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Wilsonas kalbės apie ka 
ros tikslus?

spręsti apie savo likimą. To
liau, pripažindami, kad Vokie
tijos pergalė reikštų didelį smū
gį visų šalių demokratijoms ir 
kad reikia todėl tęsti karę iki 
pergalės, Anglijos darbininkai

NAUJA ANGLŲ PERGA
LĖ BELGIJOJE.

KARIUOMENĖN ĖMIMO 
DIENA — 1 RUGSĖJO.

Areštavo Soc. Parin'1
Vokietijos sutriuškinimo politi
niai ir ekonomiškai. Jie esą vi
somis 
kioms

Sulaužė vokiečių liniją tar
pe Frezenbutg ir Ypres; 
sunaikino 22-vokiečių or
laiviu. 5$

Gal bus švenčiama.

307 W30th si
Hooveris maisto administratorius

Anglijos darbininkai už taiką

WILSONAS KALBĖS 
APIE KARĖS TIKSLUS?

Jo kalbos laukiama sekamą 
utarninką.

keletas žmonių “už darymą 
netvarkos”.

Je, Amerika kariauja už
“laisvę” ir “demokratybę”...
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įsteigiamasis Susirinkimas

LONDONAS, 'rugp. 11. — 
Telegramos išįS^ndono ir 

užgrobinių-užkariavimų Paryžiaus prąnęąą apie nau
ją anglų pergalę' Belgijos 
fronte — šiuo syk tarpe Fre- 
zenburg ir Ypre^ ’Šioje vie
toje, sako Londono praneši
mas, anglai sulattžė visą pir
mąją vokiečių apsigynimo li-

išgalėmis priešinsis viso-

SPRINGFIELDO ANG 
LIAKASIAI META 

DARBĄ.

x-

Nori padėt streikuojantiems niją ir pasivarė | priekį nuo 
gatvekarių darbininkams. 6 iki 7 šimtų yafdų.

WASHINGTON, rugp. 11 
— Atėjusi šiąnakt iš Washi
ngtono telegrama sako, kad 
prezidentas Wilsonas paga
lios kalbėsiąs apie karės tik
slus. Jo kalbos esą galima 
laukti sekamą utarninka.

Vakar po pietų prez. Wil
sonas pasišaukęs savo mini- 
sterius ir laikęs su jais ilgą 
pasikalbėjimą, kuris užėmęs

HOOVERS — MAISTO 
A D M I N ISTRATORIUS.

Prez. Wilsonas pasirašė po 
maisto kontrolės hi liti; 
Hooveris oficialiai tapo 
paskirtas Suv. Valstijų 
maisto administratorium,

legrama daleidžia, kad tos 
konferencijos tikslas buvo 
— apsvarstyti menamąją 
prez. Wilsoon proklamaciją.

Telegrama, beje, sako, 
kad prez. Wilsonas nepaisy
siąs pacifistų reikalavimų ir 
nesileisiąs į jokias smulkme
nas. Jis tik išdėstysiąs, bū
tent, kokių priežasčių delei

— Prez. Wilsonas vakar pa
dėjo savo parašą po t.v. mai-

J kontrolės bilium ir ofici
aliai paskyrė maisto admini
stratorių — Robertą C. Ho- 
overį, kuris, beje, dar prieš 
priimsiant maisto kontrolės 
hililj ian buvo D'jskirfuc. kad 
“prideramai sutvarkius mai-

rėn ir už ką ji kovojanti, ap
skritai.

Svarbiausieji maisto ad
ministratoriaus uždaviniai 
busią sekami: j

1. Neleisti maist^ ir kitų 
būtinų gyvenimo reikmenų 
spekuliantams kelti
ir sužiniai apiplėšti surikudo-

ainas

GERMERIS AREŠTUOTA.

Socialistų Partijos sekreto
rius A. Germer ir kiti žan
darų rankose.

2. Reguliuoti Suv. Valsti
jų eksportą (amuniciją ir 
1.1.) taip, kad visu kuo butų 
aprūpinta netik ši šalis, bet 
ir jos talkininkės — Angli-

Park Au-‘ja’ FranciJa- RusiJa etc-
3. — Sutvarkyti maisto 

reikmenų sunaudojimą šioje

Vakar, Douglas 
ditoriume, 3202 Ogden avė., 
įvyko masinis susirinkimas, 
Amerikos Laisvės Apgyni- j^yJe taip, kad juodaugiau- 
mo Lygos sušauktas tikslu sįa maisto butų galima pa- 
išgvildenti “sąžiningųjų ka- talkininkams
rėš priešininkų” poziciją, o j 
taipgi išreikšti į 
prieš žodžio laisvės varžy
mą.

Aštuntą valandą vakaro 
salė buvo jau pilnut pilna 
žmonių ir laukė atidarant 
susirinkimo. Bet dabar to
kie laikai, kad kur tik žmo- 

*nės suseina kuopelėn, ten 
jau valdžios žandarai uosto 
ir šnipinėja ir taikos, kuriam 
čia pirmam už kalnieriaus 
imti. O ką jau bekalbėti, 
kada šaukiamas, masinis su
sirinkimas. žandarų čia 
kribždėte kribžda. Krabždė
jo jų ir vakarykščiame Dou
glas Parko Auditoriume.

Prasidėjo prakalbos. Iš 
pradžių buvo nieko, bet kad 
išėjo kalbėti draugas Ad. 
Germeris, socialistų partijos 
sekretorius, žandarai tuo
jau pradėjo savo darbą. 
Nors dg. Germeris nieko 
priešingo valdžiai nepasakė, 
o betgi jisTapo nuvilktai ža
ndarų nuo estrados ir nuda
ngintas nuovadon. Be drau- 
n-n n p vyt orio <d?r

Suorganizavimui Chicagos Lietuvių Darbininkų T»- 
rybos įvyks šio mėnesio 19 d., nedėlioję, 10 vai, ryto, “Awi- 
ros” svetainėje (3001 So. Halsted st.).

WASHINGTON, rugp. 10 
— Oficialiai pranešama, kad 
[kariuomenėn ėmimo diena 
tapo paskirta 1 rugsėjo.

Toje dienoje bus paimta, 
sulig parinktinuoju kariuo
menėn ėmimo įstatymu, virš 
du šimtai tūkstančių vyrų, 
t.y. vienas trečdalis visų ša
ukiamųjų kariuomenėn vy
rų skaičiaus.

Spėjama, kad valdžia pa
sirūpins paskelbti tą dieną 
didele patriotine švente. Tuo 
budu visos dirbtuvės, krau
tuvės. saliunai ir kitos biz
nio įstaigos turėtų būti už
darytos — pagerbimui “tė
vynės gynėjų,” kur bus siun
čiama karės frontan, kad iš
laikius “pasaulio demokrati- 
•n lJ4 •

Visos darbininkiškos draugijos pasirūpinkite iki 
tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti j tg susirinkimu

Kiekviena draugija arba kuopa, turinti ne daugis*
kaip 50 narių, gali išrinkti 1 delegatą; kiekviena draugi
ja arba kuopa, turinti ne daugiau, kaip 100 narių, gali iš-
rinkti 2 delegatu; draugija arba kuopa, turinti ne daw-
giau kaip 150 narių, gali išrinkti 3 delegatus, ir tt.

Lietuvių Darbininkų Tarybos žada organizuotie» 
jau ir daugelyje kitų miestų. Visos tos Tarybos susi-
jungs į vieną AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKU 
TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų oi> 
ganizacija, kokios lietuviai dar neturėjo.

Lietuvių Darbininkų Taryba, eidama išvien su kiti|
• Mušis tečiausidar nepasi-

1 darą atka- 
rtotinų kontrataKų tikslu at
siimti pralaimėtas pozicijas. 
Iki šio visos jų atakos esą at
mušamos, o kai (kur anglai 
dargi varosi į priekį.

Nesisekė vakaf ir vokiečių 
orlaivininkams. .1 Londono 
pranešimas sako, kad vakar 
priešas neteko riet 22 orlai
vių ir balionų. Septyni vo
kiečių orlaiviai ir du balio
nai esą visai stinaikinti, o 
dvylika balionų ir vienas or
laivis pagadinta, veikiausia 
nebepataisomai.

Berlino pranešimas nemi
ni apie anglų pergalę. Jis 
tik trumpai praneša, kad ta
rpe Ypres. ir Ęrezenburgo 
po ilgo artilerijos veikimo 
U* Ag, *V 's 
kuoti vokiečių pozicijas.

Užtaigi vokiečiai nori at
siteisti anglams ties Lens, 
Francijoje. Londono pra
nešimas sako, kad šioje vie
toje vokiečių artilerija be 
palivos pila ugnį ir geležį į 
anglų apkasus.

SPRINGFIELD, III., rug- .baigė. Vokiečiu 
pjučio 11. — Vakar čia metė* 
darbą dviejų anglies kasyk
lų darbininkai. Šiandie tu
rėsią sustoti darbas dar tri
jose kasyklose. Angliaka
siai patįs nestatą jokių rei
kalavimų. Jų tikslas — pa
dėti laimėti kovą streikuo
jantiems gatvekarių darbi
ninkams. Tai simpatijos 
streikas.

WILSONAS STUMIA KY- 
NIJĄ KARĖN?

Taip tvirtina Vienuos 
laikraščiai.

BERNE, Šveicarija, rugp. 
11. — Aplaikyta iš Austrijos 
sostinės žinia sako, jogei 

, Y 7”xXV.w a t

tikuojanti prez. Wilsono po
litiką “tolimuose rytuose”— 

■ Kynijoje. Laikraščiai sako, 
kad toji politika stumianti 
Kyniją karėn su centralėmis 

;valstybėmis. Taigi, jeigu 
Kynija įsivels karėn — tik
rasis kaltininkas visa to bu
siąs prez. Wilsonas ir jo di
plomatai.

GAL KONFISKUOS PLIE
NO IŠDIRBYSTĘ.

GELEŽINKELIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS ISPA

NIJOJE NEIŠVEN
GIAMAS.

“KAIZERIS WILSONAS.”

Ar girdėjote kada nors tokį 
vardą? Jisai esąs Washin
gtone.

WASHINGTON, rugp. 11 
— Sufragistės Washingtone 
-vakar ir vėl paskelbė “karę” 
prez. Wilsonui, iškeldamos 
prie Baltojo Namo angos 
drobulę sekamu pavardiji- 
mu: To Kaizer Wilson — Į 
kaizerį Wilsoną.
lietuoju pavardijinm, <. i..iv 
rama nepaduoda. Gana to, 
kad ji sako, jogei “įpykusi 
minia” (indignant crowd) 
■suplėšiusi sufragisčių dekla
raciją ir švilpusi, staugusi— 
be galo ir krašto.

tautų darbo žmonėinis,kovos už taiką, už laisvę ir už dar-
bininkų gerovę. —A.L.D.T. LAIKINASAI KOMITETAS.

DIDELI ŠVEDIJOS 
NUOSTOLIAI.

Per tris metus neteko
146 laivų.

KOPENHAGEN, rugp. 
11. — Gauta žinių, dead bė
giu pastarųjų trijų metų 
Švedija neteko 146 pirklybi- 
nių laivų, arba 12 nuoš. viso 
savo priklybinio laivyno. 
Daugiausia — apie tris ket- 
virtdalius — Švedijos laivų 
paskandino vokiečių subma
rines. Kiti paskandinta vo
kiečių ar talkininkų mino
mis.
ARĖŠTA V UVWtfNlVii-rra-o- 
LIO SOCIALISTŲ VADĄS

Kaltinamas noru sukelti 
maištą armijoje*

NAIKINA PASTARUOSIUS 
CARIZMO PALAIKUS.

Miestai, gatyėg,-Valdžios budin
visa, kas tik primena

carizmo laikus, krikštijama 
naujais vardais.

PETROGRADAS. — Associa- 
l Press praneša, kad Rusija*

carizmo palaiky, 
provincijose eii
‘U.U....... M .1

Plieno baronai a t s i s a k a v 
gaminti karės pabūklų va
ldžios nustatytomis kaino
mis.

D
! bet ir “nekariaujantiems 

protestą Suv. Valstijų draugams” — 
neutralėms valstybėms.

Hooveris .žada stverties 
visų galimų priemonių, kad 
visa tai pravedus gyveni
mam

ANGLIJOS DARBININKAI 
Už TAIKĄ.

Nutarė dalyvaut tarptautinėje 
socialistą konferencijoje 

Stockholme.

LONDONAS, rugp. 11. — An
glijos Darbo Partijos suvažia
vimas, kuris dabar čia atsibuna, 
vakar milžiniška didžiuma bal
sų nutarė dalyvauti tarptautinė
je socialistų konferencijoje Sto- 
cksohne, kuri prasidės rugsėjo 
9 dieną.

Be to, Darbo Partijos pildomo
jo komiteto įgaliota komisija

WASHINGTON, rugp. 11 
— Telegramos praneša, kad 
Washingtono valdžia prade
danti kalbėti apie plieno iš- 
dirbystės konfiskavimą. Mat 
sužinota, kad plieno kara
liai rengiasi atsisakyt ga- 
mint karės pabūklus šios 
šalies valdžiai taipjau ir jos 
talkininkams valdžios nusta
tytomis kainomis. Kol kas 
tokio užreiškimo jie dar ne- 
padavę, bet jeigu jie kėsin
tųsi prie to — valdžia neda
rysianti ceremonijų.

Derybos su geležinkelių ko
mpanijomis nedavė lauk
tų pasekmių; streikas bus 
paskelbta šiandie.

DIDELĖ EKSPLIOZIJA 
LONDONE.

Daug darbininkų užmušta 
ir sužeista.

MADRID, Ispanija, rugp. 
IV — Ispanijos geležinkelių 
darbininkų streikas neišve
ngiamas. Taip vakar pa
skelbė geležinkelių darbini
nkų syndikato valdyba. Už
vestosios derybos nedavė la
uktų pasekmių, kadangi sa
mdytojai atsisakė daryti 
bent kokių nusileidimų. Te
legramos praneša, kad strei
kas galįs būti paskelbtas dar 
šiandie pat.

Valdžia gi žadanti daryti 
visa, kad nedavus suparaly- 
žuoTi komunikaciją. Vadi

mas, padės geležinkelių baro
nams.

GELEŽIES DISCIPLINA 
S. VALST. ARMIJOJ.

Pershingo kareiviai negalės 
vadinti savo oficierius 
draugais.
PARYŽIUS, rugp. 10. — 

Francijos Armijoje dabar y- 
ra priimta vadinti oficierius 
draugais. Gen. Pershingui 
tatai nepatinka. Ir jis išlei
do aštrų persergėjimą į sa
vo kariuomenę. Jo karei
viai, girdi, neprivalo visame 
kame pamėgdžioti francu- 
zus. Suv. Valstijų kariuo
menėje turi but geležinė tva
rka. Kareiviams, vadinas, 
nevalia vadint oficierius 
draugais.

MINNEAPOLIS, rugp. 11 
— Federalės valdžios žan
darai vakar areštavo vietos 
socialistų vadą, drg. J. O. 
Bentall. Žandarai kaltina 
jį besikėsinime sukelti ar
mijoje nepaklusnumą ir ma
ištą.

Drg. J. O. Bentall perei
tais rinkimais buvo soc. kan
didatas į Minnesotos valsti
jos gubernatorius.

visuotinas 
naikini

mas ’’Aikolajevskų,” “Aleksan- * 
drovskų”, “imperatoriškų” ir 
tolygių gatvių bei budinkų pa- 
vardijimų. Visi jie, sako, kri
kštijama naujais, revoliuciniais 
vardais, Naikinama ir visokios 
tų statujos. Tik viėfŪTSrnia^ 
Didysis paliekama.

Neaplenkiama ir miestai, pri
menantis carizmo viešpatavimo 
laikus. Kol kas senieji jų var
dai betgi paliekama, pridėjus 
prie jų mažą paaiškinimą “bu
vęs”. Taip, Nikola j evsk Sibe- 
rijoje, ir Ekaterinburg Kaukaze 
pavadinta “Buvęs Nikola j evsk/* 
“Buvęs Ekaterinburg” ir tt. Ta
tai yra daroma todėl, kad dabar
tiniu suirutės laikotarpiu nau
jieji Išvardijimai neiššauktų 
tūlų paklaidų susinėsimuose ir

PADIDINO ALGAS.

UŽDARO BOSTONO 
PRIEPLAUKĄ. 

......

Santa Fe geležinkelio baronai 
pagalios įsitikinę, kad darbini
nku algos esą permažos.

, LONDONAS, rugp. 11. — 
Telegrama iš Londono pra
neša, kad vakar naktį ten 

(ištiko didelė ekspliozija eks- 
plioduoančių medžiagų dir
btuvėje. Dirbtuvė esą veik 
visiškai sugriauta, Sužeis-

reikale taikos klausimo. Me
morandume karštai sveikinama
Rusijos Darbininkų ir Kareivių'tųjų ii* užmuštųjų skaičius 
Tarybos paskelbtieji obalsiai — busiąs didelis. Kol kas try- 
taika be aneksijų bei kontribu-1lika lavonų jau ištraukta iŠ 
cijn ir kiekvienai fantai tris?'po dirhbivS^ o’ri.uvorir’

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; truputį šilčiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 70 laipsnių; že
miausia — 59 1.

Saulė šiandie teka 4:53;
1 leidžia ri ’& ♦ 7 » ■>

LEXINGTON, Tenn., ru
gpjūčio 11. — Angliakasių 
streikas plėtojasi. Vakar 
metė darbą dar kelių kasklų 
darbininkai. Valdžia labai 
susirupinusi dalykų stoviu. 
Sakoma, ji bandys įsimaišy
ti į streiko reikalus, kad tuo 
budu išvengus generalio an
gliakasių streiko. — Tik — 
kieno naudai?

Nei vienam laivui nebus lei
džiama apleisti neigi įpla
ukti prieplaukon.
BOSTON, rugp. 11. — 

Karės departamento patva
rkymu nuo dabar naktimis 
bus uždaroma Bostono prie
plauka. Po saulės nusileidi
mo tuo budu nei vienas lai
vas negalės įplaukti priepla
ukon, neigi apleisti ją.

NUSIŽUDĖ DAKTARĖ.

Morrison viešbutyj priimda
ma nytroglycerino ir chlorofor
mo, nusižudė 39 m. amžiaus Dr. 
Bertha S. Park iš Denver, Colo.

savo tėvu, irgi daktaru, darė o- 
peraciją ligoniui, užsikrėtusiam 
kokia tai sunkia liga. Bedarant 
operaciją ir ji užsikrėtė. Pas-r 
tanioj u laiku dėlei tos ligos jau
tusi didelį skausmą ir tas prive- 
/l 1 ' J '■» H < <? T 1 * , , (Jt’O f “ 0

WASHINGTON, rugp. 11 
— Laivyno departamentui 
pranešama, kad “tūlas pir- 
(klybinis Suv. Valstijų lai
vas” (vardo neminima) šio
mis dienomis paskandinęs 
vokiečių submariną, 
džiusią užpulti laivą.

CHICAGO, rugp. 11. — San
ta Fe geležinkelio kompanija, 
kurios “grynas pelnas” pereitais 
metais siekė kelių milionų doL, 
pagalios “susimylėjo” ir ant sa
vo alginių vergų, kurių ta kom
panija turinti virš 28,000. J® 
nutarė padidinti jiems algas — 
nuo 11 iki 15 nuoš. Toji “malo
nė” kompanijai atsieisianti apie 
pustrečio miliono dolerių me
tams. Vis dėlto, samdytojai ne
si gailį, kadangi jie matą, jogei 
dabartinės jų darbininkų algos 
esą mažos, imant domon didelį 
p ra gy ven i m o b ra n gumą.

AUTOMOBILIŲ AUKOS.

ban- ‘ Automobiliu nelaimėse” perei
ta metą žuvo apie 400 žmonių.

v LONDON, rugpj.
Oficialiai pranešama, kad 
anglų kariški laivai vakar 
bombardavo turkų pozicijas 
Viduržeminės juros pakraš
čiuose. Ir “su didelėmis pase
kmėmis” nutildyta viena tu
rkų batareja ir sunaikinta

11 — NEW YORK, rugp. 11. — Pra
nešama, kad pereitais metais 
didžiąjame New Yorke “auto
mobilių aukų” skaičius siekęs 
arti keturių šimtų žmonių. 
Šiaip nelaimingų atsitikimų — 
sužeidimų, pa gadinimų vežimų, 
automobilių ir tt. — užregistruo
ta nrfi dvidošimt® nČiu.



Didžiausia Lietuviška Bendrove
DIDŽIAUSIA LIETUVIŠKA 

BENDROVĖ.
Tai yra pirma didžiausia tik

rai lietuviška BENDROVĖ (KO
RPORACIJA) Amerikoje, ku
rios uždėtoj a i ir direktoriai visi 
yra lietuviai. M. Rozenski, J. 
Sinkus, A. Vizbaras, J. Zacker, 
J. Lipski, Z. Mickevičius ir J. 
Skinderis, kurie sudėjo pinigus 
ir jkorporavo į $100,000.00. Tos 
Bendrovės Šerai dar dabar par-

ga. Matydami žmonių reikala
vimą ir matydami, kad to kito
kiu budu negalima atsiekti, sih 
tvėre viršminėtą Bendrovę po 
vardu LIBERTY LAND and IN
VESTMENT CO.

Matant kas kart daugiau rei
kalaujančių ukių-farmų, nes 
musų žmones prie ūkių iš pri
gimties yra palinkę ir kiekvie
nas iš jų yra geras ūkininkas. 
Šiose dienose esant mieste labai

Šitos Bendroves užduotis bus, 
sukolonizuot lietuvius kaip ga
lint vienoj Vietoj ir ant geros že
mes, nes Bendrovė ant syk daug 
pirkdama nupirks beveik už pu
sę kainos, tai ir Bendrovės visi 
šėrininkai gaus pirkti visai in
giai, ir Bendrovė pagelbės vi
suose dalykuose: užbudavos bu- 
dinkus, įtaisys reikalingus įran

kius ir suteiks visą, kas tik bus 
reikalinga gyvenantiems ant u- 
kių-farmų. Tai tik tuosyk lie
tuviai galės sau linksmai gy
vent ir nebijot rytojaus dirbda
mi patįs del savęs.

Turintiems namus arba lotus, 
Bendrovė apmainys ant fanny, 
duos paskolas, padarys viską 
taip, kaip kas reikalaus ir patar

navimas visados bus teisingas, 
užtikrintas ir jokių išnaudoji
mų nebus.

TOKIU BUDU BENDROVĖ 
AUGS MILŽINIŠKU GREITU
MU, DRAUGE AUGS BENDRO
VĖS TURTAS. Visi tie, kurie 
turės Šerus, netik gaus didelį 
procentą, bet serų kaina pasi- 
dvigubins į trumpą laiką ir ap
art to, šėrininkai gaus viską 
pirkt: namus, lotus, farrnas už 
numažintą (wholesale) kainą, ir

Šerai bus priimami už pilną ver
tę kaipo pinigai. Nuostolių nie
kad negalės būti, o pelnas bus 
didelis, nes visiem yra aišku, 
kad ant nejudinamo turto visa
dos buna pelnas.

KAM PINIGUS LAIKYT TEN, 
KUR JUS GAUNATE MAŽĄ 
PROCENTĄ, kada turite progą 
pirkti serus šios Bendrovės, kur 
Jūsų pinigai bus saugioj vietoj, 
— nejudiname turte, ir kur pel
nas bus didelis, nes Jūsų pinigai

dirbs del Jūsų pačių, ir Jus pa
lįs su valdžios pagelba kontro
liuosite savo pinigus, TODĖL 
GERESNIO INVESTMENT© 
NEGALI BŪTI!

NORINT GAUTI PLATESNIŲ 
PAAIŠKINIMŲ, KREIPKITĖS Į 
BENDROVĖS OFISĄ. Kuomet 
Jums bus viskas išaiškinta, ir 
supratę naudingumą šios Bend
rovės, tikimės, kad ir Jus pri
tarsite tam svarbiam dalykui, 
taip kaip ir kiti tūkstančiai pri
taria.

siduoda labai pigiai, tik po $10. 
00, netrukus bus brangesni, to
dėl lietuviai, norintįs prigulėti 
ir naudoties visomis Bendrovės 

į privilegijom is, pasiskubinkite 
< nusipirkti serų pakol dar neišpa- 
rduoti ir pakol yra pigus.

Siekis minėtos Bendrovės la
bai naudingas ir visiems reika
lingas, nes panaši Bendrovė lie
tuviams jau senai buvo reikalin-

sunku gyvent iš priežasties vis
ko pabrangimo, ukininkystė su
teikia milžiniškas progas pasi
pelnyti kainoms kįlant ant javų, 
daržovių ir gyvulių. Dabar uki
ninkystė yra tiesiog aukso ka
sykla ir ateityj ukininkystės sva
rba ir pelningumas šioje šalyje 
augs ,nes žemės šioj šalyj labai 
derlingos ir pigios sulyginant su 
kitų kraštų žemėmis.

MELDŽIAM ŠITA IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI.
LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., 

4616 S. Western Avenue, Chicago, Ill.
GERBIAMIEJI:—

Prisiunčia Jums Money Orderį ant ......................................................

(kiek sumos). Pilną užmokesti už ......................................... (kiek šėrų)
Priėmę pinigus, tuojau prisiųskite šėrus ant mano vardo, 

'l

Vardas ir pavardė........ . .................................................................

Miestas ......................................................... Valstia ...................................

Su pagarba,

Liberty Land & 
Investment Co.

4616 S. Western Ave., Chicago, Illinois

“Džiumis” Hamiltonas.
“Džiumis” perskaitė čekį — 

jo akįs pažaliavo ir viskas su
kosi jo galvoje; vos tik neapal
po. Tai buvo čekis ant $250.000 Naujienieciai, Rengkitės!

— Pone Vandergrift, jus ne
manote gi, k ad aš esu visai “sve
timas” New Yorke ir nieko ne
žinau? — užklausė Simpsonas, 
nuduodamas jam laiška reko-

mas J. Hamiltonui. “Dieve ma
no”.... bet i is negalėjo daugiau Panedelyj, Rugsejo-September 3,1917 Į Labor Bay

tional City bankos. Tas atida
rė Vandergrifto akis ir jau jis

Taip. Dievas buvo geras 
man ir tau šiandie.

—Tu gavai?
- Aš gavau $750.000 dolerių 

it tavo dalis yra $250.000. Kad NAIIJIENIJ BENDROVES
kuomet Simpsonas tarė

sugrįšiu apie
kos viršininku “Džiumis” pasi
dėjo bankon viršminėtąją sumą, 
pasilaikydamas tik vieną tuks

sisveikinsim; ačiū labai jums už

Kuomet
šoke savo

Programas įvairių-įvairiau- 
sias, kuriame dalyvaus “Ai
do” choras iš Roselando su 
naujausiomis dainomis, ve
damas J. Mereckio, ir “Nau
jienų” pardavinėtojų Armi
ja 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.

ma ne,
susirūpino; j

Apie pusė po vienai Vandergrif-

“Pirk kasyklą už bite kokią

le jis pasijuto Simpsono kam
baryje Bellmore viešbutyje.

Simpsonas pradėjo rengties
prirengta kreipėsi į “Džiumį”:

Mielas draugo, aš esu pasi
rengęs važiuoti, bet pirm va

Geo. M. Chernaucko Darže

Pradžia 9:30 valandą ryte Muzika J. Grušo
Tikieįai parduodama “Naujienų” ofise.

Inžanga 25c.

Ptiikios minutos
Džiumis” vėl p(

lėtą žodžių. Vakar atėjai mano 
kambarin, kaipo plėšikas. Pa-

Kaip važiuoti: Iš visų miesto 
tranų vaziuoKne
Avė., nuo čia važiuokite iki 
48 Avė.; nuo 48 avė. imkite 
Lyon karus iki upės. Ant u- 
pės kranto Pikniko daržas.

PADEDANT PINIGUS 
, BANKON.

Yra tai vienintelis TIKRAS 
BUDAS, būdas, kuris niekados 
nėra perankstyvas. Tegul pap
rastas darbininkas pradeda su 
doleriu — pardavėjas su dešim
čia, pensininkas s u dvidešimts 
penkiais, verteivis su šimtu ar 
kiek kuris gali. Išėjus keliems 
metams, verteivis gali pasitrau
kti, o darbininkas, pensininkas 
ir pardavėjas gali pasistumti au- 
gščiau pragumo laiptais. Štai 
paslaptis: TURTAS YRA GALY
BĖ, o GALYBĖ YBA savastis

tūkstančių, 
“Džiumis.”

tinai pinigų pragyventi ramiai 
savo amžių. Ar-gi nemanai, 
kad dabar butų laikas mesti blo
gus papročius ir tapti

Į ■ -........... - ------ -----------------------------Z.........................................................................-1----------.

keturių deimantų šniūrelį ant 
jos kaklo, užklausė:

—Kur tu juos gavai?'
vyru ?
į akis ir

iičfoi
GRAMAFONAl

mis” nenuleido akių nuo eleva
toriaus. Net širdis j( 
plakus, kuomet jis

linkterėjo galva. Jo 
buvo kąsnis, kurio jis

šiuo teatre eidama laukan va
kar vakare.

viskas

nei kaip

sustojo 
pamatė nas.

“Džiumio” veidas rūsčiai su
siraukė ir jis ištiesė ranką:

— Turiu — atsakė Simpsonas. 
— Kur yra National City Ban
ka, Aš noriu ištrukti iš čia 
miau negu kas nors pastos 
ne su tuo čekiu kišeniuje.

—"Tik vienas blokas nuo

-Gerai nusišypsojo Simp
sonas. - Kuomet tu atsigausi iš 
po to smūgio -— atvažiuok No
vai lo n su savo moterim, o aš

kys juos — tai-gi nesipriešino.
Jis surišo kartelius dailiau pa

keliu ir užrašė ant jo:
Mrs. Johnson

Ir lietu
viški Re

kordai.
. 310 °“ 
A Ir augšč.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Konaington Ave».
Phone Pullman 655. Chicago, Ill.

J PASARGA: Važiuokite iš visų pusių iki Archer A v., paskui Archer- 
w Cicero karu iki pasibaigs; polam Willow Springs iki daržui, tšli- 
t pę iš karo tėmykit iškabą “Lietuvių Laisvės Kliubas.“ Komitetas.

Pirmas Iškilmingas Piknikas
Su Dovanomis Auksinio Laikrodėlio vertės $25.00.

Parengtas LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO atsibus 
NEDĖLIOJĘ, RUGPJŪČIO (AUGUST) 12, 1917. 
Lithuanian White City Park, Willow Springs, III.

Pradžia 10 vai. ryto. Inžanga 25c porai.
Kviečiame visus be skirtumo atsilankyti J musų pirmą Iškilmingą

je; tikriausiu gi turto pamatu 
yra bankinis taupinimas, kad ir 
su mažiausia pradžia. Norėda
mas atsistoti ant kojų, turi pra
dėt taupyti. Tik pradžia skai
tosi. Žengk ant pasisekimo ke
lio. Pradėk šiandie.

CENTRAL MANUFACTU
RING DISTRICT BANK (STA- 
TE BANK), 1112 West 35th st, 
vienas blokas j vakarus nuo 
Morgan gat., Chicago, III.

Yra tai didžiaūsis ir stipriau-* 
sis bankas ant Bridgeporto. Ka
pitalas $300,000.00. Turtas vir
simi $2,800,000.00.

Del parankamo lietuviams 
Bankas atdaras subatomis va
karais iki 9-tos valandos. Pap
rastomis dienomis iki 4 po pieL

Kalbama lietuviškai.
(Skelbimas).

rna- gyviui Ii ir Tel. Drover 6369

iu turi tą pusę miliono?
.•is ta i žvilgterėjęs i “Džiu-

Po trumpam 
m ui juodu persiskyrė. Yt pus
gyvis, vilkdamas kojas 
mis” parėjo namo ir

pasikalbėji-

“Džiu- 
a įsisėdo

Aš turiu pusę miliono. stą išžiūrą Marijona užklausė: i 
x r • i — n ’

Kuomet užbaigė tą darbą, jis 
prisiartino prie Marijonos ir ta- P. CONRAD

—Klausyk, meiluže, nuo šios 
dienos mes keliausime liesiu ke
liu. Ncvadietis atvėrė man akis.

Marijona pasitraukė atgal, 
bet jis spausdamas ją prie savęs

Simpsonas padavė rekomenda
cijos laišką ir čekį ant $500.000 
ir gavo bankinę knygutę. 
“Džiumis” manė, kad jis išra
šas jam čekį, bet matydamas, 
kad Simpsonas nesiskubino už
klausė:

—O kur mano dalis?
Simpsonas išsitraukė kitą če

kį ir tarė:
- Štai kur tavo, verčiau pasi

dėk bankon, irgi.

Jis tylėjo; padavęs jai bankinę 
knygutę, jis parėmė savo galvą 
ant rankos ir liūdnai žiurėjo į 
ją. Jos net akįs iššoko, kuomet 
ji perskaitė skaitlinę: “Dušim
tai keturios dešimtįs devyni tūk
stančiai dolerių!”

Kas yra, “Džiumi?
Jis trumpai papasakojo apie 

savo pasisekimą ir pakėlė galvą.

—Mes gyvensime laimingai; 
auginsime kūdikius... ar supran
ti mane?

Jos akįs ir-gi atsivėrė, kuomet

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., sale Mildos 
teatro.

Lietuvių Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapines, kurios 

H priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma- 
h zai žinomos.

Laidoja .mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
9 duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 doL ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo 
| ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.

t Reumatizmas Sausgele.

“Džiumi”, ji tarė

Jis leido jai liuosai verkti.
O kur mes gyvensime, inic-

kaklo. Jis greitai pašoko ir ro
dydamas pirštų į dvidešimties

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 rengiamos 
šioj apielinkėj. Todėl nepraleiskite tos puikios proaos.

Kviečia visus KOMITETAS.

Džiumis žvilgterėjo pro lan
gą ir šypsodamas tarė:

-- Mes apsigyvensime Neva- 
doje. F. A. Jančauskas.

J. J. STASULANIS
Turiu didelę krautuvę ir dirb
tuvę muzikališkų instrumen- 
tų. Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 
dideliame pasirinkime.
.. Užlaikau įvairius muzika-

- naujus

nn ępuMPinnt specialistas IJIb OUlIllLIlJLIi, Jš SFN0 krajaus
Daug ligonių jis išgydė. Speciališkumu gydymo vi

sokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
uodijinio kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 

audėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų.. 
Vyrai ir molers! iicžiurinl į lai. kas jus g\dr hc 
pasekmių arba mžimiid kuo scr.j’alu jiciiuslokile 
vilties, bet to i vietoj atsilankykite — o jis jums paro-

rimus dykai.

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR , kamp. Ashland Avė.
VALANDOS: Nuo !) ryto iki 9 vakaro CHICAGO, ILL.

Mz.zir/i mi/A G v’izt/A t kt I v<i nn mor.

I Nesikankykite savęs skaus* 
L mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
i Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
’ —raumenų sukiniu; nes skau- 
| dėjimai naikina kūno gyvybę 
" ir dažnai ant patalo paguldo, 
j CAPS1CO COMPOUND mo- 
, stis lengvai prašalina viršmi- 
į nčtas ligas; mums šiandie dau- 
J gybė žmonių siunčia padčka- 
į vones pasveikę. Kaina 25c. 
' per pačtą 28c.

i Justin Kulis
\ 3259 S. Halshd St,, Chicago, III.

Knyga:“5ALTINIS SVEIKA- 
1 TO»SM, aiųuihHs gydylicV kni- 
1 na 50c.

ausgėle,

IL

A Naudokitės visi iš progos, 
2 Knygos Štuką Dovanai? 

Visiems tik per 10 dieną; 
ateikite ir dažinosite, kaip jas 

B reikia gauti tuojaus visai dykai, 
n arba rašykite, tos 2 knygos yra 
J L reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. Wallace St. Chicago, HL

liSkus instrumentui- 
dirbu ir senus taisau.

i.

S Turiu geriausi patyrimą perdirb
ti W seno, prasto smuiko i naują 

baisu: ir pasidaro

REIKALAUJAMA vyrų

avęs 37 metus

3240 SO. HALSTED STREET, 
Tel. Droyer 6737. «
CHICAGO. ILL. Mlfl

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tel Kedzle 
Paulina. Tel Western IK 
#514-16 W. 1201 St., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
Bu. Paulina SL, arti 12tK

Pigios kainos, Engvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui 
Ateikite arba rašykite.

BBRKEBARBER SCHOOL
S12 W. Madiš-on SL. Chi caro. Dh.

/
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Subata, Rugpjūčio 11, 1917.
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N AU JIE Ao S, Chicago, Ill.

jįftr;- ■■ -g -,   -y*  -r— -£

[Amerikos Lietuvių Gyvenimas
t

AKRON, OHIO.

Darbai sumažėjo. Klerikalų

tingai gerai ėjusieji “robernėse”. 
žymiai sumažėjo. Priežastis 
nežinoma; galima pasakyt tik

mo vyrų į kariuomenę, darbai 
pradėjo pamažu silpnėti. Žmo-

ta irų”

stone Lire and Rubber Go., ku
ri jau atleido nemažai darbinin
kų. “Boilerinės” darbininkų 
mažai beima. Bedarbių yra ne
maža. Kas-gi žino: o gal tas rei-

surengė “prakalbas” ti 
organizuoti parapijų ir 
BKLDS. kuopų. Ant 
buvo garsinama, kad

vakare.

irmas kalbėjo

būti “garsus

4 4

blistų
C

ocia-

jinai kovosianti
reikalus. Geri

socialistai negriaunu tikėjimo 
pamatų, bet lik “mažieji griau-

sijoje 1905 melais daužę mono-

ir 11.

rodos visiems žinoma, iš
lįs gal tik patį kalbėtoją.

sočia list uc

“Aidoblislai”

“federeišinai.”
\ ()L»(

ne socialistai

klerikalams. Ramiame*
pe neina

ko ir neišmano apie socializmo

liai, parapijonai, manė, kad kil

visiems pa ra pi jonams,

manant

Musų korespondentų pranešimai

riant nei Kulbickio, ir laisvama
niams studijuoti ir sekti soeia-

štai soeia-

ma.

Kits pastebėtina, kad pastaruoju

lies ir rašosi į United Mine Wor
kers of America unijų. Žino
ma, atsiranda ir lokių, kurie ne

ir

apie socialistus me- 
•odė savo neišmani-

“parapijos reikalus ir meilę 
tarp žmonių.” Parapijos tikslas 
esųs suvienyti žmones ir kovoti 
su “supuvusiais” (soc.) laikraš-
enus.
eitis, juos lauk.

bet dar pataikaudami bosams

įlinkus.

DE KALB, ILL.

dirbtuvės) 
mobi liaus,
Wilton,

užvažiavo ant auto
ko ria me buvo Jobu 
foromanas American

ir jo du sūnus ir duktė. Visi ta-

| Už išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.]

APIE NORTH DAKOTA UKES.

ric turi keletą skalikų

Čia žeme yra derlinga, nercika

išdirbime.

apdirbti iki 300

Žinoma,

Bet kas gali įs

kendus skolose, o juk tas skolas 
turės gyventojai išmokėti.

arklys kainuoja 1000 rublių, 
karvė 400 rublių. Todėl ir po

nes nustebo.
nėra stebėtina.

“Dirvos.” Žmo-
Bet nieko lame

į - - socialistišku. 
daro ir su visais vy-

Ta skerskele nors labai nau-

ir ncdėliomis niekas ten nesto-

kad stovint vagonams ant šoni-

lima dedasi ant
Neužmaty-

pitalu, bus sunku pradėti gyven-

čiu abazo.c

I lulaburda

apie

Neiškentė nė dabar

kunigti
mei-

nimo pamalu turi būti meilė, 
o ne kokie nors medegiški išro-

Tas ir reiškia laisvų, nevaržomų 
ekonominėmis sąlygomis meilę, 
lik kunigas to nežino, nes pas 
juos “meilė” visai ka kilų reiš-

Pasisakė kalbesius

tamsus. Bal 
vakarus nuo

žmonių.c

ne
kuomet visi kara-

nusiris lai nusiris, bet kažin ke
lio pastangomis? Stebėtina 
knin oali žmonės sniaudvti ant

THOMAS, W. VA.

1 *aša u k tie ji ka ri uo m enen 
lietuviai.

yra šaukiami stoti kariuomenei):

kas, .1. Janušonis, P. Kwehacy 
(?), b'. S. Dargužis, A. Milken-

irsons,

nusiminę, kad jų-sunūs gali iš
vežti i svetima salį, kur iie ga
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

ssnfdoje ir tikroje Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankojw. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Člearing House) depoaltw 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

KASPAR
prezidentas

OTTO KASPAR
▼ice-prezidentas

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros. Ice Co vice-prez. T. Wilce Co.

CHARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA
rice-prezidentas kssierius.

PADĖJIMAS PERVIRŠIJA $6,000,000.
PF'FlVfR.AIR ' '
KAPITALAS KALB? IMA LIETUVIŠKAI

BLUE ISLAND AVE., kampam 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg. Co.

OTTO KOBIN 
prez. Atlan 

[Brewing C«
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traukinio buvo 
šios nelaimės.

Koronerio teismas

ROCKFORD, ILL.

Kaip žinoma, valdžia čia pradė
jo budavoli kazarmes, kuriose 
bus mokinama paimlieji ka
riuomenėn 
kazarmėse 
jinio 50 000

Nors jos randasi už kelių my
lių nuo miesto, bet miestas vi
suomet yra pilnas kareivių. .Jie*

jaun uoliai. Tose 
manoma sutalpinti

dienomis ir naktimis
<>■

mergi

Taip merginoms bedraugau-
Jdlll „U IX<<1 V A V <<<1O, 
('iii ir liūdnos naujienos.

buris kareivių pasigavo dvi jau
nas merginas ir ias išgėdino.

ti merginas.
Tas turėtų būti pamoka ir lic-

musių irgi susidraugavo su ka-

na švarus miestelis. Dabar gi 
viskas persimainė. Žmonės ir-

galvėmis ir nieko nedirba, 
klausus kodėl jie nedirba,

šiandie ar ryto paims kariuo
menėn. Daugelis nemoka ang- 
lų kalbos ir nežino ka darvti. 
Vieni tariasi su draugais, kili

savus nuo kariuomenės. Advo-

mirtis.
kam biznis, o kam

Rockfordietis.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakarykščio n u m orio 
straipsnyje “Karės pasek
mė”, priešpaskutiniame pa
ragrafe, statytojo per klai- 
:dą tapo praleista keletas žo
džių. Tenai sustatyta r Tai- 
'kos sąlygose jisai dar gal 
butų atlikęs savo darbą. 0 
turėjo but: Taikos sąlygose 
jisai dar gal butų turėjęs tę- 
sties dešimtis metų, iki jisai 
butų atlikęs savo darbą.

Klein Bros, turi daugiau veikliu U(teuvių pardavėju negu bile kokia kita sankro
va Chicagoje—žmones, kurie yra visuomet mandagus ir geidžiant js jums kuoge- 
riausiai patarnaut—Tadais Dundulis, No 14; Julija Stankus, No 15; Steponas Ra
gauskas No 121; Stanislava Versaitis, No 41; M. PutĮris, No. 102 ir kiti.

Visą šitą mėnesį mu
sų krautuvė atdara iki 
5:30 vai. Panedėliais,

ir Pėtnyčioms, Utar-

iki 9:15 valandai vak.

Klauskit Klein Bros. 
Priklystos Stempų su 
kožnu pirkiniu. Jos y- 
ra taip geros, kaip pi
nigai. Pilna knygutė 
verta $2.50 pinigais ar
ba $3.00 t a voru.

Didelis Rakandų Išpardavimas
Musų Pirkėjas 
yra išdirbami 
du metai prieš.

užpirko suvirs 1000 šmotų naminių rakandų iš didžiausių Grand Rapids Dirbtuvių, kur 
geriausios rųšies. Jis nupirko juos labai pigiai, todėl mes ir galim parduoti pigiau negu 

Ateikit pas mus o persitikrinsite.

Parduodam už Pinigus arba ant Išmokėjimų.

Igbučio stalai, su drūtom kojom, 
prailginami iki 6 pėdų, puikiai už
baigti, verti $12.50, šilą- $*7 QĄ 
me išpardavime .......... ■

Čia gi, North Dabotoje, gali
ma nusipirkti arklį už $100, ge
rų karvę už $70. Bet jeigu ka
re tęsis dar drejus metus, lai 
brangenybė gali pasiekti ir čia, 
ir miesto gyventojai, ypač darbi-

šiandie ūkininkai džiaugiasi, 
kad kainos ant jų produktų

Dabar yra geriausias laikas 
apsigyventi ant ūkių, kol dar 
gyvuliai nėra lain brangus. O

simokėti, nes javai yra lris-ke-

Kas neturi

banko. Valdžia 
nuošimčio, čia

Bet liktai rendų reikia iš ru
dens. J. Paleckis.

JOSEPH C. WOLON 1
LIETUVIS ADVOKATAS J

Ruimas 902-904 National Life Bldg., u
29 So. La Salio St., Chicago, III. i 

Tel. Central 6890-6391. Atdara: Utar- g 
ninko, ketverga ir nubaton vakarai* nuo u

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: *5
155* MILWAUKEE AVE., Chicago, IB. g

Tel. Humboldt 97. *

GERESNI UŽPELNĄ
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti
tik tuomet, JaiRu esi tinkamai ifisilavinęs.

LEVESKI0 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokėsią. Mokina Anglą kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystčs, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir lt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagclbiniš kursas. Viskas aiškinama lietu- 
višKai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atčjus. Prisiuntus..2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Leveskls, 3311W.61 PI.Chicago

JUS GALF.TE ISAUGITI

PLAUKUS
X***w^%.' Pasekmingas, moks-s

llškas gydymas dykai 
Ifjfa .'tt del vyru ir moterių.

slinka jums plau-* 
'irWflWlJ kai?

Ar pražilę jusu plaų-’ 
ILJWELmy kai nuo metu? Ar 

Užkrėsti kokias nors no 
sveikumais ir limpanti

Uirž.i;;

dedi plikti?
Ar kenkia kas IS 

PricS gydymą, aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau^ 

guoti jos. TJžsakykete iluostrota kny-^ 
Šute jusu prigemtą kalba:

*‘TEISYBE APIE PLAUKUS,”* 
Tara ši ta europos gar-

Bingo specialisto, kuri- yfF 
ojo randas Įvairios ži- .

Gražybe plauku,—-su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- 
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei- 

j > 1: 111 - 

gra- 

kai.—Barzda.—ir dėka- 
v ones nuo užganėdintu 
kliętu. Ketvirtoje savaitei

GYDYMAS DYKAI.

t
 Męs galeme perti- 
krenti kiekviena, kad 
gyduoles CADVACURA 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plaiskotcs 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 
mo kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—i 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 
šeštoje savaite. 4mlau atspaustą, kuponu 
n J ■ ir sluskete šlanden.

UNION LABORATORY, Box 481, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

Box* 481, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu del apmo«» 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal* 
vacura N. 1 Jr knygute “Teisybe Apie 

Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą sw 
, Jusu ąntraSuD

puikios Komodos, Aržuo- 
linčs, raudonmedžio, ar-

modos ,su dideliu veid
rodžiu, ver- r*f|
los $30, lik C* I 
Cash arba išmokėjimais.

iš puikaus medžio, dideliame pa
sirinkime, aptraukti tikra skūra, 
vertės^Įš85, šiame iš- Kfl 
pardavime .................. UvkvU

Atidaromos Sofkos—Puikios, iš
dirbtos iš gero medžio, apvilktos 
juoda arba Ispaniška skūra, ši
tame išpardavime 
parsiduoda po..........

Cash arba ant Išmokėjimų

Supamos Kėdės, su au- 
gšlu užpakaliu, pari-

$3, šilime iš- $«f |JQ 
pardavime «

dirblos iš ‘parinkto 
ąžuolo, drūtai su- 
budavotos, pilnai

vertos $1.19,
dabar lik OJb

Kukniniai Stalai—su dideliais 
r.šais, ąžuoliniai, prailginami iki

Minkšti i Lovas Materd 'i — 
Gryni sanitariški valiniai ma-

verti $10.00, šiame iš- A 
pardavime ..............

Cash arba ant Išmokėjimų pardavime lik ... 8.98

Kukniniai Pečiai—(i skylių kuk 
ainiai gvaranluoli pi'ciai, gera
kepanti, verti š2a.OO, $17 A E? 
tiktai ................ M -Art?
Dideli Kukniniai Pečiai, su augš- 
tais klezetais, verti $O(J 
$35.00, tik do ..........

siduodavo po $5, šiame 4E
išpardavime .............. J/yU

siduodavo po $0.95, da- $C QE 
bar po ......................

Knygoms šėpos—su dideliu

liu, puikiai užbaigtos, ver
tos $2(1, šiame $4 O C 
išpardavime . . ■
Cash arba ant išmokėjimų.

87.95

s Lovos—2 colių storumo
Vernis Martin arba Balord

*7.95šiame pardavime

12 pėdu, geriausios rųšies, nau
jausios mados ir spalvos, verti 
$57.50, šiame išpar- $OQ fifZ 
davime tik ..........

dų, geriausios rųšies, galima nau
doti abi jmsi. šilam iš- QO 
pardavime tik ........... ■ «vO

GTEISINGIAUSIA IB GEBI AUSTA <5
LIETUVIBKA Q

APTIEKA
SutAUars receptu# sis dliilanala mtydsų 
weiiuriwt, ar tie receptai Lietuvon *r 
Amerikos daktaru, Tai vienatim' H«- 

tuvička nptleka JflentoM# Ir M®«ssefeat- 
oettB valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pHMMulyj yra vartojamo*. Ga
lit reikalaut per 1»likus, o ai prlaiij- 
Biu per express.

K. SSidlatislcis
AptfekorluB Ir n avi nin k a® 

SOUTH BOSTON, MASS.

nfl5TEHgJ)5Y5TEH

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING’’.
M03 gulime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname sinti rankoves ir kišenius daryti ir 
prosyti. Dieninės iv vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417, 118 N. La Salle Street.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED k £2-ra GATVE

silpai a iįw
SERVUOTI Y W <1
SERGANTI W i

ATEIKITE 
PAS MANE
TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno j Šj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbučiu(»se, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
aš gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 80 metų. AŠ išgydžiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m, Prakt, iršimlai išgydytu vyru - Tai mano reputacija

PROF. DOCTOR COATES

Ar jus esate SILPNAS, NERVUOTAS, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte apsileisti nusimini
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra Už- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei apiiurėjfma* 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigiškam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos aš pasiekiau
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų,

kantjs ligoniai yra užtikrinti mano paties YPATIŠKA ATYDA, kadangi 
NUOJU ir GYDAU visus LIGONIUS 

Mano reikalavimai yra visiems prl 
einami

galit« 
daly-

kaipo

kaip turtingiems taip ir 
beturčiams.

PATS.

del užmoks* 
yra faktas, 

Visi atšilau 
ai EGZAMI-

606-914 NUO 
kraujo
LIGŲ

noriu prašalinti nuodus iŠ jųsų gydymo systemos vienu gydymu.
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NEDĖLTOMS: 10 ryto iki 2 y. po p!et, 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor ' 

Prieš Siegel Cooper A Co.

Aš
OFISO

was
l
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nėra 
riams 
nuts.

rie sako, kad socialistai 
revoliucijos fanatikai.

Dalykų stovis 
Italijoje.

“Kova
skelbdama
rvba esanti kokia tai

Kovos“ 
debatuose 

T-ą!) dabar

ĮDOMUS
PRISIPAŽINIMAS

I L)i)uvi| Diinnilit Amerikoje
X*Wžla NAUJIENŲ BENDROVE Ine 

** Kasdien, liskiriant nedeldienius

Anglijos darbinin
kai už Stockholmo 
konferenciją.

SOCIALISTAI SULAIKO 
REVOLIUCIJĄ.

parlamentg ati- 
s nares t uotą 700 

drauges; taip-pal ir 
Lom- 

prigru-

susidedantis iš penkių 
Ir norima dabar, kad 
žmones butų kontro- 
sąjungiečių veikimo

Sąjungos ribose, bet ir

Brangumas Ii 
kas, o maisto ir

kelis L. 
lyvavu- 
‘ Centro 

tai yra sekretorius, 
redaktoriai.

ją, bet ji stačiai pasisakė, kad ji 
esanti pasiryžus griauti A. L. D. 
T-ą. Bet iš kur-gi ji paėmė tei
ses taip elgties? Ar ji pasitarė 
su organizacija? Mes matėme, 
kad ant Tarybos užsipuldinėjo 
“Kbvos“ redaktorius ir keletas 
jos bendradarbių; mes matėme,

Tie karės 
yra kartu 
republiko-

Jei moteris eina pas 
r prašo padaryt abor- 

ji stato daktarą į tokį pa- 
kokio ii trokšta tik ar-

Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių 

rankraščius taisyti ir trumpinti, j 
arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja

tiesą augt ir gimt 
kos klausimas, k 
skirtingai aiški na m a 
na u, kad tas, kuris 
vaisiumi 
tik tuo 
reikia. .

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
$5.00
$3.00

iddress: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

Kokius vaistus reikia vartot 
prašalinimui vaisiaus, kada mo
teris lieka nėščia?

Atsakymas:

ne. u 
ir sten

giasi, kiek drūta, sutrukdyt nau
dingą darbą. Ir kartu ji rėkia, 
kad A. L. D. T-os klausime esąs 
būtinai rekalingas “pasitarimas 
su organizacija“!

“Kova“ mėgsta 
jungiečių apgynėja 
j ienų“ 
ščiaus

rašo, kad su 
“Naujienos“ 

sau biznį padaryt ir pa- 
keliems

referendumą) 
kuopų delegatų su važia vi- 
arba centro komitetas. 

, kad, norint atlikt kokį

mokratinei tvarkai. Sąjungos 
vardu turi teisės kalbėt visi są- 
jungiečiai (pc 
arba i 
mas. 
Aišku
dalyką bėgiu keleto savaičių ar
ba mėnesių laiko, nė suvažiavi
mas, nė referendumas negali 
but pavartoti “pasitarimui.“ 
Palieka tuomet LSS. centro ko
mitetas, 
žmonių, 
tie penk 
lino toj ai 
ne tiktai 
šiaip visuomenės dirvoje! To 
kių diktatoriškų teisių nesisavi 
na net “dvasiški vadovai“ kleri 
kalų organizacijose.

bet ir ant viso, 
progresyviu Amerikos lietuviu

maiše, i 
liauja, 
mažiaus 
šalies žmonės, ture j 
eiti į karę. Daugelyje 
mų rekrutai atsisakinėjo 
šuoli ir tik pagelba sp 
buvo priversti 
ne, Turine 
lognoje — 
centruose - 
cijoje ir Palermo j e įvyko 1 
vinų susirėmimų. 
Milane darbininkai 
cikadas 
vojo prieš ginkluotą 
kuri turėjo įvykdint 
ėmimo prisakymą 
rinėje Italijoje ir 
buvo antimilitaristinių demon 
stracijų, kurios grasino pavo

NAUJIENOS
The Lithwmim Daily News

toriaus ir jo pritarėjų suklaidin
toji kuopa ir dar viena neoficia- 
lė “konferencija.“ Bet ar jie tu
ri teisės kalbėt visos Sąjungos 

| vardu? Žinoma, kad
betgi “Kova“ “griauja’

žmones, o penKi šimtai, ir tarpe 
tų penkių šimtų buvo didesnė 
pusė Sąjungos narių. Priešin
gų balsų buvo tik dvejetas, bet 
ir tie paskui nutilo, kada daly
kas jiems paaiškėjo. Vienok 
“Kova“ ir jos šalininkai nesi
drovi rašyt, kad tas sumanymas 
esąs padarytas ant keršto sąjun- 
giečiams (girdi, A. L. D. T. or
ganizuojama “na prolom“!).

Tečiaus, kaip nebūtų keisti tie 
užsipuldinėjimai ant Tarybos 
organizatorių, dar keistesnis yra 
“Kovos“ varymasi prieš ją.

Jos daromos namie bei daktaro 
ofise, kur anliseptiškos priemo
nės negalimos. Jei jos darytų
si ligonbučiuosc prie viso švaru
mo ir parankamo, pavojus žy
miai sumažėtu.^ Bet 
jos, nepateisinamos, nes visgi 
pavojaus šiek-tiek butu,pro ta u j ančiam z mo 

m j ienos“ kiek laiko at

įjos socialistų partijoje buvo 
padaryta “generalis valy- 
:masM, kurio rezultate iš par
tijos tapo iššluota reformi- 
ninkai ir kitokie revoliucinės 
kovos priešai. Italijos soči- 

• alistų partija yra revoliuci
nė, ir per visą karės laiką ji 
atkakliau, negu kurios kitos 
Šalies socialistai, priešinosi 
valdžiai ir viešpataujančių
jų klesų politikai.

Vienok tos partijos vadas, 
įdrg. Turati, užreiškia, kad 
jie kolkas dar nenori revo
liucijos, nors jie ir galėtų ją 
turėt kiekvieną valandą!

: Tegul įsidėmėja šitą fak-

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

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

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

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

r* -- - - -

je, pačtu:
Metams ........................... .
Pusei metų.........................
Trims mėnesiams ..........

Kanadoje*, metams..............
Visur kitur užsieniuose .... 

finigus reikia siųsti Pačto 
rderiu, kartu su užsakymu

Bet valstybė el- 
Ji, tiesa, skiria 

socialistų griešnin- 
ji neišdrįsta priverst 

itlikti jas. Nesenai buvu- ■y* slaptuose parlamento po-

ir geriausia 
yra gimdy- 

ircija da leistina tik 
* atsitikimuose, kurie 
motiną mirti, jeigu 
teliktų padaryta. Jais 
paeinančios nuo neš-

ipic pora menesių. Kaip 
klaidina sąjungiečius, 

kad Am. I< D. Ta- 
nclcgališ- 

kadangi ji esanti sumanyta 
igta “be pasitarimo su L.

Vienas-gi “Kovos“ šali
nei apkaltino “Naujie- 

kurios agituoja už A.L.D. 
Tarybą, “disciplinos sulaužy-

pasi- 
Polc- 

ji rašo:
Kad skaitytojai neįtikėtų 

tuo klaidingu “laisviečių“ ti
kinimu, turime pažymėti, ko
kiu budu prasidėjo “Kovos“ 
oppozicija “Naci j.“ tarybai. 
Kuomet atėjo “Naujienų“ su
manymas organizuoti tarybą, 
LSS. Centro darbininkai, du 
LSS. Piki. Komiteto nariai ir 
keli LSS. 1 kp. nariai turėjo 
konferenciją, kur vienu balsu 
buvo nutarta priešintis “Nau
jienų“ sumanymui. Gal bus 
taip-pat “laisvicčiams“ įdo
mu, kad konferencijos deba
tuose tik vienas “Kovos“ re
daktorius laikė (kad gerinus 
išargumentavus) “Naujienų“ 
sumanymo pusę ir nemažiau 
pasakė Am. liet, darbininkų 
tarybos naudai, negu pačios 
“Naujienos“ ligšiol pasakė.

darbininkų judėjimo.
Tas būrelis žmonių, neturin

čių jokio įgaliojimo iš Sąjungos, 
diktuoja politiką Sąjungos lei
džiamam laikraščiui, ir jo va
lia “Kovos“ redaktorius šmeižia 
ir niekina viską ir visus, kas 
tik nesutinka su jo plonais.

Ir visa tatai daroma po prie

šių lyties są- 
nuo “Nau- 

‘niekinimų“, vienok aug- 
nurodytas jos elgimąsi 
kad ji pati tų sąjungic- 

čių visai neskaito protaujan
čiais žmonėmis. Redaktorius, 
kuris mano, kad jo skaitytojai 
moka protaut, taip drąsiai dum
ti jiems akis nedrįstų.

Bet paskutiniame “Kovos“ 
numeryje to laikraščio redakci
ja pagalios išduoda visą sekretą 
savo keistų pasakų apie 
tarimą su organizacija.“ 
mizuodama su “Laisve“,

Vienok musų draugai nenori 
revoliucijos... Vulkaninės tautos 
jiegos juda. Pakaktų atžagarei
viams pradėt aštriau veikti val
stybėje, ir kibi 
rako statinę, 
giasi atsargiai 
bausmes 
kams. 
juos i 
siuose 
sėdžiuose vidaus dalykų minis- 
teris nurodė į tai, kad esą nega
lima socialistus perdaug perse
kioti, nes jieišreiškią minių bal
są. Tik per didelį vargą val
džiai pavyko gaut didžiumą bal
sų, išreiškusių jai užsitikėjimą.

Bet stipri mažuma, stojanti 
prieš valdžią, susideda taip-pat 
ir iš buržuaziniu kares šaliniu- c

kų, iš intervencionalistų (kurie 
norėjo įsimaišymo j karę. “N.“ 
Red.). Šitie elementai geistų, 
kad valdžia aštriau persekiotų 

b

socialistus, kad ji smarkiau ves
tų karę. Jeigu dabar kiltų re
voliucija, tai intervencionalistai 

tikrieji karės kurstytojai 
išpradžių eitų išvien su socialis
tais, nors čia darbininkai ir dar 
taip priešintųsi tam. 
k urs lyto j a i I tali j o j e 
monarchijos priešais 
na is, ir jie geistų rev 
dėjimą pakreipi į savo vagą 

revoliucija butų lengva 
įvykini, bet tiktai su reakcionie
rių pagelba. Vietoje liaudies 
respublikos — apie socialę res
publiką da ir Italijoje ’(kaip ir 
Rusijoje. “N.“ Red.) negali but 
kalbos — atsirastu tuomet bur- v
žuazinė respublika, ir tai atža- 
gareivės buržuazijos respublika. 
O tokia atmaina, žinoma, yra 
mažai pageidaujama susipratu
siam Italijos proletariatui ir ji
sai dėka vo j a už ją.

Bet plėtojimąsi tuo smar
kiau eina savo keliu, ir socialis
tai savo propaganda kiek galė
dami pagreitina jį. Kuomet pa
galios ateis didi pasiliuosavimo 
kovos diena, tai Italijos proleta
riatas bus prisirengęs ir apsi-

lyn vis 
todėl niekas neabejoja, kad Ita
lija bus ta šalis arba viena tų 
šalių, kur netolimoje ateityje 

reikia laukt sukilimo.
Vienoje savo nesenai laiky

tųjų parlamente kalbų Turati, 
sočiaLdemokratų frakcijos va
das, tarp kitko užreiškė: “Jeigu 
mes norime revoliucijos, tai mes 
galime ją turėt šiandie, bet mes 
jos nenorime 
tenebūna suprasta, kaipo gra
sinimas reakciniems valdžios 
elementams, bet tiktai kaipo nu
rodymas į faktą.“ Turati, ku
ris tikrai nėra skystu plepėtoji! 
arba tuščių frazių mylėtoju, pa
sakė tais žodžiais, visų Italijos 
santykių žinovų nuomone, tiesą. 
Taigi belieka tiktai klausimas, 
kodėl Turati ir kartu su juo, be 
abejonės, partijos valdyba 
nori revoliucijos? Kad tai iš 
kinus, reikės pirmiausia arčiau 
pažvelgt į politinį ir ekonomi
nį Italijos padėjimą.

Kova prieš karę prasidėjo 
Italijoje tuojaus, kaip tik ji įsi- 

nuo to laiko ji nesi- 
Italijos proletariatas 
negu bent kurios kitos 

palinkimo 
itsitiki-

mar- 
Kos jie 

No tiktai Mila- 
Florencijoje ir Bo- 
pačiuose socializmo 
-, bet ir Ryme, Vene- 

l<ru- 
Turine ir 

pastatė ba- 
per keletą dienų ko- 

policiją, 
kareivių 

visoje vidu- 
Romanijojc

Kita, užsimezgęs kūdikis turi 
Čia jau eti- 
i gali būti 

mu
ši andie yra 

gan gimti ir būti kaip 
mogum, kokių mums 
is yra gyvybė ir da to

kia, kuri neturi jiegos apsigint, 
todėl kėsintis ant jos suaugu
siam ir stipriam žmogui, ypač 
motinai, tiesiog yra negražu. 
Daktaras arba akušerka, kurie 
kiša savo rankas prie tos silpnos 
gyvybės sunaikinimo, turi gana 
purvinas sąžines ir jie viską par
duotų už pinigą. Savo profesi
ją godojanti ir etikos prisilai
kanti daktarai aborcijom neuž
siima. Jos nėra pagelbėjimu 
bėdnai šeimynai, perdaug vai
kais apkrautai motinai, o tik 
daktaro kišenini, nes moteris 
gali mirti ir jos vaikai lieka be 
motinos; ji gali likti amžina li
gonė, kas da labiau padidins šei
mynos skurdą ir nelaimę.

Aš nesu priešas apsisaugoji
mui nuo didelių šeimynų, nes 
tai vienintelis kelias darbinin
kams apsigint nuo didelio skur
do, kol jie savo klesos reikalų 
n epą geri na. A ps i sa u go j i mu 
gyvastis nesunaikinama, nė svei
katai nekenkiama, nė patarėjas 
nestatomas į tokį pavojų.

Apart kitko, daktarai už abor- 
cijų darymą skaudžiai yra bau
džiami, 
daktarą 
ciją, 
vojų 
šiausiam savo priešui. Taip el- 
gties su žmogum yra nedora. 
Todėl patariu niekad nesikreip
ti del aborcijų į tokį daktarą, 
kurį jus godojate. Jei moteris 
nori sau blogo, jei ji rizikuoja 
savo sveikata ir gyvastim, lai ji 
kreipiasi j tuos daktarus, kurie 
turi apetitą ant aborcijų ir ku
rių visa praktika yra paremta 
tuo, kas vertesniais 1 kaliniais 
juos padarytų, o ne daktarais.

Dr. A. Montvidas.

kredituoti Tarybos sumanyto
jus ir organizatorius; rašo, kad 
jie rengiasi Tarybos pinigais 
“parvažiuot į tėviškėlę“; rašo, 
kad Taryba gabens į Lietuvą 
“tautininkus ir davatkas“; rašo, 
kad ji siųs delegatą į Stockhol- 
iną atstovaut kliubus ir “olger- 
dines draugystes 
pagelba 
nori
kenkt Sąjungai...
šimtams Chicagos
kurie įsteigė A.L.D. l-bą, "ne
pasitarę su organizacija“, jisai 
savo ir savo bendradarbių 
straipsniuose prikaišioja “ardy
mą“, “suirutės kėlimą“ ir “dis
ciplinos laužymą.“

Išeina, kad tie keli žmones, 
gyvenantis arti prie “Ko/os“, tai 
yra “organizacija.“- Kas-gi tad 
yra kiti sąjungiečia?! /

“Kovos“ redaktoruB nė nepa
sijuto, kaip iškėlė aikštėn, jogei 
opozicija prieš A. L. D. T-bą, 
tai yra pasekmė SUOKALBIO, 
pądaryto būrelio žmonių, užsi
geidusių savavališkai paimt į 
savo rankas kontrolę ne tiktai 
ant Sąjungos

arba
•jeigu jus
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klausia:

Centralinis partijos organas 
“Avanli“ šiandie išeina 100,000 
kopijų, visų partijos laikraščių 
stovis puikus, o narių partija 
šiandie turi dvigubai tiek, kiek 
prieš karę, nežiūrint to, kad ma
žiausia 100,000 organizuotų so- 
clnilHtii ictmlcrai rioirtv.

Daug šviesos ant dabarti
nių Italijos santykių meta 
“N. Y. Volkszeitung” straip
snis, kurį mes šiandie spaus
diname Apžvalgos skyriuje, 
išvertę iš vokiečių kalbos. 
Apie Italiją paprastose tele
gramose girdėt mažai; ji 
nuo musų akių tarytum už 
storo uždangalo paslėpta. O 
tenai tuo tarpu verda ir kun
kuliuoja tas pats revoliuci
nis judėjimas, kuris šiandie 
graužia kapitalistinės visuo
menės pamatus visame pa
saulyje.

Bet gal dar įdomiau, negu 
patirt šitą dalyką, skaityto
jui bus susipažint su Itali
jos socialistų taktika. Jie, 
pasirodę, sulaiko nuo išsi
veržimo revoliuciją! 0 jie 
liaiptol nėra kokie uopor- 

arba “social-patri-
■ Dar prieš karę Itali-

, Į kariuomenę valdžia ne
gali prievarta imti tų vyrų, 
kurie neturi “pirmųjų po- 
pierų.“

j Toks yra įstatymas. Kas 
šalyje neturi piliečio teisių, 
iš to negali but reikalauja
ma, kad jisai guldytų savo 
gyvastį už tą šalį.

Ir, antra vertus, šalis ne
gali norėt prievarta imt į 
kariuomenę žmonių, nesu
dėjusių jai piliečio prisiekos. 
Nes tokie žmonės—prievar
ta paimti—galėtų pasirodyt 
neištikimais šaliai.

Kitas dalykas, žinoma, jei
gu žmogus, pilietis arba ne, 
pats sa^o valia stos į kariuo
menę.

Bet ką reiškia įstatymai 
ir sveikas protas šioje gady
nėje 
augščiaus už įstatymus. O 
kieno galia, to ir valia.

Štai laikraščiai praneša, 
kad 15-.as ir 18-as kareivių 
ėmimo distriktas Clevelande 
bendrame posėdyje nutarė 
paragint “darbdavius”, kad 
jie paduotų savo darbinin
kams svetimšaliams 
mą ultimatumą:

“Tapkite piliečiais, 
ineteksite darbo 
•norite dirbti su mumis, jus 
turite kovot kartu su mu
mis.”

Nesvarbu čia mums ta 
(juokinga “darbdavių” pre- 
itenzija, buk jie “dirbą” ir 
“kovoją” kartu su savo dar
bininkais. Minėtojo ultima
tumo formula, pagal tiesą, 
turėtų skambėt taip: “Jeigu 
ijųs norite dirbti mums, tai 
jus turite ir kovot už mus”>

Linksma žinia atėjo iš 
Londono, kad Anglijos Dar
bo partijos suvažiavimas 
milžiniška balsų didžiuma 
išsireiškė už delegatų siunti
mą į tarptautinę socialistų 
konferenciją, kuri prasidės 
Stockholme rugsėjo 9 d.

Delegatai, balsavusieji už 
dalyvavimą toje konferenci
joje, atstovauja 1,046,000, o 
priešingoji pusė—tik 55.000 
organizuotųjų darbininkų.

rl 1 n o C» 1 n 1 < r r» t rl »v> 
ninku skaičius yra beveik 
dvidešimt kartų didesnis, 
negu jų priešų.

Toks balsavimo rezultatas 
yra tuo labiau nuostabus, 
kad Anglijos Darbo Partija 
anaiptol negali but skaitoma 
radikališkai - socialistiška. 
Grynai socialistiniai elemen
tai joje yra palyginamai ne
skaitlingi. Didelę tos par
tijos didžiumą sudaro gana 
konservatyvės darbo unijos 
(pagal naujausią musų ter
minologiją, butų tai “bespal
vės organizacijos”).

Gyvenimas, matoma, dik
tuoja darbo žmonėms visose 
šalyse tokią taktiką, kuri 
stato juos į griežtą opozici
ją su valdžiomis ir kapitalis
tais. Darbininkų klesa pa
bunda !

Iš Italijos ateina vis naval- 
nesnių žinių. Senai žinoma, 
kad Italijos liaudis nenori nė 
girdėt apie karę, kad organizuo
tieji ir neorganizuotieji, pranio- 
nijos ir sodžiaus darbininkai ak
tyviai ir drąsiai priešinasi minių 
skerdynėms 
nil! sluogsm

ii) ia u ne pa kenciani a s

žmonėms, gaunantiems algas is 
Sąjungos, būti josios valdan- 

nariais. Ret ką 
saujelei bosų, už

simaniusių šedmyninkaut orga
nizacijoje, kaip namie?

Jokių vaistų ir būdų pereikia 
vartot. Tiesa, nėštumas yra 9 
mėnesių liga, kuri niekad nieko 
gero motinos sveikatai nepada
ro, bet sveikiaušis 
jos užsibaigimas 
mas. Ab( 
svarbiuose 
priverstų 
aborcija n 
yra ligos, 
tiuno; lige 
kis anatomiškas pelvio subuda- 
vojimas, kuris neleistų pagimdy
ti. Tečiaus pastarajame atsiti
kime tik pradžioj aborcija da
leis tina, o vėliau reikia laukt ir 
operacijos pagelba kūdikį išimt.

Daktarai, kurie brangina žmo
nių gyvastį, aborcijų nedaro už 
jokius pinigus, nes daktaro prin
cipu yra ne į pavojų statyt žmo
nių sveikatą, o visada ir visaip 
gelbėt ją. Darymas aborcijos 
vaisiais ar kitaip yra statymas 
moters sveikatos ir grūsties į 
pavojų. Aš nekalbėsiu apie vai
stų vartojimą, kurie irgi yra 
blėdingi ir paprastai neduoda 
pasekmių, bet operacijos veda 
lankiai prie kraujo užnuodiji- 
mo ir mirties. Jei ne mirtis, tai 
pūsles uždegimas, gimdos vi
daus uždegimas, kartais ir ink-

Mcs čia nekalbėsime apie lai, 
kiek gerų argumentų pasakė už 
Tarybą “Kovos“ redaktorius, 
kadangi mes jų negirdėjome; iš 

ei i ivn jloai
prirašė ištisas špaltas laikrašty
je, aiškiai matyt, kad jisai tos 
Tarybos idėjos visai nesupran
ta1. Bet pažymėsime du faktu, 
iškeltu aikštėn šitame “K.“ red. 
nupasakojime.

Viena, pasirodo, kad lasai re
daktorius privatiniuose deba
tuose gynė A. L. D. T. idėją, 
kurią jisai dabar taip nevyku
siai ir negražiai stengii 
“griauti.“

Antra, pasirodo, kad nuta 
mą griauti A. L. D. T-ą padarė 
susėję “L.S.S. Centro darbinin- 
kai> du L. S. S. Pild. Komiteto 
nariai ir keli L. S. S. 1 kp. na
riai.“ Tai šitie ve keli žmonės 
pasišnekėję privatiškoje konfe
rencijoje sudarė pieną trukdyt 
A. L. D. T-os organizavimą ir, 
jų valią pildydamas 
redaktorius (kuris 
stojo, už A. L. D

mis pakenkė joms. Kiek aukų 
Italijos proletariatas atnešė ir 
tebeneša, rodo tas paprastas fak
tas, kad gegužės mėnesyje šiais 
metais viename tiktai Milane 
buvo suareštuota už prieškarinę 
propagandą dauginus, kaip 1000 ‘ šarvavęs

Reikia dar priduri, kad tame 
suokalbininkų būryje kaikurie 
asmens nešioja po keletą titulų. 
“Kova“ mini apie “du L. S. S. 
Pild. K. nariu,” apie “L. S. S. 
Centro darbininkus“ 
S. S. 1 kp. narius“, 
sius konferencijoje 
darbininkai 
administratorius
Bet administratorius, J. Šukys, 
yra kartu ir Pild. K-o nariu; an
tras P. K-o narys, J. V. Stalio- 
raitis — kaip mums praneša 
vienas draugas iš Philadelphijos 

redaktoriaus pagel- 
Ar juodu yra kartu 

nariai, nežinome, bet 
sekretorius, J. Stilson, ir pirma
sis redaktorius, K. Vidikas, pri
klauso tai kuopai. Tuo budu 
iš keturių žmonių, imančių al
gas iš L. S. S., pasidaro ir “Cent
ro darbininkai” ir “Pild. K-o na
riai“ ir “1 kp. nariai.“

L. S. S. įstatai, beje, draudžia

kio pamato, tai buvo aišku kiek 
vienam 
gui. “i
gal nurodė, jogei nė Sąjungoje, 

kitoje kurioje organizacijoje 
tokio įstatymo, kuris na- 
draustų paduot sumany- 
Toliaus, jos nurodė, kad 

“pasitarimas su L. S. S.“, kurio 
reikalauja “Kova“, yra arba vi
sai negalimas prieitam tikrų ap-

Bet prasmė to ultimatumo kad ją nupeikė viena to redak 
ivisviena yra aiški. Įstaty
mas paliuosuoja nuo karei
viavimo tuos žmones, kurie 
įnėra užreiškę apie savo no- 
įrą patapti piliečiais; o karei
vių ėmimo įstaigos verčia į 

:kariuomenę tuos, kurie tokio 
noro neturi.

i Tuo tikslu jos panaudoja 
darbininkų bosus. Šie, turė
dami galios ant darbininkų, 
gali priversti juos pasida
ryt ir piliečiais ir kareiviais. 
Ir jos pataria tiems bosams 
padiktuot savo ' darbinin
kams: “Kariauk už mus, o 
kad ne, tai mes neduosime 
tau progos užsidirbti duonos 
kąsnį.”

Kada Suv. Valstijos norė
jo, šimtas suviršum metų at
gal, įsigyt tikrai demokrati
nę tvarką, tai jos paskelbė 
šitokį principą: “Visokia tei
singa valdžios galia pareina 
nuo valdomųjų sutikimo”.

Šiandie valdomųjų sutiki
mas skaitosi bereikalingu 
daiktu. Ir kaip tik šiandie 
Suv. Valstijos ėmė skelbt, 
kad jos esančios pasiryžu- 
sios “užtikrinti pasaulį de- 
mokratybei!”

žmonių; Ryme, delei milžiniškos 
demons tracij o 
darymo laiku 
draugai 
Piemonte 
bardijoje kalėjimai tail 
sti socialistais, kad kriminalius 
prasikaltėlius prisiėjo sodini į 
tam tikras geležines būdas. Trįs 
savaitės atgal visa Milano socia
listų valdyba buvo nuteista pen
kiems menesiams sunkaus kalė
jimo ir dar septyniolika vado
vaujančių draugų yra traukia
ma tieson už tą pačią “išdavi
kišką agitaciją.“ Pažymėtina 
taip-pal, kad yra užvesta byla 
dėlei “išdavybes“ prieš 26 socia
listų atstovus parlamente 
la tečiaus 
tuomet, k
trauks savo posėdžius.

šita prieškarinė propaganda 
turi ne vien politinį pobūdį; ji 
greičiaus yra sielvartingo eko- 
nominie) Italijos padėjime) pa
sekme. Brangumas Italijoje 
nesvietiškas, o maisto ir kares 
reikmenų spekuliantai taip plė
šia žmones ir šalį, kad nė ap
sakyt negalima. Prie te) prisi
deda — panašiai, kaip ir Ame
rikoje — pataikavimai, protekci
jos ir kiti dalykai, kurie dar la- 
biaus erzina žmones. Socialis
tus siunčia į frontą 
šalininkams tenka šiltos, užtik
rintos vietelės “prie: motinų.” 
Artimiausia to pasekmė yra ta, 
kad kariuomenė tolyn vis aiš- 
kiaus darosi “neištikima”, ir 
prieš demonstrantus dabar var
tojama jau liktai policija; bė
giu paskutinių šešių savaičių 
kariuomenė tris kartus atsisakė 
eiti prieš demonstruojančius 
darbininkus.

laikraš- 
o ne Redaktoriaus 

r ant vienos popieros pusės, be to 
i. Redakcija pasilaiko visas tei- 
Netinkami spaudai raštai naikina-ses 

nri, _ . ,
Jų ir išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt
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Laimė Ženatvėj
Ar Protingam^ Moraliame 

Išsilaikyme?

Petronėlė Jhdickienė.

III.
(Vedus)

. Tikiu, jog vedėt. — Iš širdies 
linkiu Jums kuoilgiausių metų 
laimingai gyventi!

liet, naja: kas judviem into
navo Veni Creator Spiritus? 
Nieks? Ar draugų krūva? Kas 
jus sužiedojo? Kunigs? perdė- 
tinis reviro? ar policijos prefek
tas? Nesvarbus tai klausimai, 
bet musų gyvenime jie kelia tiek 
karstų diskusijų, kil k jų kėlė vi
duramžiais klausimas: Kiek 
aniuolų kartų gal sutilpt ant ada
tos viršūnės?

Pas mus tas klausimas šitaip 
stovi: 1. But kunigo sužieduo
tiems negerai, nes bažnyčia pasi
metimo nepripažįsta; geriau tat 
žieduo t is pas užvaizde toj ą revi
ro, nes galima pasimesti. 2. 
Vedant ne-katalikę, kunigs ne
žieduoja, reikia imti žiedų nuo 
policijanto. 3. Abu tie atsiti
kimai be bėdos. Bet jei neinąs 
išpažintin, o mylįs merginą, ku
ri nor imli šliubą bažnyčioj — 
tai vargas, nors imk ir pasikark.

Diskusija tuo klausimu. 1. 
Jei vedat, rengiau ties mest, vi
sai ne veskit; toks pa si ryži ms 
neduos jums nei su aniuolu su
gyvent. Veskit pasiryžęs pereit 
gyvenimo kelionę kartu, o tada 
nėr skirtumo, kas judu žieduos.

Atsakius pirmą, kartu atsa
kiau ir antrą. Trečią klausimą 
aš apsčiau imsiu.

Jei jus mergina nori but žie
duota kunigo, su džiaugsmu

Kazimieras Gugis
ADVOKA T AS 

visokias reikalas, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
»2S S. Halsted St.

Ant trečių lubų
TeL Drorer 1310 

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
I111-13 Unity BHg.

Tel. Central 4411
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Geso Naudotojai
Temikite

The People Gas Light & Coke Company šiuomi suteikia du (2) 
mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam gaso vartotojui Chicagos 
mieste, kuris visai pasiremia ant paplokščio liepsnos degintojo ir 
įsodins jį dykai.

Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus ir pasi
naudoti paaukavimu ir greitai įsigyti—

DYKAI-Du Mažesniu 
šviesos Uždangalu

Dešinėje rankos pusėje kiekvienos gaso bilos prisiųstos ant Rug
pjūčio 10 d. 1917 ir paskiaus, Jus rasite kuponą užvardytą “To 
The Peoples Gas Light & Coke Co.”

Jeigu Jus neturite įkaitusių iki baltam šviesos uždangalų arba 
elektros šviesų savo namuose, pasirašykite ant kupono ant linijos 
pažymėtos X. Nenuplėškite šalin kupono; tiktai pasirašykit ant 
jojo ir jis ateis pas mus kuomet Jus mokėsite savo gaso bilų, kai
po Jųsų aplikaciją del dviejų mažesnių uždangalų šviesų. Tuo
kart mes prisiusime ir įstatysime šviesas DYKAI — aprūpintas, 
kaipo paženklintas sulig miesto įstatymo. Jus esate pilnai paremti 
ant paplokščio šviesos degintojo del apšvietimo.•

THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO.
Peoples Gas Building, Telephone Wabash 6000
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imkite šliubą bažnyčioje, žie- 
davims bažnyčio j tu r daugiau 
gracijos, negu prefekto kamba
ryj; švelniems jausmams jis tur 
daugiau prasmės.

Jei per lai turėtumėte eit iš
pažinties, eikit. Išpažintis nie
ko jums nekenkia, o ji tur dide
lę prasmę. Gero kunigo klau- 
syta, ji silpniems priduoda slip-t kad 
rūmo; tvirto gi bando drąsą pri

sipažinimo prie kaltės. Ji tur 
pedagoginę vertę. Senovėj, pra-
džioj viešpatavimo bažnyčios, 
kada konfesionalas lapo įsteig
ta, išpažintis turėjo ne tiek pra
smę, kiek liksią persekiojimo 
laisvamanių; bet šiandie, tapus 
bažnyčiai privatine įstaiga, tas 
tikslas atpuolė.

Žinoma, aš suprantu visą sun
kumą tokio pasielgimo. Kuni
gai mažo mokslo, žemomis pa- 
žvalgomis į gyvenimą, sugriebę 
taip sau auką terioja ją mora
liai kuožiauriausia; bet aš lygiai 
žinau, kad kunigai aukšto mok
slo ir gilia integrale pažinčia 
gyvenimo, teikia tuos patarna
vimus mandagiai, prielankiai, 
morališkai, maloniai.

Sumuojant tą klausimą, pasa
kyčiau, kad diskusijos tame pa
žangos jokios iki šiol nepadarė. 
Nuo kunigo, kreipia prie polici
janto. Ne lazda, tai jį kriukiu. 
Procedūra seka procedūrą. 
Meilė yra ypatiškus prisitrauki
mas, teisės jos nepadaro. Mei
lei esant privačiu daiktu, religi
ja - lygiai privatus daiktas, 
geriau jai tinka, negu urėdinė 
spalva policijanto.

Dabar jus esate vedęs; jaučia
tės sužieduotu ne kunigo, ne po
licijos prefekto, bet grynos išdi
džios meilės, kuriai, jus mano
te, neužteks šio amžio, kad dar 
ji tęsis ir paskui, gužynei elek
tronų.

Dieve Jums duok, kad. taip 
butų!

Bet aš tikiu, kad Dievas gelb
sti tą tik, kuris save gelbsti. 
Štai mano patarimas: Skalsyki- 
te savo meilę. Nesiskolinkite 
dorai. Tegu šaltinis jūsų lai
mės be tvanų bųva, — nebus 
apatijų.

Įsikūrę sau namą, turėsite jį 

vesti. Ji jauna ir be didesnės 
praktikos taps šeimininkė. Ji 
manys viską galinti ir jai nepa
siseks; ji skalbs švariai ir gerai, 
trijuose vadenyse iš žlukto 
plaus ir lazurkuos ir išdžiovi
nus ras, kad drobė suteršta. Ji1 
keps ir virs ir spirgins ir užda
rą dės, kad valgis butų skanus, 

kepsnys but gardus, kad 
gomurienos jūsų burnoje tirptų 
— ir jai nepasiseks. Bukite 
kantrus ir smagus. Ji su tuo 
viskuo apsipras ir jai pasiseks. 
Jus galit josios klaidas matyt, 
jus galit būti tikras skalbėjas, 
galit žinot viską apie virimą — 
apie kulinarį meną, būti magi- 
ku gastronomijos, bet patarimų 
nedalinėkit. Jei norės, ji pati 
jūsų apie tai paklaus.

Elgkitės tarp savęs su visu 
oru jaunystes. Bukite sau visa
dos tikri, širdingi. Grįžtant iš 
darbo, jums širdis smarkiau 
plaks. Linksminsitės mintyj, 
kad ją išvysit ir, pamačius, nu
švis jums veidas džiaugsmu. 
Jei jūsų užklaustų: “Ko taip 
linksmas?” nesislėpkite atsaky
mu: “taip sau”, nei neatsakyki
te forma komplimento: “tave iš
vydęs džiaugiuosi”, bet sakyki
te: “Ir da tu klausi?” Čia pri
glausk! te ją mielai ir pabučiuo
kite saldžiai.

Bus tai šventas bučkis, kaip 
tas, kurį Juozas Andriušaitis 
rodo, kada duktė motinos klau
sia:

Jeigu pareitų jis darbu nu
ilsęs, o linksmai juoktųs ir svei
kintų mane, Motin, kaip patirti?

Pasveikink linksma, pabu
čiuok jo kaktą, o bus jis links
mas ir eis jis drąsiai už Mudvi 
numirti.

Ir niekad nedarykite savo 
bučkio formaliu, arba baimės 
apimtu, kad neužsikrėštumėte 
bakterijoms lupų. Jus pačios 
bučkis grynas, kaip auksas. Bet 
jus jo nedarykite auksiškai 
grynu — dėkite į jį tiek malo
naus jausmo, tiek tikro prisiri
šimo, tiek didžios meilės, kad 
jis jums abiem s butų it baisu
mas gyvenimo.

—Le mot ėst doux —- sako

MM'

Cyranas De Berdžeraks — kal
bant apie bučkį, o tą kalbą lie
tuviškai Juozas Andriušaitis 
verčia:

Bučkis, žodis saldžių ūpų t . 
Nekreipk, meldžiu, tu nuo jo gražių savo lupų. 
Jeigu tas žodis (login’, argi bučkis žeidžia? 
Nesibaugyk sarmata, kada širdis geidžia. 
Ugi ar laiks tau ikišiol taip be nieko slinko. 
Kadangi linksmumą tavo liūdnumą paliko? 
Liūdnumas gi ašara ant veido ištriško ? 
Žengkie, meldžiu, dar žingsnį pajautimu 

miško 1 
Nuo ašaros ik bučkio tik viens mažas sieksnis, 
Viens blyksterčlis pajautos, vienas širdies 

plieksnis.

Bučkis L. Kas jis, kadangi viskas pasakyta?— 
Jis y r rožė į meilės vainiką įpinta 
Ir širdžiai jisai reiškia, kada tik bučiuoti, 
Kad meilės visi turtai tebėr nišsaikuoti. 
Yra tai kalba lupų, kur ausįs negirdi, 
Bitelės sparno lypstnis, gaivinantis širdį ; 
Tai komunija kvapi laukinių žiedelių, 
Dėta j lupas meiles surištų širdelių, 
Kurios, kad vieųa atkvapu, antra—kvipsnį 

gaudą— 
Ir taip it amžinystėj meilės tvans jas maudo.

(Iš Edmundo Rostando.)

O jau jei Juozo Andriušaičio 
vertimas tikras to:

If I profane with my unworthy hand 
This holy shrine of love,—

čia aniuolai apie bučkį kalba:
ROMEJUS (prisiliesdamas Julijos) : 

, Jei prisilietėjims mano rankų 
Terštų šį meilės šventį altorių, 
Tad už atmokejimą prielankų 
Tuojau pabučiuot jį saldžiai noriu 
Bučkiu, kurs it keliaut stov’ pasirengęs; 
Te juo šiurkštume mano rankų dengias.

JULIJA: 
Dorus keleivi! Kas rankas peikia, 
Kurios gražaus budo auką teikia? 
Šventieji juk tur rankas turėti, 
Idant jų gavus prisilyteti; 
Mus gi delns delne keleivio rankų 
Reiškia juk bučkį šventą, prielankų.

ROMEJUS: 
Argi neturi lupų šventieji?

JULIJA:
Taip; Dievą lupoms maldauja jieji.

ROMEJUS : 
O brangi šventa! Te lupos daro, 
Ką rankos daryt privalo. 
Lupos maldauja, o argi nežūtų 
Tikyba, jei nišklausytos butų?

JULIJA: 
Šventieji, brangus, mus darbus skalso 
Netsakę ant mus maldų čia balso.

ROMEJUS:
O buk tad tyli, kol lupos ima 
Dabartės mano šventą išrišimą 
Iš tavo lupų už mano grieką.

(Bučiuoja ją.)

JULIJA:
Bet argi tasai griekas nelieka r 
Ant mano ikišiol nesuteptų lupų?

ROMEJUS:
Grieks mano lupų ant tavo lieka ) 
Dar lupų ? O, dėme sąldžių ūpų I 
Duokie man atgal tą plano grieką.

JULIJĄ: 
Bučiuok, meldžiu, per šventąją knygą.

(Iš Wm. Shakespearo.)

Taip apie bučkį kalba Pro- 
vensalijos Gaskonas įsiklausęs į 
savo širdį, į ošimą Sekvanos 
bangą. Taip kalba apie jį mil
žinas Britonas įsiklausęs į širdį 
Italijos Tuskonų. Graikas apie 
jį kitaip kalbėjo:

Ošia vyns tavyj; tauruže, 
Kįla daina tuščiu upu; 
Nugirdė mane, merguže. 
Saldus bučkis tavo lupų.

Lietuvis jį kitaip supranta, 
tik gaila, jog neturiu čia vietos 
jį pridurti; bet, tikiu, jus tai ir 
be literatūros žinot: pridurtoji 
gi prašalins baimę bakterijų 
bučkio — išradimą garbin to
jaus “Allmighty” Dolerio.

Bet, vedus, gyvenimas suside
da ne tik iš bučkių ir jūsų link- 
smybės, daug jums gyvenimas 
išspaus ir ašarų, daug skausmų 
atneš, daug nelaimių suteiks. 
Nekartą it kalavijais ardys ju
dviejų širdis ir judu norėsit dar 
jas sau labiau žeisti. Bus su 
judviem tas pats, kas yra su vai- 
kais, kuriems mylimas daiktas 

pragaišta. Jiedu iš gailesčio 
tarp savęs pešas. Sunki tai va
landa, bet tada lenkitės prieš 
viens kitą, kentekite tyliai pa
vieniui, skandinkitės gilumoje 
skausmų, kaip žuvįs pervertos 
žeberklais gilumoje vandens; 
greičiau jums širdįs atsipeikės.

Ir supraskite — o, ne! — tegul 
tas permerkia visą judviejų pro
tą, apima visą gyvastį, įsisun
kia j gyslas ir kraują, į visą esy
bę jūsų, kad judu esate, kaipo 
viena Asinė; judviejų vii lįs jun
gias, judviejų darbai rišas, ju
dviejų reikalai — tai reikalas 
viens! Kad judu prieš visą svie
tą stoja t, o visas svietas stoja 
prieš judu. Saugokitės, kaip 
ugnies, įsimaišymo į jūsų drau
gystę pašalinių asmenų, nes jei 
įleisi!, judviejų laimė grius, kai
po puikiausias Bumas griųva, 
kada jo pamatus slaptos sriovės 
pagraužia.

Neleiskite į savo protą jokios 
paskydusios minties; yra tai ga
ras nuodijantis visą žmogaus 
esybę. — Ar ne gražu — man 
sako paskydusio proto vertelga
— kaip bitutė nuo gėleles prie 
gėlelės lekia, o vis gražesnės, vis 
kvapesnės, saldesnės; — šiandie 
ta, ryt — kita; šiandie tas, ryt
— anas ir taip toliau?

Akla tu esi, poniute, ant gro- pati skambins
žybės Gamtos. Bitutė lekia nuo 
kvietkėlės prie gėlelės, ne kad 
ją jų grožybė traukia, bet kad 
ją darbas ragin’. Medus yra 
pasekmė sunkaus jos darbo. 
Jus, kaip bitutė, bėkit nuo dar
bo prie darbo, o vis augštesnio, 
pakilesnio, doresnio, o pasek
mė to bus saldus, malonus gy
venimas !

Žinoma, ryšiai su viešuoju 
draugijos gyvenimu jus riš. Bet 
turėkite mintyje, kad tas vieša
sis gyvenimas yra jųdviems ant- 
rarankis darbas. Pirmasis ir 
svarbiausias darbas, tai jus na
mų darbas, jo gaivums ir ra
minus. Draugija jųdviems na
mų nesuteiks, priešingai, jei 
jums nepasisektų, ji šypataus iš 
jus: vieni skaitliuos judviejų 
klaidas, apsileidimus, kiti — pa- f 
sigailėjimus jums karčius siū
lys, treti — bauginsis judviejų, o 
visi kartu kreipsis nuo jus. Delei 
viešo gyvenimo jus sau namų 
neardykite.

Judu nesistcngkite taipjau 
“šviest” tą draugiją, kad pats 
esat tamsus. Netapkite “švietė
jais”, nuo kurių protas temsta ii' 
draugiškas organizmas skysta; 
švietėjais, kurių protas po iš
drabstytas mintis piktai šokinė
ja, it palaidas pasipūtėlis po bu- 
jojančias dirvas. Jei jums pa
siseka tokį “švietėją” sugriebti 
ir sulaikyti valandėlei ant vieno 
daikto, jis draskos, spiaudos ir 
sakos, kad jam to visko nereik. 
Jis nieko negal. Susirinkimuose 
jis rėkia zaunija nepaisydamas 
ką ir kaip, nes jo ištvirkims už
mušė guodonę susirinkusiems.

Supraskite gerai tą, kad drau
giškasis gyvenimas ne mokini- 
mosi vieta, bet bandymas savo 
mokslo, savo doros, savo gabu

mo. Studentas geologijos pir
ma, negu išeina skaityt žemės 
knygą, ilgai mokinasi užsidaręs 
kambaryje. Akmuo ant Lietu
vos dirvų, šmotelis molio ar gin
taro turi savyje išrašę puikią is
toriją, bet, idant ją paskaičius, 
reikia ilgai mokytiesi namie, ar 
mokyklos kambaryj. Virtuo
ze, pirma negu duoda koncerte 
savo debiutą, ilgai lavinasi na
mie. Minia, kadangi ją žiūrįs, 
yra labai iškalbi, bet, idant 
jos kalbą supratus, reikia pirma 
tyliam kambaryje, arz upės pa
krantėj įsiklausyl į savo širdį ir 
ją suprast. Dirbkite tad namie. 
Dabar jums išrodo, kaip tam 
ūkininkui, kuris į svetimas dir
vas žiūrėdamas, sako: Visų dir- atydą.
vos bujoja ir žydi, betgi mano, 
miels Dieve, vos svietą krūvoj 
laiko. Dirbant namie, apžels ir 
jūsų dirvos ir atneš vaisių.

Gyvenime musų už šį viešai 
draugiškąjį dalyvavimą daug 
kįla vaidų. Moters “šviečia” 
sau, vyrai “šviečia” sau ir nuo 
los “šviesos” užsidega jiems 
pekla. Supraskite, meldžiu, 
kad tas jų “švietims” tamsumos 
trokšta, jiedu j ieško priežasčių 
viens nuo kito užsislėpti.

Judu bukite sau tikri. 1 ada
žibėsi t viena šviesa. Jei jūsų ’

Serenadą M oš- ištvirkims ir jus namų irims.
kovskio, ar Godulių Maršą Cho- 
pino, o kitu kart jus dainuosite 
ariją Toreadoro iš Karmenos 
Bizeto, judu abudu trokšite viens 
kitą girdėtis viešoje vietoje.

Vėl, kilu kart jus turėsite pas
kaitą: “Rytiečių kultūra”, o ma
žu “Egypto architektūra”, arba 
mažu: “Socializmas prieš fran- 
euzų revoliuciją” ar “Lietuvių 
priešistoriniai žingsniai Azijo
je”, nebus jums skaudesnio ypo 
už negalėjimą pribūti čia jūsų 
žmonai, nes įžangoje parašęs 
sau turit: Kalbėsiu į jus šiandie, 
gerbiamosios ir gerbiamieji, su 
malonia baime, nes audijenci- 
joj, prieš kurių kalbu, randas 
pirmą kartą mano žmona. Etc.

Kitu kart vėl jus žmona duos 
illiuslruolą viešą lekciją apie 
tautų muzikas, ir jei jums ant 
jos beskubinant ratai sutruktų, 
bus tai skaudus ypas jus žmo
nai, nes ji viešai norėjo išreikšti 
jums padėką už pagelbėjimą1 
rinkimui medžiagos.

Taip tad rimtas dalyvavimas 
draugijoje, malonus, naudingas,1 
pakilus spindulys jūsų draugi- j 
jai neštas iš padorių, darbų, iš 
grynų, integralių pergyvenimų 1 
jūsų namuose, ne lik judu ne- Į 
skirstys, bet, priešingai, riš dar 
drūčiau.

Be tokio kultūrinio dalyvavi
mo draugijoje, reikia joje daly- 

pos draugystės. Tokia pašelpi- : 
nė draugystė turi būti viena,' 
didelius plotus vorišku savo 
tinklu apsiautus; Amerikoje, ji 

bus lengvai atlikti. Gamta vis
ką lengvai daro ir visada jai se
kas, sekas užtai, kad ji dirba ant 
milžiniškos skalės. Mes nieko 
negalime geriau atlikti, kaip 
sekdami gamtos metodas ir nau
dodamies jos pagelba. Į grindis 
vinį kalt lengva, čia turim gra
vitacijos pagelbą, ji kūjį 
rankoj žemyn traukiu>4)et jau 
neparankų4«Tir vinį į lubas, čia 
gamta' mums priešinasi ir ypas 
mus silpnas. Pašelpos draugy
stes prots į krūvą šaukia; dirbi
mas atskirai netur rimto effek- 
to. Jei mus draugystės tokios 
krūvon nesupuolė, sutrukdė 
nesusipratims, savymeilė. Tie 
permaži yra kreipti j save jus

Stokit prie tos, kuri yra
didžiausia. Mažiau turėsit er
gelio, o didesnę naudą — jei ne 
pinigu, tai laiku. Valanda lai- 

i ko mus gyvenime -yra labai 
brangi, arba, sakant kasdienine 
kalba: laiks tai pinigs.

Kreipkitės nuo visų draugys
čių, kur tik laikas žudoma. Jus 
sistematizuoki! savo laiką ir iš
naudoki! kožną momentą. Žu
dymui laiko yra visos draugys
tės “draugiškų pasikalbėjimų”, 

I “draugiškų susinešimų.” Ten 
kįla vaidai, išsimisliojimai, ujos, 
ardymai nervų. Pasekmė to —

Jus eikite į draugystes DARBO,
— kooperatyvias, korporatyvias 
draugystės. “Naujienų Bendro
vė” yr vertesne, negu tuksiančiai 
pasikalbėjimo draugijų. Ji dir
ba darbą, kurio visos “Apšvie- 
tos” savo zaunomis ųeišspings. 
Kooperatyvios sankrovos, ko- 
operatyvios restauracijos pada
rytų nepalyginamai naudinges
nį darbą, negu musų visos drau
gystės rašymui protestų prieš 
brangumą.

Korporacijos darbininkų yra 
lygios svarbos. Kristus mokino 
žmones gyvent, kaip Dievo 
paukščiai, kurie nė sėja, nei aria, 
o linksmi yra žodžiu Dievo. Bet 
kada žmogus, nepaisant Jo mok
slo, užaręs ir užsėjęs savo darbų 
Jam vaisių teikė, Jis neiškeikda
vo jo, tik sakydavo: Palaimint 
mielaširdiilgieji. Mes ne trokš
tame but miela širdin gi, bot mes 
turime but rimti. Mums išdir- 
bystė yra reikalinga. Tam ir 
tautiečiai ir socialistai priešina
si. Socialistai gyvena idėja, -- 
antru Dievo žodžiu. Tautie
čiams gi Dras šliupas sako: 
Aš (sic!) nevelyčiau lietuviams 
Amerikoje korporacijų steigti.
— Bet visi kili jąs įveria. Tik 
mums, ergeliuose nuskendus, jų 
nereikia. Mes, lietuviai, matot.
esam taip ypatingi, kad mes ne 
dirbt nei tingėt nemokam.

Bet, čia jųdviems pastaba: 
Judu dabar vedę ir rimti, nesis- 
tengkite jų visų įsteigt. Darbas 
jus pačių, jūsų namuose, užims 
jums visą laiką. Sunku bus nuo 
jo atsitraukti jums vieną kartą

gal but viena pašclpiniame visų' mėnesyj. O bus namams nela- 
Jietuvių susivienijime. Tik per^bai sveika, jei juos apleisi t ktj’ 
mHžinišką susivienijimą tokia tą savaitėje.
orgaiiižacija tegali didžius dar-j Petronėlė Balickienf
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Laiškų cenzūravimas
Pabraižos

nuo

Aceris

606-914
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Patarimą

Saugios pasidėjimui dėžės

Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL
Bankas prie kampo

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATIŠKAS NEGALES

no

EPSTEIN

Chicago, III

MESIROFF,

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

t atidaryt kieno 
Kuomet kilęs

Del Tų Visų, Ku
rie Nebuvo Kur 
Kitur Išgydyti,— 
Aš Suteiksiu šią 
Liuosą Auką Dy-

yra
kad aš

žinios bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydyties ar n«

Valdininkai ir Direktoriai šio Banko yra gerai 
žinomi žmonėms šios apielinkės, kaipo žmonės pini- 
giška atsakomybe, o taipgi ir del jų teisingumo

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

Yra daug sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kurj 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimą. Del labo tokių ypatų ai suteiksiu

Ofiso Valandos: 9 ryto iki 8 vakaro; nedėliomis 10 ryto iki 2 po pietų

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

Nereikalingas 
Akių—

Varginimas

ši Banka yra tvirta naminė taupymo Banka, 
kuri yra valdoma ir kontroliuojama vadovaujan
čiais vertelgystės žmonėmis Melrose Parko.

Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vak. Nedėliomis 9 ryto iki 1 dieną

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”

Pradėk taupyt šiandien dėdamas pinigus j CI
TIZENS STATE BANK. Tas suteiks jums visišką 
saugumą ir mokės 3% už jųsų pinigus. Ši banka y- 
ra po priežiūra Illinois Valstijos Valdžios, kuri už
tikrina visišką saugumą jos. depozitoriams.

uuzens
kad nešaudytų į 

Sako, kad 
dinia gyvus paimti, 

: reikią ant smai- 
pamauti, tai jie, 
į, patįs ateisią.

1645 W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO

Jo gydymo metodos išnaikina ligą, apgali silpnumą ir sugrąžina sveikatą, stip
rumą ir gyvumą. Jeigu jus turite kokią ligą arba jeigu jaučiate kokią negalę, kuri 
naikina jųsų sveikatą, nesivėluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

išsiuntinėja pinigus į visas 
SVIETO DALIS

Kongresmano Tague iš Busto 
i apkaltinimas, kad krasos de 

sistematiškai ati 
> laiškus, kad ką 

nukandus i

X | GYDYTOJAS ir CHIRURGAS Y
A 11749 So. Halsted St., Chicago, HI. A 
W Kampas 18-tos gatv. U

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

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

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

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

Kukutis kukavo kukavo Jef 
fersono miškuose, bet dabar nie 
ko nebegirdėt apie jį. Bene iš 
lėkė į tas vietas, kur daug pele

Daktaras Liebreiht gimė 
jo pasi 
ktikos, 
spėka, 
lysis ir 
tolimesnė kraujo betvarkė. Be mėginimų ii 
visus vyrus ateit ir patirt teisingus faktus

kareiviams
Amerikos kareivius 
juos busią 
o lai tuo budu 
go čiutabakio 
pamatę tabale
Tik smaigą reikia augs tai iškel 
Ii, kad pamatytų. A. Garbukas

DR. H. S. WHITNEY
505 S. State St., kamp. Congress st. CHICAGO, ILL

Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jį S 
X parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų 
*21 ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir £ 

egzam i nacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- d 
<Sių randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patenlavimo. J 
® AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)

256 Broadway. New York, N.Y. €

viršininko 
16 socia- 

idikalių laikraščių, gu- 
pkal tinimu visam

Kurio Jus Reikalaujate.
išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.
=» sutrukimą skuros, spuogus, rudas plCtmas, žaizdas, išbė

rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsiscnėjusią, il- 
gai besitęsiančią ligą?

===== Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės
praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa
kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 
stebėsit, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy- 

“ slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

D R
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterišką, vyrišky, .‘r vaiky hgį, 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St.,' kampas 36 Stt. 
Telephone Drover 497G

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto. 1—-S 
po pietų ir vakarais

Khb mana išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaras Bitteris. Alt per praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AS kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir - dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gargimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnose. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaran Bit
teris ir Salutaras, Regulaatriu, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnesius 
savo paveikslų nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitterla. Kai„ 
na $1.00. Galima gauti geresniuoso galiūnuo
se ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* f j

kad jis 
krasos 

kurie atsako vien 
Idžią.

uz 
bet tani 

duodama mažai svarbos, nes

ir mokinosi Europoje, jo ilgai {steigtai užsiėmimas ir 
ikinfios gydymo inetidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra
gręžtai padarys pagerinimų Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo 
Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis joromotor—ataxia, par*- 

tt. Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijamo kraujo, locomotor—ataxia Ir 
spėliojimų. UŽ bile mokestj jis užkviečia 
apie savo.ligą ir kaip geriau išgydžius.

Phone Canal 1256

ŠOKIŲ MOKYKLA

Darodymas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums

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

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

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.

Pasitarimai dykai.
Priėmimo valandos: 9 ryto iki 8 vakare;

Nedėldieniais nuo 9 iki 12 dieną.

ris ir senųjų pazv 
kuriam krasos
yra šventu dalyku. Bet ar visi 
krasos viršininkai v ra tokie? 
Krasos departamentas nenorėjo 
oficialiai pasisakyti

no 
parlamentas 
darynčdavo 
nors radus juose u 
už vedinių tūlame 
geistinos krasos departamentui 
kovos, sujudino kongresą. Kon
greso krasos išlaidų komiteto 
kambariai pilni kongresmanų ir 
jų sekretorių, kurie tiki, kad pa
galios apie krasos departamen
tą Tague pasakė liesą ir kad (Iš
rodymai yra aiškų* 
kas, kaip ir krasos 
Burlesono sulaikymas 
lislų ir 
le sunkiu 
departamentui ir per pastarąsias 
kelias savaites jis pergyveno 
daugelį karštų užsipuolimų.

Kada išėjo aikštėn Tague da
lykas, Bostono krasos viršinin
kas John Murray pasiskubino į 
Washingtoną duoti savo pasitei- 
įsinimą prieš kongreso koniisi 
ją, kurios pirmininku yra Kea
ting.

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

KAIN A RUSIŠKŲ PINIGŲ NUPUOLĖ
Kas turite gimines, pabėgusius nuo karės į gilumą Rusijos, dabar 
gali lengvai sušelpti juos. Mes siunčiam šimtą rublių už 24 dolerius.

Padėkite savo taupomuosius piųigus į tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
• Apdraudimas nuo ugnies
Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare

Gyvenantis toliau nuo Chicagos atsišaukite laiškais. £

Prieš Po
a t si 1 a n k y m o p a in at y m o

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

G varan t uotą Dentistika 
Apžiūrėjimas Dykai

DR. PIERCE
59-tos ir State Gatvių

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

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bua didelė pagelba tiems visiems, kurie reikalau
ja patarnavimo žinovo specialisto.

Wasserman Kraujo Bandymas, Pilnas Šlapimo Analizavimas, mikroskopinis ap
žiūrėjimas, arba vartojimas Vaccines, Serums arba Bacterins bus suteikt už per
kamą kainą kuomet reikalinga.

lą reikalavimą pastale šnipai 
(secret service) iš iždo departa
mento, kurie mažiausios teisės 
prie krasos neturi. Jie reikala
vo, kad Murray nedabotų jų ir 
nieko nesakytų, ką jie su laiš
kais darys. »/

Jas parodo, kad yra kesina- 
mąsi ant piliečių privatiškų laiš
ku. Gerai, kad Murray yra ai- 

ų žmogus, 
nepaliečia 

Bet

/J ^eo* M* Chcrnaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 

Ghicagoj.
Ateik į vienintelę 

y//|WMĮ Šokių Mokyklą. Vi-
JnWnlwW s]* šokiai mokinama

sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 
Iaviški. Aš užtik- . W rinu, kad išmokin-

. r siu j trumpą laiką, 
šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas J. K. BUBELIS ir pagelb. 
Gyvenimo viela: 1037 So. Talman 
avenue, Chicago, Ill.

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Aš suteiksiu jums pilną ir 
k ™ jį kiaurai perimančią egzami-

Z naciją vėliausia ir geriau-
*- moksliška metodą. f

AS ypatingai noriu turėt
_ y H progos darodymui jums ge- 

wqBBSMMRlMBB ro, aš suteikiu silpniems — 
nusidėvėjusiems ir ligotiems

IWWSjWm® vyrams. Daugelis mano !i-
ffMro Kg&BBronių keliauja ilgas keljone 

del įgijimo gero gydymo.
VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA

Del Patarnavimo Depozito
riams Bankas Atdaras 

Panedėlio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

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

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

Nenoromis kili klausimas, 
jeigu šnipai laip drąsiai elgiasi, 
tad ar ištikrųjų kiti krasos vir
šininkai nc*aIidarinčja laiškus ir 
jų necenzuruoja?

Kongreso komisija ir rūpina
si tą dalyką ištirti. Ji nori taip-

Vyrai, bus blogai 
m as žada s 
bako.

Tik man regis, kad ant tokių 
cigarų, kur paprasti darbinin
kai ruko, nevertėtų taksų dėti, 
dello kad juose tabako nėra. 
Paprastai jie sukami iš senų vir
vagalių ir šiaip šlamšto. Aš 
pats nesykį radau cigare botago

yra praktikuojama, jeigu pasi
rodys, kad laiškų atidarinėjimas 
yra ištikrųjų praktikuojamas. 
"Lodei ji prašo visų žmonių, ku
rie apie lai ką-nors žino, ar tai 

lo su jų pačių krasa, tuo- 
įpie lai pranešti savo dis- 

kongresmanui ar kon
gresinės krasos išlaidų komisi
jos pirmininkui Keating.

DOCTOR EMIL LIEBRECHT
Europeiškas Specialistas

803 West Madison St., Kampas Halsted St
Room 211 ir 212, Antras Augštas. Mid City Bank Building

Kunigai, tai kai tas vėžys 
Vėžys atbulas plaukia, o kuni 
gai atbulą kalnierių nešioja 
Reikėtų tik jiems atbuliems ii 
vaikščioti. (Well 
ir daro. Kam-gi 
atžagareiviais? —

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th SI., kampas S. Halstad St.

AKIŲ SPECIALISTAS J 
Akis egzaminuoja dykai ?

Gyvenimas yra į 
\ tuščias, kuomet J
aSSi/N Pran.vksta regėji- Z 

P) m a s.
Mes vartojam pa- 1 
?cr’ntą Ophthal- 8 

įffiĮL Jv mometer. Ypati- į 
nga doma atkrei- |

* B piama į vaikus, j 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- g 
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11 I 
dieną. į
4649 S. Ashland Avė, |

kampas 47 St. |

Jis pasisakė, kad jis niekam 
o niekam neleidę 
nors laiškus.
klausimas apie ^cenzūravintą in
ternuotų vokiečių jurininkų 
krasos, jis kreipėsi prie vyriau
sio krasos viršininko Washing- 
lone, kuris irgi sutikęs, kad ju
rininkų laiškų negalima atida
rinėti ir juos cenzūruoti.

Tečiaus jis pripažino 
nieko negalįs 
inspektoriams 
prieš Wasbingtono vi

Bet kas svarbiausia, jis prisi 
kad iš jo buvo parcika 

tiduoti vokiečių ir inter 
jurininkų laiškus peržiu 
i ir delei to tie laiškai iš

(leparlamen to šnipai nebūtų 
drįsę reikalauti iš krasos virši
ninko atiduoti jiems lulus virši
ninkus. Tie šnipai belo reikala
vo, kad jeigu jis (Murray) neno
ri kitiems pavest: cenzūruoti 
laiškus, lai jis pats juos ccnzu-

Chieagos kunigų organas pa
skelbė, kad klerikalų studentai- 
spykeriai tai esą katinai. Sčes- 
nulevičius esąs šaunus kalinas, 
Račkus — katinas, ir lt.

Katinai, žinoma, geras daik
tas. Ir turint tokių (liktų kati
nų klebonijose, kunigų gaspū
dinės gali pelių nebijoti.

Bet... klebonams, kur taip tais 
katinais didžiuojas, ji 
klastų padaryti, peles 
padinių bebaidydanii.

Lukaut, kunigėliai.

Egzeminavimą Visai 
Dykai.

IMI B ^auFli’Serganti Vyrai-

flALUTARA^ CHEMICAL INSTITUTION 
nuo visokią blogumu.

’ P. J. BALTRENAB, PROF.

Id. Canal 6417

VKNATINI8 RKGI8TRUOTA8 RU8A8 APTIBKORIUB ANT BRIDGKPOUTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukno rimaose nuo $3.00 Ir »u- 
gSČiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 Lr 
augŠČiau. Pritaikome akiniu* uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais Įvairių litrų, kuris gali 
būti prafialintos gerų akinių pritaiky
mu. Ižtyrimas uždyką, Jei perBti ar 

£ skauda akis. Jei Jos raudono*, J«i aal- 
1 va sopa, jei blogai matai, Jei aki* »il- 
F puta, netęsk ilgiau, o JieŠkok pagolbo* 

aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •• 
kiniai uždyką. Atmink kad mes koi- 
nam gvarantuojam akiniu* Lr kitokia, 
nam gerai prirenkam.

Ekspertą* Optika*,
Jef jhja sergate lr reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. AB buvau ap« 
itiekorius Rusijoj vfrB 10 metų, Amerikoj 16 metų. AB duodu patarimu* DYKAI. Gailu 
padaryti bite kokius rusUkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. AB esu 
Daugas įmonių fl. M. MESIROFF. 8149 BO. MORGAN 8T., CHICAGO, ILIm

Ar jus kuomet nors mėginote pasi
gydyti be pasekmių. Tas galima būti, 
kad jus gydėtės tiek daug sykių kad 
jus nustojote visą viltį kuomet nors 
pasigydyt. Mano viso amžiaus triū
sas prirengė mane prie pasekmingo 
gydymo visų chroniškų ligų, kurias aš 
apsireiškimus įvairių ligų, bet aš ži
nau priežastis ir geriausi gydytojai su
tiks su manimi kad išgydymui ligos 
gydytojas turi pajiegti surasti tikrą li
gos vietą ir priežastį jos. Jis turi ži
noti, kaip prašalinus priežastį ir to
kiu budu ligos nebus. T\ili daktarai 
bando gydyti apsireiškimus; aš gy

dau pačias ligas, ir štai kodėl aš turiu pasisekimą, kuomet kiti negelbsti.
Vyrai gydomi geriausiais medikaliais gabumais, naujausiomis metodomis. Ma

no rpeciališkumas visų chroniškų ir nervų ligų kaip: Gonorrhea, dabartinė arba il
gai stovinčią, Varicocele, Stricture, Prostatitis, Piles, Syphilis, Hydrocele, Neuras
thenia, Inkstų ligos ir Kataras.

•<»* u s J



Subata, Rugpjūčio 11, 1917,

f CHICAGOS
ŽINIOS

Ryto, taigi nedėlioj, rugp.
12, įvyks visuotinas N a u-

r i n i n k ų pusmetinis 
susirinkimas M. Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. 23rd 
pl.

Susirinkimas atsidarys ly
giai 10 vai. ryto.

šiame susirinkime, be ki
tų svarbių tarimų, bus bal
savimas ir priėmimas nau
jai peržiūrėtos Naujienų 
Bendrovės konstitucijos.

Naujas “išradimas

no. Tūlas specialiai susitveręs 
komitetas išleido paraginimą, 
kad tie, kurie turi šunų, pasiim
tu maitinti ir veršiuką ir mai-

Žinoma, kas pirmiausia turi ta- 
žodį, kaip ne “draugi- 

Ir ponios tarė. Vienoms

simc
panašių 
mu “tai €

sumany-

go. DL
MOS

Nušovė

avė.,

gtan
vi-
ne-

N t spėjus ne

šralų šūvį į Reinert, kuris ne už 
iluo mirė. Paskui Salenski iėje

Mio to tail
Manoma,

Ir jomis “rūpinasi”.

lojo j kariuomenę.

merginomis.

rbtuves ir padarius jas nuolan
kesnėmis, vienas Hammond ‘fi
lantropas” Frank F. Betz ren-

kas
vadinsis “

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

| Nedėlioję, Rugpjūčio Aug.. 12,1917 
£$ W WWW WWW# WWW

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

Apie ateivių turtę
Atstovas Michael Igoe rengia-

laturą įstatymų sumanymą, su
lig kurių nė vienas ateivis, netu
rintis pirmųjų popierų, negalėtų 
turėti jokio turto Illinois valsti-

versti ateivius imties pilietybės 
popieras.

Samuel Jakubaitis 3240 Morgan st 
Steve Krzyžanowski 3018 Loomis st 
Mateus Kueienski 3336 Fisk st 
John Rauža 3360 Emerald avc 
Peter Wirketis 822 W 33rd st 
784 Walter Zalewski 927 W 31st 
Kazimieras žilvitis 3239 Auburn 

DISTRIKTAS 11
William Kachulis 3520 Lowe av 

DISTRIKTAS 12
Erank Alinkis 3123 W 29th st 
Peter Suliziki 4411 S Marshfield av 
John Aukowich 4347 S Ilonore st 
Stalespor Andriowski 3144 W 38th pl 
Anthony Balunas 4431 S Marshfield 
James Slimus 4453 S Richmond st 
Walter Yarmolowich 4401 S Wood st 
Charles Szlaytys 4431 S Marshfield a 
Anton Zapolski 4421 S Marshfield av

Telephone Yards 5194

av
Registruota Akus erka

Mrs Antonina Shusho
TURĖKITE

Išmokės tik pusę pinigų.
Kiek laiko atgal uždarė savo 

duris viena iš seniausių ir tur-

Dabar

kad jo stovis nėra taip pui-

banko rėmėjas, skolinęs

Reynold, prez. Continental and 
Commercial National Bank, sa
ko, kad geriausiame a t vėjuje

z i toriai atgaus tik 40 nuošimčių

DISTRIKTAS 27
John Barnas 2941 W 25th pl 
Vladyslavie Pamas 2453 S Whipple s 
Lad. Burnas 2663 W 24th St
Frank Melejks 2553 S Trumbull av 

DISTRIKTAS 35
Peter D. Roubos 2736 Thomas st 
Joseph Wala 1743 Augusta st 

DISTRIKTAS 44 
John Sukus, 718 W. 14 Pl 

DISTRIKTAS 45
John Strubas, 1721 S Halsted st 
Stanley Talcikis 2901 Emerald avc 
William Taraskus 667 W 18 st 
John Andrulaitis 1623 S Canal st 
James Baldozinas 1904 Canalport av 
Anton Borowsky 732 W 19 st.
John Klevas 1920 S Halsted st 
Tony Karpankas 1816 Ruble st 
Nikodum Rūkas 914 22 avc, Melrose 

DISTRIKTAS 67 .
F. Kuratkouski 4732 S Hermitage 
August Ragais 5427 S Lafflin st. 
Paid Soltis 1824 W 46 st 
Paul Weinckus 2545 W 45 st 
Felix Wieinaoski 4744 S. Lincoln
S. Witulski 4850. S Winchester ave 
Frank Babituis 4534 S Western avc 
Stanley C Borowski 5429. Paulina st 
John Ėuskatis 1803 W 46 st
F. Kwasniewski 1714 S Hermitage a 
Anton Kaminski 4826 S Winchester 
August O Ragais 5427 Lafflin st 
W. W Sebastian 4601 Marshfield av 
Paul Soltis 1824 W 46 st 

DISTRIKTAS 70
William Klovas 5257 S Princeton av 
Peter Koulukis 4942 S Wentworth a

$25RADYBŲ
Rugpjūčio (Augusto) 8 dieną ryte, 

tarpe 6:30 ir 8-tos valandos prapuo
lė moteriškas auksinis laikrodėlis su 
ilgu lenciūgėliu. Ant vidurinio luk
što yra mano pavardė (From T. 
Dundulis to M. Dundulis), taipgi 
meldžiu laikrodininkų, jeigu kas at
neštų tokį laikrodėlį del perinainy- 
mio pavardės, nemainykiet, o prane
škite man, nes čia matyti, kad ne va
giliaus darbas, o tik laikrodžio my
lėtojo, kuris ir gal mano persitaisyt 
del savęs, nes stuboj niekas nepa- 
rušiota, o tik laikrodėlis paimtas. 
Kas suras, gaus $25.00.

Mrs M. Dundulis,
1915 So. Halsted St, Chicago, Ill.

Turiu patyrimą moterų ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy

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

kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

PINIGU

av

a v KARŠČIO PANAIKINIMAS.

3843-45 South Kedzle Avenue
CHICAGO. ILL

idant žmonės gautų pu- 
pinigu. Ir tai su dideliu

Prapuolė

puolė 17 m. mergaitė Irene 
(’.otter, 6125 Justine SI. Pasku-r 
tinį sykį ją matyta sit Louis 
K ra mine r, 22 m., 6035 S. Racine

Raskui pasirodę, kad jis išmainė 
už .$800 bevertės čekių. Susek
ta jį buvus keliuose miestuose, 
bet jos ten nebuvo.

Trauks teisman banko 
viršininkus.

užsidariusio

F. Mc-

Nusipirko sau mirtį.

naują automobilių ir pirmu sy
kiu išvažiavo pasivažinėti. 
Grįštant namo, važiuojant sker-

muse

trau

20 S. Mor- 
susidurimo

Visi medicinos autoritetai pri-

Turgaus Žinios
CHICAGO, Rugpjūčio 10, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant Žeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
39

32—38
27—28
21— 23
36—37
22— 32%

Sviestas, Creamery extra 38^ 
Prastesnis, sulig rųšies ..

Oleomargarinas, geriausias
Pigiausias •;•••,...........

Kiaušiniai, geriausi, tuz, ..
Prasteni, sulig rųšies .. 

Suris Amer., sulig rųšies 
šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos . .

Žąsįs .......
Veršiena, sulig 

Prasčiausia .
Jautiena No. 1

Loins .
Rounds 
Chucks

30—36
Mušti

22
Gyvi 

.. 14—18 
... 19—20 19—20 
17—19^2

.. 12—14 12—15 
svarumu

15—16

No. 2

. 12—18 
11—12

I No. 3
.28
.18^ .18 

.i3ya .10
8/2

Bulvės, statine
Daržovės: —

Barščiai, 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas . . . 
Morkos, 100 grįščių . 
Agurkai, gurbas’ . ..

... $5.00—5.75

. 1.25
60—70

Cibuliai, žali, grįžtele . 
Tomėtės, dėžė .............
Grieščiai, 100 grįščių .. 
Komai, saldieji, maišas

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė .........
Apelsinai, dėžė .........
Citrinai, dėžė .............
Avietės, 16 kvortų .... 
Vyšnės, 16 kvortų . ...

25—35 
.25—.35 
04—05 
30—75 

... 1.00 
... 1.00

3.50— 5.00 
3.40—3.65

8.50—10.00
2.25— 2.50
1.25— 2.25
1.50— 2.25

n

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA 
už T ietuvių Valstijinį Banką— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų. 

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketvergo ir Subatos vakarais 

iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 S0. HALSTED ST., 
Kampus 13&OS 6aWet, CHICAGO. ILL.

Kariuomenėn Paimtieji 
Lietuviai.

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

DISTRIKTAS 8 
Samuel Budwid 4752 Prairie 
George Beskos 4703 State st 

DISTRIKTAS 9 
Dominick Beinoirs 3201 S Lime st 
John Bayerinas 2919 Emerald av 
Joseph Catars 2721 Low’e av 
Mike Cugtina 351 W 29th pl 
Steve Dubrovich 346 W 30th st 
Charles Gasper 2926 Emerald av 
Isidor Grigalavičia 3149 Emerald ; 
John P Gubowich 3409 Lowe av 
Peter Krepas 3215 Wallace st 
John Kaminski 3212 ėmerald avc 
Frank Maleczka, 3249 E Halsted 
Anton Norbutas 3141 Emerald av 
Peter Nowakowski 3046 Lowe av 
Egnatz Ormonas 3316 Wallace st 
Joseph Pūkis 3442 Lowe av 
John Pocevičius 3139 Emerald av 
John Shvelnis 3143 S Halsted st 
Victor Stankowicz 716 W 31st st 
Igna Yodual 3029 Emerald ave 
Joseph Žalys 3239 Emerald av

DISTRIKTAS 10 
Anthony Masalski 3400 Auburn av 
Charles E Skaržinski 2932 Poplar av 
Walter Zinkus 821 W 34th st 
William Dikis 3341 Auburn av 
John Justinskis 3249 S Halsetd st

pa-

av

Telefonas Canal 3737

Aktišerka
Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušeri jos Kolegiją; ilga! prak
tikavusi Penusylvanijos Ho»pltalė»tt Ir 
Philadelphijoj. PaHekmlngai patarnau
ju piic ghndynw. Uždyką duodv rodą 
visokiose ligose moterim* ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškaL

1789 8. HALSTED 8T„ CHICAGO, 
Ant antrą labą.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

.$25 .... 87V2C į mėnesi
50... .... 1.75 į mėnesį
75 ...... 2.62^2 i mėnesį 

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

Sy2 % i mėnesį 
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

4647 So. Halsted Street,

Mėlinės, 16 kv.................. 2.50—3.25
Miltai, kvietiniai geriausi . . 14.70

Ruginiai, baltieji ................. 10.00
tamsieji ............................... 9.25

Cukrus, 100 svarų ......... 8.05—9.10
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 rųšies 9.00— 
11.00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 10, atgaben- 

500; kiaulių 
Paduodamos

ta galvijų 2000; veršių 
11,000; avių 5000.
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig 

9.00—14.35; karvės 
veršiai 9.00—11.00.

Kiaulės sulig svarumu, 
17.00; paršai 12.00—15.00.

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

gerumu nuo
8.00—40.75;

luio 15.50—

*

Miegok bile kur, bet valgyk 
METROPOLITAN 

RESTORANE
C. J. SMERLIN, Savininkas 
Atdaras visą naktį. Telefo 

nas: Canal 2309.
22nd st. and Western Ave.

nias paeina nuo nerviškumo ir 
vidurių uždegimo. Jeigu jus 
reguliariai prižiūrite jūsų žar
nas, jus išvengiate svarbiausios 
vidurių suirimo priežasties. Tri- 
nerio Amerikoninis Karčiojo Vy
no Eliksiras yra geriausis vais
tas, kurį jus galite vartoti. Jis 
yra gardus ir veikia prašalini- 
me vidurių sukietėjimo greitai 
ir tikrai. Jis gelbsti negnaibin- 
damas vidurių ir nesilpninda- 
mas. Jis taipgi gelbsti nuo skil
vio nemalimo, nuo galvos skau
dėjimo, nuo nervij suirimo, nuo 
nemigos etc. Trinerio Ameri
koninis Eliksiras širdingai reko
menduojamas tūkstančiais žmo
nių, žinančių jo veikimą. Kai
na $1.00 aptiekose. Trinerio 
linimentas gelbsti prašalinimui 
reumatizmo arba neuralgijos. 
Jis gelbsti susižeidi m uose, išsisu
kimuose, sutinimuose ir taiso 
nusilpusius muskulus arba ko
jas. Kaina 25 ir 50c. aptieko
se, krasa 35 ir 60c. Jos. Triner, 
Manufacturing Chemist, 1333— 
1339 So. Ashland Ave., Chicago, 
III. Aug.

l ,

KITTANNING

Mes aplaikėme keletą laiškų 
nuo lietuvių, kurie atsiliepdami 
į Alleghany River Mining kom
panijos apgarsinimą, kuris til
po praeituose ‘‘Naujienų” nu
meriuose, nuėjo į darbą musų

Visi laiškai gerai atsišaukia 
kas link darbo sąlygų kasyklo
se kaip lai: saugumo, gyvenimo

Ten yra gana daug lietuvių, 
dirbančių ir gyvenančių prie ka-

užlaikymą už labai mažą moke
stį. Kompanija turi gana daug 
naujų, po 7 kambarius, namų 
po $7 mėnesyje. Geros mokyk
los ir bažnyčios. Žmonės uždi
rba $100 ir daugiau į porą sa
vaičių ir kompanija pageidauja 
apie 200 daugiau vyrų. Todėl 
jei jus norite pastovaus darbo 
dirbant 6 dienas savaitėje (ten 
yra užtektinai karukų) ateikite 
prisirengę į darbą ir pasiklaus
kite ofise pas

Kittanning* Pennsylvania.

PIRK SAU visas Plumbavojimui relk-
■ men 13 tiesiai už ‘'wholesale'* kainas. 
X Mes parduosime visiems.
■ Levinthal Plumbing Supply Co.,
į 1637 W. Division St, Chicago,
A Corner Marshfield Ave.
▼ Kalbama lietuviškai.

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

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris tiirl 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsy akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. ' .

AKIŲ SPECIALISTAS !
TEMYKIT MANO UžRAšA. |

1801 SOUTH ASHLAND AVE. ]
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Ąptiekos 2-ras augštas. J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vok. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 1 

Tel. Canal 5335 I

Daktaras WISSIG
Specialistas iš

GYDO VISAS

Seno Krajaus
LIGAS VYRŲ IK MOTERŲ. '

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IK NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkai gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
iSgydč 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., virAuj įlankos. Tel. Canal 32S3.

i
 PIRMA PIRKSI HAIJK MUŠI! KAINAS

Lsaoty Ir Stoginio
CARR. BROS. WRECKING CO,.

3003-3039 S. Halsted St., Chicafo, III :

H 
I

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

M
O
K

K
Los ________ ________ _____

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. 5598

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

3149 S. Morgan Si. kertė $1 !
Chicago, Ill. į

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki i

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687.
0r. H. R. KRASN0W

Chirurgija ir Veneriškos Ligos

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną;
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare ; nedėliom — 

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Ave.
arti 47-tos gatvės,

X "elephon* Humboldt 1Z7B.

| M . S A H U D M . D. !
Henn* Gydytojau ir ,m, fl

Special i 3 tau# Motoriikq. Vyrilką ir
Vaikiškų, tolimi Chrcmilkų Lirą j 

■ OFISAS: 1579 Milwaukee Ar* |
T VAI,ANDOS: 8:ft0 iki 10 Uryto; 1
& Kampas North Ave., Knrnt.»ryi SH 4 
H ) :»() iki 8 ir 7:10 iki • vakar* I

ikampH-H i •LOS igį
Telephone Drover

■L-- r5r===-- ----- X------.....— J
...  , 

Didelis Išpardavimas 
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

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

eRzemi- 
MSlĮFfc riiiojHHi akis 

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

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

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

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

»». W. YUSZKIEWICJ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Km tari skaudamas arba silpna* akta. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite paa mus 

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

kf*4*AU**>» 9 rvto iki 1 po piaA.

Telephone Drover

Or. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIKOTGAJ

Spcduklijutaji Moterį Aklį, VbBci
ir vUng ekronLIM Uo-

Nedėlioto h 10—1 po pietą.

CHICAGO. ILL.

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

nuoj» ir duod^ dyk«d.
A*1*.,, mt! k Chixsjr* Arik, 

lubo«. VALANDOS: Nuo 9 iiryto Iki 
r u i NmiiiH Hmm mi o y i*ryto iki > w

T®L H »> ra■ *• r k 434

Vyrišky Drapanų Baraena.
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais. 4 ,

& GORDON /
1415 S. Halated St., Oi'

t



Subata, Rugpjūčio 11, 1917.
I llll——

Pranešimai Smulkus Skelbimai PARDAVIMUI NAMAI-žEMe

Visuotinas pusmetinis Naujienų 
Bendrovės Dalininkų 

susirinkimas.
Naujienų Bendrovės dalininkų su- 

Hirinkimas įvyks nedėlioj, rugpjucia 
12 d. M. Meldažio svetainėj, 2242 r\Y. 
2-Hrd Place. Pradžia lygiai 10/va- 

Tarp visų esamųjų 
reikalų yra balsavimas 

Bendrovės panaujintos 
taMMBtitucijos projekto. Todėl kiek- 
vwno Naujienų Bendrovės dalinin
ko atvykimas susirinki man ir laiku 

- (Mitinai reikalingas. Susirinkiman 
tanH įlridžiami tiktai pilni Naujienų 

rovės dalininkai, todėl kiekvie- 
mmi privalo pasiimti savo certifika- 

registracijai. Dienos tvarka bus 
pMikelbta ant vietos. —P. čereška, 

Naujienų B-vės Sekr.

Smulkiems pasiskelbimams kai nos 
1 colis, sykj, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

iai pigiai barzda- 
Jpu laiku turiu iš- 
nenę. Vieta nito

PARDUODU 1 
skutyklą, nes tri 
važiuoti į kari 
senai išdirbta/ ueram vyrui gera 
vieta padaryti pinigus. Kam reika
linga atsilankykite.

Justinas Chilauskas, 
4354 S. Wood st. Chicago, Ill

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS
NUPIRKSI NAMA PO NO. 6217 So

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNI

•varstymui 
Maujieny

•Ueities žiedas, vaikų draugijėlė, 
rimgia išvažiavimą į Washington 
Parką nedėlioję, rugp. 12 d. Bus 
jMBirus programas, kurį išpildys 
dįftngijėlės nariai. Todėl prašom 
^eerbiainosios publikos atsilankyti.

Jjažiuot reikia Cottage Grove iki 56 
ig. ir eiti po dešine ant kalno, neto- 
i laivelių prieplaukos.—Komitetas.

Roseland, Ill. — LSS. 137 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
bįįe, rugp. 12, 10:30 vai. ryte, 9 wa- 
rdes Socialistų svet., 11009 Michigan

Draugai, pasistengkite atsi-
iankyti laiku, nes turime daug sva- 
itaj reikalų apsvarstymui. Taipgi 
Me draugai, kurie norėtų prisirašyti 
prie LSS. 137 kp., kviečiami susirin- 
Mman. K. Valys, Org.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o 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 jieško 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.

SYJ. KAINA $1350.
FREDERICK H.~FROEMKE and CO

FarmoslFarmos!

f aw. ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ESTATEREIKALAUJAMA REAI
PARDAVĖJŲ

Patyrimas nėra reikalingas, betgi 
pageidaujamas. Mes mokame augs- 
liausį komišeną ne^u kita firma šia
me mieste ir už tai mes pageidauja
me žmonių, norinčių dirbti. Atsi
šaukite tarp 9 iki 5.

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

RAKANDAI PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

SOU TH PARK COMM.
Lei bėrių civilės tarnystės exami- 

navimas Panedelyj, Rugpjūčio 13 d., 
pilietystės popiėrų nereikalaujama, 
nereikalaujama aplikacijos blankų. 
Kreipkitės į

SOUTH PARK STABLES
57 and Cottage Grove ave.

Panedelyj 9 vai. ryto.

- tiškus ekonomijos temoje 
liūs”.
be lankymas
suteiks daug naudos.

Visi kviečiami atsilankyt, nes 
lekcijų be pertraukos 

Apšv. K omit.

D. ir D. š. Dr-jos mėnesinis susi 
rinkimas įvyks nedėlioj, rugp. 12 d. 
12 vai., Garfield svet., 5444 Went-
worth ave.
būtinai at

nariai
t i nes

-Henry Buck ,Sekr.

Išvažiavimas -9 war do
rugp.

Sevmour Stedman i r

kalbės Dr.
. Komitetas.

SLA. H apskričio kuopoms.—Ger
iamos kuopos SLA. II apskričio

rinkimą, kuris įvyks nedėlioj, rug 
i>iučio 12 d.., 1917 m., pirmą vai. po-

Roseland", III. SI 
ainis susiriiykiinas

. 139 k p. mėne- 
jvvks rugpjūčio 
pietų, Strumilų

Alsi* nariai 
nes turim 
stymui.

susirinkimam

K. Kalnietis, rast.

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

Cicero, III.—LSS. 138tos kuopos 
Mišraus (’boro extra susirinkimas Į- 
vyks u t ar n i n k e, rugpjūčio 14, 7:30 
vai. vak. Tamaliuno ir Gudgalio 
wet., kampas 15 gatves ir 49th ave. 
Meldžiu draugus ir drauges atvvkti 
paskirtu laiku, jei norite, kad cho
ras butų atgaivintas, nes du susirin- 
kimai buvo šaukti ir vis neįvyko del 
narių neatsilankymo.

— A. Labanauckas.

. LDLD 19-tos kp. susirinkimas i- 
L'J? n^hoj rugį). 12 d. Mark 
WTtete Square Club Boom svet., 1:30 
vaL po pietų. yf y

Kewanee, Ill.—LSS. 204-tos kuo- 
jmx mėnesinis susirinkimas įvyks 
12 d. rugpjūčio Casedy svet. Prasi-

1.30 vai. po pietų.—Draugai ir 
dsaugės, malonėkite visi ateiti su- 
mrankiman, nes turime daug svarbių 
makalų nutarti. Taipgi nepamirškite 
aMvesti naujų narių prirašyti.

—Valdyba.

^JeiMybes Jieskotojy 5 kp. susirin- 
Ictnias atsibus subatoj, rugpj. 11 d. 
7j3u ya 1. yak. Rubsiuvių Unijos sve
tainėj 1579 Milwaukee ave. Buvi
mas visų narių yra reikalingas, nes 
yra daug reikalų aptarimui.

—A. Ripkeviče.

Atsiimkite laiškus

Vyriausiame pačte, Clark ir

>836 
M55 
W>4 
>879

ii-Europos, adresuotų Chicagoj 
44yvenan tiems lietuviams. Del 
Hogų adresų tų laiškų pačtas ne- 
4$ali pristatyti į namus adresan- 
iams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegul nueina j vyriausių 
l>ačto ofisų ir atsiima juos prie 
langelio, kur parašyta Adverti
sed Window, Adamas St. lobej.

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

Atsiimkite laiškus.
Banis Adam 
Baublis Jonas 
Bausikį Mary 
Biclewicz Stanislava 
Dubimsky Leon 
Gobatka Pity 
Juniavicz Frans 
Lukashewich M 
Mikalovkas Jos 
Ruschila I 
Butka Klement 

JWejniukas Anna 
Benadict

1802 
W04 
1805 
1807 
4820

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

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

Chicago, Ill.

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

1709 W. 59-ta GATVĖ

šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Farinas— 
usipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, lodei kad jus mieste

TELEF. PROSPECT 4133.

TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS
NAMELIS ANT CEMENTO PAMA

TO PO NO. 5648 SO. SEELEY AVE.
LIKUSIUS $20 MĖNESYJE. KAINA
$2500. VERTAS $3100. PERSITIK-
RINKITE PATYS.
FREDERICK II. FROEMKE and CO
PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

1709 W. 59-ta GATVĖ
TELEF. PROSPECT 4133.

X ukes.
J gyvendami, ką uždirbate, lai turit ir atiduoti ant pragyvenimo, 
n Tokioj brangumo jus bėdavojat, kad brangu, o farmeriai džiaugia- 
X si. Farineriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi- 
t nigus kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės 
J į mane, nes aš turiu puikių Farmų ant pardavimo. Gausite tei- 
■ singą patarnavimą ir patarimą. />

JOSEPH PALECKIS
BOX 13, -i-DOGDEN, N. D

Rockfordiečių domai. — LSS. 75
Jcp. mėnesinis susirinkimas įvyks 12 
<i. rugpjūčio, 9 vai. ryto, svetainėje

Lietuvių Soc. Jaun. Lygos I kp. 
lavini mos susirinkimas įvyks nedė- 
iioj. rugi>i. 12 d. Mark While Square

Draugai ir draugės, ateikite vi 
nes yra svarbių reikalų.

A. Melda/.is, Bašt.

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

REIKALAUJAM jauno vyro prie 
aptiekos. Gera proga išmokti aptie- 
korystę. Turi būti lankantis arba 
užbaigęs augštą mokslainę.

Carl F. Worm, 
3100 So. Halsted st. Chicago, Ill.

NAMAI-žEMĖ

BARGENAI

SAVININKAS
TURI PARDUOTI IN 10 DIENŲ 

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 S. 
WOOD ST. Už $2800. ŠI NUOSA
VYBĖ VERTA YRA $3500. JUMS 
APSIMOKĖS PASITEIRAUTI SULIG 
ŠIOS NUOSAVYRĖS.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

EIKITE TUOJAUS PAS

f 1 DAKTARA ROSS
r

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 20 metai

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

Ona Demenčiukė,
W. 10th SI.,

Mari

ni ic

niutės, Kauno gub., Novo-Aleksand- 
ravo pav., Papilio par. Ji gyveno 
nirmiaus Brooklyne, N. Y.

•w « a • • z a . • v a

4022 W. Adams st Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Miko Šal- 
tienio, Kauno gub., Vilkmergės pav.

atsišaukti, arba kas .jį žinot praneš
kite jo adręsą, busiu labai dėkingas.

A. Janulis,
3328 So. Halsted St., Chicago, Hl.

PAJIEŠKAU SAVO PAČIOS, — 
MARIJONOS LOPŠAITIENĖS, 

kuri išbėgo nuo manęs 1914-tais me
tais balandžio mėnesyj su Adomu 
Yodziokinu; išsivežė mano du sūnų: 
Zidrių 14 metų ir Steponą 13 m. ir 
dvi dukteris: Jozefą 12 m. ir Marę 
10 m.. Pas mane paliko vieną sūnų, 
kuris dabar pasidavė į armiją. Mes 
ilgai gyvenome Clinton, Indiana; pa
skui buvom West Clinton, iš kur ir 
išbėgo nuo manęs. Juos galima len 
gvai pažinti, nes ne pagal jo ta mo
teris: mano pati apie 45 mi., 5 pė
dų ir 2 colių augščio, storo sudėji
mo, tamsiai gelsvų plaukų, juodbru
vo veido, o Adomas Yodžiokinas 5 
pėdų 8 colių augščio, geltonais plau
kais, apskrito šviesaus veido. Pir
miau, girdėjau, lankęs Indiana vals
tijoj. Kas tokius patėmytų, meldžiu 
pranešti man. už ką aš atlyginsiu. 
O jeigu ji pati sugrįš pas mane, vis
ką dovanosiu. 
R. 3. Box 296 a

Juozapas Lopšaitis, 
Clinton, Ind.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME KARPENTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARŲ TAISYTOJŲ 
PRIE TAVORINIŲ KARŲ. GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTŲ DARBAS 
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.

RANDAI
ČIA YRA DIDELIS PINIGŲ 

PELNYMAS.
Atiduodama randon pageidaujama 
eta, paranki del suvežimo automi- 
lių, agentūros, ir sandelio stoties, 
lauskite savininko.
2 W. 31 gat., kampas Emerald avė.

> del visokio biznio, nes 
ant labai biznevos gatvės.

oiiso, Kreipkitės:
A. Kosmowski,
r. 47111 Si., Chicago.

ATI DUODAMA randon geri mode
rniški kambariai virš aptiekus. Pa
ranki vieta daktarui.

Chicago

TlilMPOS VALANDOS, DIDELIS

LIBEBTY

CHICAGO

REIKALINGA jauna pora be vai
kų, kur moteris neina dirbti, kad ga
lėtų pridaboti 5 metų vaiką. Atsily
ginimą duodu garu šildomą kambarį 
ir maudynę. Atsišaukite:
A. S., 418 E. 50ht pi. prie pat Wash
ington Parko, Chicago.

REI KALINGA moteris pridaboji- 
mui ~ v ........................
šiuo 
3256 Nagle Ave

namo. Prašau atsiliepti laišku 
adresu: F. Dichmanas,

Chicago, III.
Tel. Monticello 5009

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE PROGA

Parduodu pigiai puikų 
Biznis išdirbtas nuo seno 
tuvių apgyventa vieta, 
pardavimo — savininkas 
Chicagą.
1619 So. Halsted st.

restoraną, 
laiko. Lie- 
Priežastis 
apleidžia
Chicago 

........ . ■
PARDUODAMAS arklys, 2 veži

mai ir pakinkiai. Tur būti parduota 
iki Rugpjūčio 15 d. Kas pirmas pirks 
tas nupirks pigiai.

M. Mindžiunas,
3544 S. Parnell Ave., Chicago 

Tel Drover 7323

NEPAPRASTA PROGA
Parsiduoda didelė grosernė Eng- 

lewoode nauji fixtures ir svarstyk
lės trejos. Visi intaisymai kuoge- 
riausi ir vieta išdirbta nuo daug me
tų ir visokių tautų apgyventa. Cash 
biznis. Esu priverstas parduoti iš- 
priežasties kariuomenėn ėmimo. Vi
skas parsiduoda labai pigiai. Ne
praleisk šios progos. Kreipkis pas

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

PARDUODAMA pigiai jaunas ge
ras. arklys. /Kam reikia kreipkitės 
šiuo adresu: 8530 S. Vincennes avė., 
Chicago, Ill.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis išdirbtas per keletą metų. Ap
gyventa visokių tautų žmonėmis. No-

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 fanuos. Parduosiu 
arba išmainysiu ant Chicagos namo. 
Tikietas kaštuoja $2.50.
. <80 akerių farma, gera žeme, 
galvijų, ‘................ , ' ,
visos mašinos už pinigus arba 
manysim 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 ir Indiana valstijose. 
Atsilankyk tuoj arba-rašyk pas

B. Jasddes,
2015 So. Robey st., Chicago, HL

KAS NORI PARDUOT LOTUS 
Chicagoj arba Gary, Ind., mes nori
me pirkt arba apmainysime ant Chi
cagos namų. Kreipkitės pas mus 
laiškais arba ypatiškai.

(FRANCKEWICZ) 
CHANDLER HILDRETH and CO

56 W. Washington St., Chicago.

14
4 arkliai, kiaulės, vištos ir 

iš-

GERA PROGA PASINAUDOTI 
Parsiduoda dviejų pagyvenimų na
mas su kampiniu lotu 60x150. Elek
triką, gasas ir vanios; gatvė ir šali
gatviai ištaisyti; raudos neša $360.00 
j metus. Pigi kaina, lengvos išlygos. 
Norintis įsigyti gražią vielą atsišau-

vininkas turi eiti j kariuomenę. Ad
resas: 1503 W. 1121h Place, Morgan 
Park. Chicago, Ill.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU 2 automobiliu pigiai. 

1 1917 Jafory, 7 sėdynių, nauji ty
rai, 2 extra,; kitas — 1914 Hodson, 
7 sėdynių, nauji tairai, elektros pra
dėtu vai. Abudu labai gerame padė
jime. Matykite vakarais po 6 vai.

P. Waltcraitis,
2615 W. 47ht St., Chicago, III.

AR JUS JIEŠKOTE NAMO Už
teisingą kainą? Naujas namelis su 
5 dideliais šviesiais kambariais, pa
puoštas ąžuolu, ąžuolo ir klevo grin
dys, pečiu šildoma, didelė atlika, ce
mento beizmentas, pastatyta ant lo
to 33Vsxl32 pėdų. Lengvas išmokė
jimas. Pamatykite jį po No. 10036 
Indiana avė., atdara nedėlioję nuo 2 
iki 5 vai. dieną, arba ateikite arba

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

AMATŲ MOKYKLOS

rašykite
Arthur S. Wistrom, 

6036 Eberhart avė. Tel. Midway 9771

PARDUODAMAS parandavojamų 
kambarių namas, puikus rakandai, 
graži viela, arti Lincoln parko. Ka
mbariai visuomet"užimti. Stebėti
nai gera proga. Nepraleiskite.
343 Belden avė., Chicago

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo foi 
inų, siūti naminius daiktus arba 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. Ui 
$10 išmokiname Jus sint visokia* 
drabužius.

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

1850 WeBs gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

‘PIKTAI $500

NUPIRKSI 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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tčs, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a* 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:38 
3106 So. Halsted St. Chicago, Ill

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

$100 INMOKfiJUS

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
C» 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIŲ 
MURINE 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

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas
3203 S Halsted St., Chicago.

Tel. Drover 7179.

$500 INMOKfiJUS

NUPIRKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA 
PO NO. 6026 S. WOOD STREET, 
LIKUSIUS KAIP RENDA. KAINA 
$3800.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

DU DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda lotas ant Campbell avė 
netoli 40-tos gat., $250 
Artesian avė., 25 pėdų lotas

Namelis ant 
$600.

38tb, Aręher ir Campbell Avė 
Ptao* Yards 6539.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B'
telephone Yards 5033

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

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

Dr. S. Biežis
Chirurgas 
Leavitt St.Ofisas 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 Ir 7—9 
Tel. Canal 3877

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

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

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

Daktaras Ross išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, PetnyČios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAFIINAC1JOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimus. 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentu ir laboratorijų,

Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

Jus nusistebėsite, kaip greilai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistu 
«u daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumete.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

Valandos nuo I ryto iki 8 v. 
rak. Nedčliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL.
... -...... — -■  —■■■ —   ...   ... ----------------------- ......

Prieš Pačte
OfU*

Dr. Renter
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyry ir motery ligų. 
Chroniškos ligos vyry ir motery yra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU- 
ROS.. PATARIMAI DYKAI

Užsisenčjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientu.
Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.

AŠ duodu kainas ui 
patarnavimu pagal jū
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedčliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
J«i kiti negali išgydyti, ateikit* paa 

.. TTn h—mana. Mano prietaisai. Radio-Soop* Rag- 
«i-X ir pilno (rengimo Bacteriologilka !>• 
boratorija ir Kraujo Eg^aminaclja ati
dengia man jusq tikra lig* ir jei ai ap*- 
* i imsi u gydyti liffl. J U14 U sveikata ir 
«pčka bus Jums sugretinta. Ateikit pa* 
tikra specialiste ir ne pria imituotoje. 
Tikras speciaBsta* neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokia j U* liga turit*, bat Ji* 
jums pasakyt pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. State St. Si. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Garsinkis ‘Naujienose’




