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Talkininku valdžios bijosi 
Stockholmo Konferencijos 

_____ "<■” (excl.)
;i°7 W30H1 siBulgarija reikalauja laikos

laikinąją Rumunijos sostinę 
Jassy. Sakoma, kad rumu
nų diplomatai jau apleidę 
miestą. Iškeliavę Odesson. 
Labai galimas daiktas, kad 
Rumunijos valdžia turės ir 
vėl kelti savo sostinę, šį syk 
Rusijon — veikiausia į Che
rsoną ar Ekaterinoslavą.

DIDELIS ANGLIAKASIŲ
STREIKAS SPRING- 

FIELDE.

Streikuoja 10,000 angliaka
sių ; neklauso savo “vado” 
graudenimų.

TURKAI APIPLĖŠIA 
PALESTINĄ.

Skerdžia gyventojus ir savi
nas! jų turtą.

Rumanija pavojuje

Protestuoja prieš svetimšalių 
ėmimą kariuomenėn

TALKININKŲ VALDŽIOS 
BIJOSI STOCKHOLMO 

KONFERENCIJOS.

liūs Ferdinandas; Bulga
rijos 
rankose.

likimas Vokietijos

vams paspori 
slaptą sutartį.

padarė
BERNE, Šveicarija, rugp. 

14. — Bulgarijos žmonės no
ri taikos. Tatai šiomis die-

PROTESTUOJA PRIEŠ
SVETIMŠALIŲ ĖMIMĄ 

KARIUOMENĖN.

Neutralės Valstybės reika
lauja, kad atsisakantiems 
stoti kariuomenėn butų

LONDONAS, rugpj. 14.— 
Anglijos valdžia nesuteiks 
pasportų darbininkų atsto
vams į Stockholm© konfere
nciją. Tokį užreiškimą va-

rijos karalius Ferdinandas 
pasikalbėjime su Stuttgarto

respondentu Wuertemberge, 
Vokietijoje.

Bulgarijos ekonominis
Bonar Law

esąs valdžios nutarimas, ku
ri mananti, kad esą “nelega-

Vis dėlto, sa- 
Ferdinandas,

kartu su

KAIRO, Egiptas. — Asso
ciated Press ir vėl praneša 
apie pasibaisėtiną dalykų 
stovį “žydų žemėje” — Pa
lestinoje. Ilgame straipsny
je išrodinėjama turkų val
džios elgimąsi su pavergto- 

ypačiai žy-

Įsteigiamasis Susirinkimas.
F-......... .  *........... ... M

Suorganizavimui Chicagos Lietuvių DarbininkjJTb- 
rybos įvyks šio mėnesio 19 d., nedėlioję, 10 vai, ryto, “Auš" 
ros” svetainėje (3001 So. Halsted si.).

Visos darbininkiškos draugijos pasirūpinkite iki
tos dienos išrinkti delegatus ir atsiųsti į tą susirinkimu.

Kiekviena draugija arba kuopa, turinti ne

nančiam piliečiui eiti tary- 
bosiia su priešo valdiniais.

Negana to, Andrew Bonar 
Law atvirai išplepėjo, kad 
Anglijos valdžia tai daranti 
sužiniai — susitarusi su S. 
Valstijų, Francijos ir Itali
jos valdžiomis. Vadinasi, 
talkininkų va Idž i os pad a re

kaip 50 narių, gali išrinkti 1 delegatą; kiekviena 
ja arba kuopa, turinti ne daugiau, kaip 100 narių, gali iž- 
rinkti 2 delegatu; draugija arba kuopa, turinti ne dan-

SPR1NGFIELD, III., rug
pjūčio 14. — Vakar metė da
rbą 32-jų kasyklų darbinin
kai, apie 10,00Q žmonių. Rei
kalauja algų pdaidinimo.

Pirmiąusia metė darbą iš- ^mis tautomis,
vežiotojai; juoįs pasek/ die- dais. Jaunųjų turkų val- 
niniai darbininkai, atliekam džia, sako telegrama, nuo 
tįs įvairius darbus viršuje, pat pradžios dabartinės ka-

- į rėš pradėjo skerdimo ir plė
šimo darbą Palestinoje, ypa
čiai Jeruzolime. Plėšiama 
|viską ir visur.. Gyventojai, 
ine turkai, persekiojama ir 
skerdžiama be jokio pasi
gailėjimo. Jeigu kuomet 
nors jiems tektų apleisti Pa
lestiną, tęsiama telegramo
je, tai pergalėtojai joje ras
tų pustynę — skurdą ir su
naikinimą.

Visa Palestinos gyventojų 
,Viltis, tai veikus anglų įsive
ržimas, t.y. išvijimas turkų 
.armijos iš “žydų žemės.”

Telegramoje sakoma, kad 
Jeruzolimas ir Gaza esą vi
siškai išplėšti ir sunaikinti 
turkų kareiviais. Moters ir ei jas.
mergelės išgėdinta,' o drįsę mai atmušami. Kova tečiaus 
pasipriešinti tam vogimo ir 
gėdinimo darbui išskersta, 
išvyta ar sukimšta į kalėji
mus. Daug laiko imsią, 
išplėštoji palestina bus 
statyta.

leista sugrįžti į savo šalį. * Po to metė darbą ir anglia- 
-------  ; kasiai. <

Išvežiotojai reikalauja pa-WASHINGTON, rugp. 14 Kveziotojai reikalauja pa- 
— Neutralių valstybių am- didinti algas iki 45c. į die- 
basados vakar įteikė valsty- ną> dieniniai — po 1 dol. Ka
bės departamentui protestą sėjy reikalavimai nepaduo- 
prieš ėmimą kariuomenėn Į(]ama 
svetimšalių, turinčių tik pir
mąsias pilietybės popieras. 
Reikalaujama, kad turin
tiems pirmas pilietybės po
pieras ir nenorintiems stoti 
šios šalies armijon, butų lei
sta sugrįžti į senąsias jų tė
viškes.

DIDELIS VOKIEČIŲ 
LAIMĖJIMAS.

Užgriebė 12,156 kanuoles 
1,655,000 šautuvų.

Illinois angliakasių unijos 
prezidentas, Frank Farrin
gton, vakar išleido ilgą atsi
šaukimą į angliakasius — 
grįžti darban. Angliakasiai 
pečiaus neklauso to savo “va
do” ir nežada grįžti, kol ne
bus išpildyta jų reikalavi
mai.

Dabar tas angliakasių 
(“vadas” kaltina valstijos gy- 

ji, girdi, 
Nes viešai

pranešusi, kad kasyklų savi- 
AMSTERDAM, rugp. 14. minkai daro negirdėtų pel- 

— Berlino dienraštis, T a e- Į nų. Darbininkus apėmė “pa- 
g 1 i c h e. . Rundschau /.kuša” — ir jie metė darbą,

ir nimo tarybą: tai 
,sukėlė suirutę.

cc

giau kaip 150 narių, gali išrinkti 3 delegatus, ir tt.
Lietuvių Darbininkų Tarybos žada organizuotfal 

daigelyje kitŲ miestų. Visos tos Tarybos susi- *
jungs į vieną AMERIKOS LIETUVIŲ DARBININKŲ
TARYBĄ. Tai bus tokia galinga lietuvių darbininkų or- 

................. — ■ ■'■■■■ ■—■ ■■ ■' ■      .......... .. .................. ........... .... ........................... — Į ■ ■■   

ganizacija, kokios lietuviai dar neturėjo.
Lietuvių Darbininkų Taryba, eidama išvien su IdtųĮ. 

tautų darbo žmonėmis, kovos už taiką, už laisvę ir už dar-
bininkų gerovę. —AJLD.T. LA IK IN ASAI KOMITETAS-

VOKIEČIAI PRADEDA 
UŽPUOLIMUS BELGIJOJ

Nori atsiimt praloštas 
pozicijas.

LONDON, rugp. 14. — O- 
ficialis karės ofiso praneši
mas sako, kad vokiečiai pra
dėję visą eilę kontratakų 
Belgijos fronte tikslu atsi-

konfiskuosianti visus- vokie
čių bankus^ įvairias biznio 
įstaigai ir kitokias nuosavy
bes. Visi neištikimi ir nu
žiūrimi vokiečiai busią inte
rnuojami ir tt.

Kiek nesmagumo valdžiai 
daro pietinių provincijų su
kilėliai, kur visai nepripažį
sta dabartinės Pekingo val
džios. Su jai betgi manoma

Ko] kas jų užpuoli-

sai sako, kad Bulgarijos Ii- nių apie vokiečių laimėjimus 
kimas tiesioginiai priklauso ^.dabartinėje karėje. Taip, 
nuo Vokietijos, jos laimėji- inuo pradžios dabartinės ka- 
mo. Jeigu Vokietija pralai
mėtų, Bulgarijos likimas ta- 'suosc karės frontuose vokie- 

Jai tuo- Lciai užgriebė 12,156 kanuo-

S ■ • «■* Į' v , . v U * ♦

išspausdino sekamų skaitli-Įkad užtikrinu§;$alį to pelno
ir sau.

kol 
at-

rėš iki liepos 26 d. š. m. vi- REIKALAUJA ATIDĖT 
RINKIMUS.

ptų neužtikrintu.
met gręstų didelis pavojus1 les, 1,655,000 šautuvų, 8,352 
iš Rusijos, kurios užsienio ^kulkosvaidžius, pužsienio tįkulkosvaidžius, 2,298 orlai- 

linando, vius ir 186 balionus.
rbininųk prie tarptautinės niekuo nesiskirs nuo tos po- 
soc. konferencijos Stockhol- litikos, kurios laikėsi senoji 
rne — iš baimės prie pasta
rosios.

Rusijos valdžia.
IR VĖL UŽPUOLĖ 

ANGLIJĄ.

Kazokų taryba reikalauja, 
kad rinkimai atstovų j 
Steigiamąjį Susirinkimą 
butų atidėta iki sausio 
mėnesio 1918 m.

IMS KARIUOMENĖN 
RELIGINIUS KARĖS 

PRIEŠININKUS.

IR

Jie busią pristatyti prie tam 
tikrų darbų armijoje.

toti savo ribas silpnesniųjų 
tautu lėšomis ir tt. 

C

Hendersoną, tarp kita tikri
no, jogei ir Rusijos valdžia 
esą priešinga Stockholmo 
konferencijai, tai Hender
son rengiasi pasiūlyt atsto
vų butui reikalavimą, kad 
jis, Lloyd George, pasirūpin
tų pristatyti (atstovų butui) 
visus dokumentus, kurie 
liudytų apie jo žodžių tikru
mą. — Henderson ir Rusi-

nandas sako, būtent, kad da
bartinė karė suteikė joms

Vokiečių orlaiviai numetė 
daug I
endo; 23 užmušta, 50 su
žeista.

PETROGRADAS, rugpj.
14. — Kazokų taryba įteikė

bombų ant South- ilgą memorandumą premie-
rui Kerenskiui, kur reika
laujama, kad rinkimai ats
tovų į Steigiamąjį Susirin-

nes spėkas, ir todėl ateityje ( 
ši šalis lošianti svarbią rolę

RUMUNIJA PAVOJUJE

— Erlichas ir Rosanovas—, 
kurie dabar vieši Londone, 
tikrina, kad nei Kerenskis,

♦

neigi laikinoji valdžia nega
lėjusi to padaryt. (Sakoma, 
kad A. F. Kerenskis pasiun
tęs Francijos ministeriui 
Thomas’ui telegramą, kur 
užreiškiama, kad Rusijos 
valdžia nepritarianti tai ko
nferencijai).

Jei atstovų butas parems 
tą Hendersono reikalavimą
— ponas Lloyd George bus 
priverstas “pasiaiškinti” ar
timiausiame, suprantame, 
slaptame atstovų buto posė- 
dyje.

Austrų-vokiečių armijos ne
sulaikomai veržiasi į prie
kį ; gal but perkels sostinę 
iš Jessy į Chersoną ar E- 
katerinoslavą.

BULGARIJA REIKALAU 
JA TAIKOS.

Toin nrroiškė nats jos kara-

LONDON, rugpj. 14. — 
Paskutinės telegramos, at
siųstos šiąnakt iš karės lau
ko, praneša apie nuolat di
dėjantį pavojų likusiai Ru
munijos daliai — Moldavi
jai. Austrų-vokiečių armi
jos grūmoja visiškai patre
mpti Rumuniją užimant pa
skutinę jos teritoriją, 

i Telegramos sako, kad au
strų-vokiečių armijos nesu
laikomai veržiasi į priekį. 
Vakar jos užėmė svarbų 
Moldavijos geležinkelių cen
trą — Pantziną. Rumunų- 
rusų armijų priešinimąsi 
šioje vietoje buvęs despera
tiškas. Nepaisant to — vo
kiečiai atsiekę savo. Ir da
bar stato didelin pavojun]rės.

LONDON, rugp. 14. — O-'k.im4 butų atidėta iki sau‘ 
ificialiai pranešama, kad per-i s*° m®n- 1918 m. Kazokų 
■eitą nedėldienį vokiečiu or- ,ltaryba sav0 r^kalavimą pa
galviai — viso 2,3 — ir vėl matu°.la tu0> kad: Pirma, po 
aplankė Angliją. Ant Sou- Įvykusių suiručių sostinėje 
ithendo, 40 mylių į rytus nuo ?1.r vbbau armijoje gyvento- 
Londono, numesta arti ke_-JU upas esą žymiai nupuo.ė, 
Juriosdešimts bombų, kurios ; 
sugriovė apie septynioliką j 
namų ir užmušo 23 civilius 
gyventojus — 8 vyrus, 9 mo
teris ir 6 kūdikius. Apie 50 
žmonių sunkiau ar lengviau 
sužeista. Anglai sakosi su
naikinę du vokiečių orlaiviu.

'antra, apie vienas trečdalis 
įviso kazokų skaičiaus dabar 
■randasi karės fronte ir dėl
to begalėtų dalyvauti rinki
muose.

SAKO, NEDALYVA
USIU STOCKHOLMO 

KONFERENCIJOJ.

Vokietijos socialistai neda
lyvausią konferencijoje, 
jei ten bus svarstoma da
bartinės karės priežastįs. 
AMSTERDAM, rugp. 14.

t u n g praneša, kad Vokie
tijos socialistai veikiausia 
nedalyvausią tarptautinėje 
konferencijoje Stockholme, 
rugsėjo 9 d., jei diskusijų 
programan busią įdėta klau
simas: kas turi but atsako
mybėje delei dabartinės ka-

PETROGRADAS, rugpj. 
14 — Telegramos iš Petro
grado praneša, kad Ukrai
nos neprigulmybės judėjime 
Jošią žymią rolę du pasižy
mėję ukrainų rašytojai — is
torikas Gruševskis ir apy- 
įsakų-vaizdelių rašytojas Vi- 
ničenko.

WASHINGTON, rugp. 14 
— Telegramos iš Washing- 
tono praneša, kad valdžia 
imsianti kariuomenėn ir t.v. 
sąžiningus karės priešinin
kus — conscientious objec
tors. Tai yra visų tų religi
nių sektų narius, kurios su
sitvėrė ar jau gyvavo dar 
pirm 17 d. gegužės 1917 m., 
kurių religiniai įsitikinimai 
griežtai draudžia jiems da
lyvauti karėje.

Tiesa, valdžia nestatysian
ti juos mūšio linijon. Bet 
užtaigi jie truėsią atlikti 

>šiaip įvairių darbų armijo
je, k.a. knygvedystės, išve- 
žiojimo maisto ir amunici
jos, valgių pagaminimo ir tt.

Oficialio pranešimo apie 
tai dar nėra.

Ypres sektore artilerijos 
kova nuolat didėjanti. Lau
kiama, kad šioje vietoje 
Haigo pulkai neužilgio pra
dės visuotiną užpuolimą ant 
vokiečių pozicijų.

Paryžiaus oficialis prane
šimas, beje, sako, kad Aisne 
fronte vakar vokiečiai ke
lis kartus nepasekmingai a- 
takavo franeuzų pozicijas.

Kitose vakarinio fronto 
vietose “nieko ypatinga” — 
sako Londono ir Paryžiaus 
pranešimai.

KATALIKŲ VYSKUPAI 
IR KUNIGAI STOJA 

Už KARŲ.

įsteigta “katalikų” kares ta
ryba; renka aukas karės 
reikalų vedimui.

ORAS
Chicagoj ir apielinkėse.— 

Šiadie giedra; maža atmai
na temperatūroje.

Augščaiusia temperatūra 
,vakar buvo 75 laipsniai; že
miausia 69 1.

, Saulė teka šiandie 4:57;

LENINAS TEBĖRA 
PETROGRADE.

žinių agentūros melavo 
apie jo “pabėgimą.”

PETROGRADAS, rugpj. 
14. — Nežiūrint atkartotino 
kapitalistinių žinių agentū
rų bubnijimo apie Lenino 
“arėštavimus”, “pabėgimus” 
ir tt. — jis vis dar randasi 
Petrograde. “Bolševikų” va
das, girdi, tiktai slapstosi, 
nesirodo sostinės gyvento
jams. Vis dėlto, jis turįš 
kasdienių susinėsimų su sa-

*n o-< 1 “ 4 r* * rS 
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NUTARĖ DALYVAUTI 
STOCKHOLMO KON

FERENCIJOJ.

Francijos socialistų parti
jos veikiantysis komitetas 
reikalauja, kad valdžia 
išduotų soc. delegatams 
pasportus.

PARYŽIUS, rugp. 14. — 
Po ilgų ginčų Francijos so
cialistų partijos pildomasai 
komitetas pagalios nutarė 
dalyvauti tarptautinėje so
cialistų konferencijoje Sto
ckholme.

Konferencija, be to, kaip 
į vienu balsu nutarė reikalau
ti, kad valdžia išduotų pas- 
portus soc. delegatams į 
Stockholmą.

KYNIJA JAU PRISIREN
GUSI KARĖN.

Tuoj bus paskelbta karės 
deklaracija ir konfiskuo
ta vokiečių bankai ir kitos 
biznio įstaigos.

PEKING. — Specialia Chi- 
cagos Daily News ko
respondentas Pekinge, Wil- 
įiam R. Giles, praneša iš ten 
sekamą: - t

Kynija jau galutinai pri
sirengusi karėn su Vokieti- 
ja.x Karės deklaracija jau 
parašyta ir neužitgio bus pa- A X1/ A

WASHINGTON, rugp. 14 
— Dabartinės karės prieža
stis ir jos pasekmes ima ant 
savęs ii’ katalikų dvasiškijsu 
Pav., vakar ir užvakar Wa
shingtone atsibuvo katalikų 
vyskupų, kunigų ir artymų 
jų sėbrų, pasivadinusių save 
katalikų laikina kar’ tary
ba, suvažiavimas. Suvažia
vime tapo išrinkta specialė 
komisija iš septynių asmenų 
suorganizavimui pastovios 
katalikų karės tarybos (per
manent Catholic war coun
cil). • Organizuojamoji ka
talikų karės taryba, beje, 
susidės tik iš vyskupų, kuni
gų bei kelių labai artimų 
jiems žmonių. Karės tary
bos narius rinks ne katali
kų visuomenė, bet vyskupai. 
Paprasti “griešni žmonelės” 
turės tik klausyti “augštes- 
niųjų” komandos.

Kad geriau pasitarnavus 
karės reikalui, katalikų ka
rės taryba mano sudaryti 
(iš parapijonų aukų ir tt) 
fondą, apie penkis milionus 
dolerių, varymui patriot!- 
niai-karinės agitacijos ka
riuomenėje.

ŠALIES SAUGUMO TA
RYBOS SUSIRINKIMAS—<

RUGPJ. 23—24.

PETROGRADAS, rugpj- 
14. — Tik-ką aplaikyta ži
nių, kad sumanytasai Šalies 
Saugumo Tarybos kongre
sas, kur turėjo įvykti liepos 
31 d., delei tūlų priežasčių 
tapo atidėtas. Jisai įvyk- 
siąs rugpjūčio 23 ir 24 dd.

SKAITYK IR PLATINK 
^NAUJIENAS”



“NUOSAKI KRITIKA.” "F

Telephone Canal 1506

Skaitytoju Balsai

4

l

rybų.

I Kaip

Miesto Ofisas:

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.] .

Tokio įstatymo,

(liesto dalyse, kur nešiotojai nepa
iri IM**, dienraštis siunčiamas pačtu, 
-(majams išanksto užsimokėjus: Me-

domojo komiteto žodžius, pasa
kytus lenkų socialistų organiza
cijai. Nes, viena, Darbininkų 
Taryba nėra ir neketina but par-

JRibll i hed Daily except Sunday by 
Lithuanian News Pub. Co., Inc.

1840 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

juk niekuomet
Taigi “Kova”, pirma

BALTIMORE, MD. 
Saužudystės.

Rugp. 6 d. nusišovė J. Rasi
mas. Jisai buvo priimtas ka
riuomenėn. Esą jis negalėjęs

KAIP YRA SU TA K. MARKSO 
“EKONOMIJA”?

” čionai vi-

odį “pusiau- 
“Kova” rašo 
Girdi, “Nau- 

pažeminusios sąj ungie-
čius, paniekinusios socialistus ir 
11. “Kiekvienas social-demo- 
kratas” turįs pasipiktinti tokiu 
“Naujienų” argumentu.

Et, vyručiai, vyručiai!
menkai dar jus išmanote apie 
lai, ką reiškia social-deinokra-

Kttwr, ne Chicago], metams $5.00; pu- 
! metų $3.00; trims mėnesiams 
B. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
I kitur užsieniuose $S.00 metams.

NAUJIENOS
JThe Lithuanian Daily News tas Albert Thomas, kuris yra

raidžių 
utartis.
Talkininkų valdžios susi

tarė trukdyt tarptautinės 
socialistų konferencijos įvy
kimą.

Nesenai Wilsono adminis
tracija pranešė M. Hillqui- 
t’ui, kad ji neduosianti pas- 
portų socialistų partijos de
legatams į Stockholmą. Da
bar ateina žinia, kad taip- 
pat pasielgė ir Anglijos val
džia. šitos valdžios atsto
vas, Bonar Law, pranešė 
Anglijos parlamente, kad ji 
padarysianti taip, kaip Suv. 
Valstijų valdžia, kuri atsi- 
.sakė duot pasportus socia
listų delegatams, ir kaip 
Francijos ir Italijos val
džios, kurios taipgi neduo
siančios pasportų socialistų 
delegatams.

Perkratinėt argumentus, 
kuriais tos valdžios remia 
šitokį savo elgimąsi, neapsi
moka. Aišku, kad dalykas 
čia yra ne argumentuose, o 
valdžių tiksluose. Jos neno- 
li, kad tarptautinė socialis
tų konferencija įvyktų. 0 
nenori jos to dėlto, kad so
cialistų konferencija yra pa
vojinga joms. Jeigu įvairių 
kariaujančių šalių socialistai 
suseitų ir susitartų tarp sa
vęs, tai greitai galėtų but 
padarytas galas tai politikai, 
kuri dabar viešpatauja pa
saulyje.

Sulaikymas socialistų nuo 
tarptautinės konferencijos, 
žinoma, yra nemalonus da
lykas. Bet ar jisai daugiaus 
pakenks socialistams, ar val
džioms — tai dar klausimas.

Pirmiausia reikia atsi
mint, kad Stockholmo kon
ferenciją šaukia Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryba, kuri šiandie 
faktiškai valdo Rusiją. Tal
kininkų valdžios, atvirai pa- 
sipriešindamos šitai 
rencijai, susidurs su 
Naudos joms iš to 
bus, kadangi jos iki 
jo labai daug pastangų ant 
to, kad pritraukus prie savęs 
Rusiją, o ne atstumus ją.

Bet dar pragaištingesnė to 
valdžių žingsnio pasekmė 
gali but ta, kad socialistų 
partijos visose talkininkų 
šalyse stos į griežtą opozici
ją prieš savo valdžias. Stock
holmo konferencijos klausi
mas jau iššaukė aštrų poli- 
tikinį krizisą Anglijoje. Dar
bo Partijos sekretorius, Ar
thur Henderson, pasitraukė 
iš ministeriu kabineto ir iš 
Karės Tarybos. O tai yra 
didelis smūgis Lloyd Geor- 
ge’o administracijai. Ji ne
tenka užsitikėjimo žymioje 
visuomenės dalyje, ir šis fa
ktas gali priverst ministeriu 
pirmininką paleist parla-

Kmt% ir paskirt naujus rin- 
ImP, kad patyrus žmonių 

vnę.

konfe- 
Rusija. 
vargiai

Panašus krizisas grasina 
įvykti Francijoje. Socialia- 

amunicijos ministeriu, ne
begalės palikti kabinete po 
To, kai valdžia atsisakys jam 
duoti pasportą į Stockhol- 
mą. Bet ir socialistų frak
cija parlamente (turinti ne
toli 90 narių) nebegalės po 
to remti valdžią, kaip ji rė
mė ją nuo karės pradžios.

Užsisakomoji kaina:
CMearoje, nešiotojams kasdien pri- 
tteiant i namus, moka:

Mėnesiui ...................  50 centų L Tuo budu tas pasportų
^nedavimas gali privesti viso
je talkininkų šalyse prie ry- 
;šių pertraukimo tarpe vai
zdžių ir socialistų. O tai ša
rvu keliu sustiprintų opozici
ją ir centralėse valstybėse, 
t Taigi tas valdžių žingsnis 
nėra baisus socialistams. A- 
>čiu jam, tarptautinis socia
listų susirinkimas gal turės 

tbut atidėtas kuriam laikui, 
het už tai viduryje kiekvie
nos šalies socialistai ims juo 
smarkiau kovot su valdžio
mis, ir kuomet ateis proga 
jiems susitikti tarptautinėje 
konferencijoje, jie juo leng
viau prieis prie sutarimo. 
k Imperialistinės valdžios 
;metė pirštinę susipratusiam 
proletariatui. Gerai, tegul 
įprasideda atvira kova. Dar
bininkai nepralaimės joje 
nieko, o valdžios ir jas kon
troliuojančios kapitalistų ir 
Junkerių klesos gali prakišti 
viską.

i—

Ant galo 
susiprato

“Naujienos” jau senai 
darbuojasi, kad padėjus 
Tiems lietuviams, kuriuos, 
del nežinojimo kalbos arba 
kitų priežasčių, pastatė į 
keblų padėjimą konskripci- 
jos įstatymas. Jos savo 
špaltose davinėjo žmonėms 
plačiausių paaiškinimų ir 
keletą kartų kėlė balsą prieš 
;neteisingą valdininkų ir val
džios pastatytųjų įstaigų 
elgimąsi.

Kiti lietuvių laikraščiai 
.Chicagoje tuo laiku ne tik- 
Tai nesirūpino pagelba žmo
nėms, bet da ir koliojo “Nau
jienas” ir stengėsi atkalbin
ti lietuvius nuo naudojimosi 
.teikiamais jiems patarimais.

Bet dabar aplinkybės pri
vertė ir tuos laikraščius per
mainyti savo frontą. Tau-
Tiškoji “Lietuva” staigu at
rado, kad lietuviai darbinin- 
ikai turi ne tiktai “pareigą” 
nešt “ant tėvynės aukuro” 
visa, ko iš jų reikalauja mi- 
litaristai, bet teisę ginties 
.nuo perdidelių militarizmo 
apetitų. Klerikalų “Drau- 
sgas” irgi staigu patyrė, kad 
šaukiamiems į kariuomenę 
vyrams dažnai daroma 
.skriaudos, ir jisai patarė 
^‘kariaut” prieš tai.
I Gerai, kad tuodu patrio
tišku laikraščiu bent dabar 
ęmė išpalengvo sekti paskui 
“tautos priešus” ir “bedie*- 
ivius” — “Naujienas.”

galą. Pasakojama, J. R. prira
šė prie armijos, kada jis buvo 
girtas. Jis buvo 35 metų am
žiaus.

Rugp. 8 d. nusišovė Akilaitis, 
kon trak torius. Priežastis tikrai 
nežinoma. Vieni sako, kad prie 
to privedė šeimyniški nesutiki
mai, kiti vėl tvirtina, kad jo pro
tas susimaišęs.

Šiaip Baltimore] ramu. Tik 
žomenliai labai susirūpino del 
karės. Z. Gapšitf.

Apžvalga

Kad apgynus savo “nuosakią” 
poziciją, “Kova” mėgina pasi
remti visais prietarais, kokių 
tiktai ji randa lietuvių socialis
tų tarpe.

Daugelis neišlavintų socialis
tų nemoka atskirt internaciona
lizmo nuo anti-nacionalizmo. 
Jiems rodosi, kad žmogus, kuris 
nenori but patriotu, turi nepri- 
pažint jokių tautos reikalų, ši
tuo nesupratimu naudojasi “Ko
va.”

Pastebėjus, kad Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Taryba stato 
sau už tikslą, tarp kitko, remti 
Lietuvos darbininkų judėjimą ir 
vienyt lietuviij darbininkų jie- 
gas kovai už bendrus Amerikos 
lietuvių darbininkų reikalus, ji 
rašo:

Kam būtinai kalbama apie 
Amerikos lietuvių darbininkų 
reikalus ? Kodėl nekalbėti 
tiesiog apie Amerikos darbi
ninkų reikalus? Kuom jau 
taip skiriasi Amerikos lietu
vių darbininkų reikalai nuo 
šios šalies darbininkų reikalų, 
apskritai?

Mums rodos, kad lietuviai 
darbininkai turi kur-kas dau
giau ryšių ir bendrų reikalų 
su šios šalies darbininkų kle- 
sa, negu su reikalais “tėvy
nės”, į kurią kažin ar vienas 
iš dešimties tegrįš. Kalbėda
mi apie lietuvių darbininkų 
reikalus, mes dažnai juos to
liname nuo bendros Ameri
kos darbininkų klesos kovos; 
giliname, taip sakant, jų tau- 
tiniai-darbininkišką sąmonę. 
Juk jau ir be to daugelio jų 
tiktai kūnas čia, o dvasia Lie
tuvoj. Todėl ir nelengva dau
gumui įtempti savo spėkas į 
darbininkų klesos kovą čia, 
Amerikoj; mat, sanprotau ja
ma, kad sugrįžę atgal, tai jau 
tikrai kovosią.

Amerikos lietuviams socia
listams tiktų Amerikos Socia-

miteto sekamieji žodžiai, pa
sakyti lenkų socialistams, 
kuomet jie pradėjo rūpintis 
“tėvynės liuosavimu”, lenkų 
legionų rėmimu:

—Kadangi Lenkų Socialis-

su Amerikos Socialistų Parti
ja ir sudaro josios dalį, tai 
pirmų-pirmiausia turi varyti 
socializmo agitaciją šios šalies 
proletariato naudai.

Kovai su militarizmu ne
reikia organizuoti jokių Ame
rikos lietuvių darbininkų ta-

tymu Tarybai. Antra, Pild. K. 
tiesa, patarė lenkų socialistams 
visų-pirmiausia varyti socializ
mo agitaciją šios šalies proleta
riato naudai, bet jisai neuždrau
dė varyti agitaciją Lenkijos pro
letariato naudai; ir jeigu lenkų

reikalų į pirmą vietą, tai Parti
jos pildomasis komitetas jiems 
nebūtų nieko ir sakęs.

Tolinus, “Kova” visai “už
miršta”, kad Lietuvių Socialis
tų Sąjunga nuo pat savo gimi
mo iki šiandie žymią dalį savo 
energijos padėdavo Lietuvos 
darbininkų judėjimo rėmimui. 
Kam-gi, jei ne tam tikslui, tar
navo Lietuvos politinių kalinių 
šelpimo fondas? Kam-gi, jei ne 
tam tikslui, tarnauja * Lietuvos 
kalinių ir revoliucijos rėmimo 
fondas? Kam, jeigu ne Lietuvos 
sočia l-demokratų partijai, LSS. 
surinko dešimtis tūkstančių do
lerių? Kam, jei ne lietuvių so- 

,cial-demokratų: naudai eina ir 
dabar surinktosios aukos revo- 

1 liucijai? . Ar-gi tad gražu, aky-

N ALT JI BN D' Chicago, m.

veizdoje šitų faktų, daryti prie
kaištus, kad Am. Liet. Darb. 
Taryba, kalbėdama apie lietuvių 
darbininkų reikalus, buk trau
kianti lietuvius darbininkus iš 
tiesaus kelio?

Pagalios, neišlaiko jokios kri
tikos ir tas tvirtinimas, kad ko
vai su militarizmu nereikią or
ganizuot lietuvių darbininkų ta
rybų. Galima, žinoma, nieko 
neorganizuot, bet tegul “Kova” 
nurodo būdą, kaip didžiausią 
įtraukti į tą kovą? Lietuviai 
skaičių lietuvių darbininkų 
darbininkai gali, be abejonės, 
tiesiog dalyvauti masiniuose 
protestų mitinguose, kuriuos 
rengia kitų tautų organizacijos, 
jie gali su savo organizacijomis 
tiesiog prisidėti prie amerikonų 
Liaudies Tarybų, -— bet argi ne
aišku, kad šitoks būdas turės 
daug mažiaus pasekmių, negu 
kad jeigu lietuviai butų susior- 

viai darbininkai neturės savo 
Tarybų, tai tiesiog prisidės prie 
Liaudies Tarybų veikiausia tik
tai socialistų kuopos ir dar ke
letas arti prie socialistų stovin
čių draugijų. Tuogi tarpu Lie
tuvių Darbininkų Taryba gali 
pritrauki prie to paties darbo 
šimtus lietuvių organizacijų.

Jeigu “Kova” mano, kad lie
tuviai darbininkai neprivalo or- 
ganizuoties skyrium, bet turi dė
ties prie kitų tautų tiesiog, tai 
kodėl ji nepataria lietuviams so 
cialistams stot tiesiog į Socialist 
Party brenčius? Kam reikalin
ga Lietuvių Socialistų Sąjunga?

Antras prietaras, kuriuo re
miasi “Kova”, tai prasiplatinusia 
sąjungiečių tarpe neužsitikėji- 
mas vadinamais, “privatiniais 
laikraščiais.” Ve jos argumen
tai :

zuoja “Naujienos.” Jų šėri- 
ninkams-dalininkams ir drau
gams tas darbąs, kaipo arti
mųjų, gal išrodyti ir visai ge
ras.

Bet kaip atrodytų drau
gams chicagiečiams, jeigu pa
našų sumanymą sauvaliai bu
tų pradėjęs vykdyti, pav., “Ša- 
kė”-“Kardas” arba “Kelei
vis”?

Didelei didžiumai sąjungie
čių ne geriau atrodo “Nau
jienų” darbas.

Ar draugai chicagiečiai 
skaito save pirmiausia LSS. 
nariais, ar savo laikraščio ša
lininkais? 

w

“Naujienos” dabar veda ko
vą prieš LSS. organizacijos 
autoritetą. Jau ir pirma pri
vatiniai laikraščiai sauvaliai 
veikdavo darbus, kurių netu
rėjo veikti, nepasitarę su soc. 
organizacija.

Bet tarybos organizavimas, 
tai da stambiausias ir atkak
liausias užsispyrimas “ant sa
vo pastatyti”, nepaisant soc. 
organizacijos. Tuomi nori
ma, taip sakant, pralaužti le
das tolesniam privatinių laik
raščių nevaržomam veikimui, 
tolesnei anarchijai po LSS.

Draugai sąjungiečiai, dabar 
eina kova delei jūsų, kaipo 
soc. organizacijos, autoriteto, 
vienoj pusėj, ir tarp privati
nių laikraščių sauvalios, kitoj 
pusėj.
Didesnio dalykų iškraipymo, 

kaip šituose “Kovos” išvadžio
jimuose, ne įsivaizdinti sau ne
galima.

Prie ko čia tos visos kalbos 
apie “privatinius laikraščius”, 
apie jų šėrininkus, apie Sąjun
gos autoritetą, anarchiją ir tt. ?

Pirmas dalykas, “Naujienos” 
nėra privatinis laikraštis; jos yra 
visuomeniškas laikraštis ne ma
žiaus, kaip “Kova.” Tikslas 
“Naujienų leidimo yra ne daryt 
pelną kokio-nors privatinio as
mens arba asmenų naudai, o tar
naut visuomenei. Leidžia “Nau
jienas” 815 žmonių ir organiza
cijų. Tai, vadinas^ nė pagal sa^ 
vo tikslą nė pagal leidimo būdą

“Naujienos nėra privatinis laik
raštis.

Antras dalykas, “Kova” be rei
kalo prasimano, kad A. L. D. 
T-ą organizuoja “Naujienos.” 
T-os sumanymą padavė būrelis 
asmenų, kurių dalis priklauso 
prie “Naujienų”, dalis — ne. 
Tą sumanymą priėmė skaitlin
gas visuomenis susirinkimas, 
kuris išrinko ir įgaliojo komi
tetą sumanymo vykinimui. Ko- 
kią-gi čia rolę lošia “Naujie
nos”? . Jos yra ne daugiaus, 
kaip vienas įrankių, kuriuo 
naudojasi A. L. D. T-os sumany
tojai ir organizatoriai. Jie nau
dojasi juk ir kitokiais įrankiais: 
rašo laiškus, spausdina lapelius, 
šaukia susirinkimus, siunčia 
pranešimus į kitus laikraščius ir 
tt. Turi visai nemokėt protaut 
tas, kuris nepajiegia atskirt su
manymo nuo įrankių, pagelba 
kurių sumanymas yra vykina
mas.

Trečias dalykas, “Kovos” re
dakcija stačiai demoralizuoja są
jungiečius, kada ji mėgina sa
vavališkai įvest Sąjungoje nau
jus įstatymus.
kad sąjungiečiai, vieni arba kar
tu su kitais žmonėmis, negalė
tų veikt, kol negaus leidimo iš 
organizacijos, 
nebuvo.
negu ėmė smerkti Tarybos or
ganizavimą, turėjo paduot tokio 
įstatymo sumanymą ir palaukt, 
kol jisai bus Sąjungos priimtas. 
Tiktai tada ji turėtų teisės kal
bėt apie “anarchijas.” Dabar- 
gi ji pati kelia anarchiją, užsi- 
geidus savo valią padiktuot visai 
organizacijai.

Iš “Kovos” paaiškinimų mes 
jau žinome, kaip ir iš ko kilo 
tas “Kovos” užsivarinėjimas 
prieš A. L. D. T-ą. Tai buvo ne 
organizacija, o būrelis Sąjungos M 
neįgaliotų asmenų, kurie užsi
geidė “ardyt” chicagiečių suma
nymą. Ir todėl dalykas čia eina 
ne apie Sąjungos “autoritetą”, 
o apie to būrelio “autoritetą”, 
kuris nori stovėt “ucber Alles.”

Pažymėt reikia dar vieną de
magogišką “Kovos” priemonę, 
kurią ji vartoja savo “nuosa
kios” pozicijos gynimui.

“Naujienose” buvo nesenai 
nurodyta, kad - “Kova” nedavė 
vietos savo špaltose A. L. D. 
T-os sekretoriaus A. Lalio straip
sniui, nežiūrint, kad ji nesigai
li tenai vietos tokių “pusiau 
-gramotnų” žmonių raštams, 
kaip llgavyžis, Stalioraitis ir pa
našus. Apie šilą 
gramolnas” dabar 
ištisą “editorialą.” 
j ienos

Tie žmones, kuriems “Naujie
nos” davė epitetą “pusiau-gra- 
inotnų”, tokiais ištiesų ir yra — 
ką parodo jų raštai, telpantįs 
“Kovoje.” Jie, neva kritikuo
dami “Naujienas,” išskaito jose 
tą, ko visai tenai nėra. Vadi
nasi, skaityt jie moka (lodei nė
ra “negramotni”), bet nesupran
ta ką skaito. Tai kaipgi pava
dint juos, jeigu ne “pusiau- 
gramolnais”?

Žinomas dalykas, kad galima 
butų jiems neprikaišiot jų ne
moksiu; ir “Naujienos” visai 
neturi mados tyčioties iš žmo
nių, kurie negavo progos pasiekt 
mokslą. Jos mano, kad tai yra 
ne tų žmonių kaltė, o jų nelai
mė. Bet vienas dalykas nemo- 
kytumas, o kitas dalykas nacha- 
li£k urnas.

Tie vyrai, kuriuoš minėjo 
“Naujienos”, ne tiktai turi tą 
nelaimę, kad nepajiegia suprast 
populeriai parašytų straipsnių, 
bet ir turi drąsos, delęi dalykų, 
kurių jie nesupranta, t niekinti 
ir šmeižti “Naujienas.” O “Ko
va” jiems taip maloninga, kad 
jų niekinimus ir šmeižimus tal

pina net rimtų straipsnių sky
riuose. Tuo-gi tarpu, kada jai 
prisiunčia straipsnį A. Lalis, tai 
ji nepriima jo.

“Naujienos” tą ir pastebėjo. 
Vienok jos, nors ir pastebėda- 
mos apie minėtų “Kovos” ben
dradarbių “pusiau-gramotnu- 
mą”, visgi nepasakė nė apie juos, 
nė apie darbininkus tokios ne
sąmonės, kokią pasakė “Kova.” 
Ji, būtent, klausia: ar “Nauj.” 
redaktorius pažįstąs socialistą, 
kuris sakė, “kad lopeta negalin
ti svarstyt, t.y. paprastas darbi
ninkas negalįs teisingai svars
tyt?” Taigi, begindama neva 
nuskriaustus sąjungiečius nuo 
“Naujienų” “niekinimų”, “Ko
va” išvadino paprastus darbinin
kus “lopetomis.”

Et, vyručiai, vyručiai! Pirma 
negu sakę “Naujienoms” “soci- 
al-demokratiškus” pamokslus, 
jus genaus sutvarkytumėte min
tis savo “gramotnose” galvose.

Tarp LDLD narių kilo nesusi
pratimas del išleidimo tūlo vei
kalo.

Jau keletas savaičių atgal 
Naujienose buvo paskelbta, kad 
Propagandos Mokykla norėjusi 
išleisti K. Markso Politinę Eko
nomiją, bet kad del tūlų kliūčių 
to veikalo negalėjus išleisti, ir 
išleidimą pasiūlius LDLD.

Kovos 23 num. LDLD. sekre
torė d. J. Benesevičiutė pranešė 
vėl, kad tas veikalas nebusiąs 

nepasakė. Tik kovos 30 ir 31 
numeriuose jau aiškiai pasiro
dė, kad informuotojas klaidin
gai painformavo, paskelbdamas 
netikrą veikalo vardą. Naujie
nos 171 num. paaiškina, kad 
kalba eina ne apie K. Markso 
Politinę Ekonomiją, bet apie 
Ekonominį K. Markso Mokslą.

siems LDLD. nariams, apie ko
kias Karolio Markso “ekonomi
jas” eina tarimai Pildomojo  j Ta
ryboj arba Literatūros Komisi
joj?

Dabar mes esame sužinoję, 
kad tą veikalą verčia d. A. La- 

patsai vertėjas paaiškintų viešai, 
kaip apie patį verčiamąjį veika
lą, taip ir apie tai, kada jis bus 
prirengtas spaudai, idant mes, 
LDLD. nariai, žinotume, koks 
vokalas yra jau nutartas išleisti.

1) kaip stambus yra tas veika
las, 2) kiek laiko užims jis iš
versti (ar ims 9 mėnesius lai
ko, kaip kad rašyta kovos 30 ir 
31 num.?), kas yra to veikalo 
autorius — Kautskis, ar kas ki
tas?

Tuomet bus aišku visiems 
draugam-nariains dalykas, apie 
kurį mes taip ilgai kalbame.

LDLD Narys.

Mokykla buvo sumaniusi leisti, 
bet paskui kreipėsi į LDLD, kad 
ta draugija jį išleistų, tai Kaut- 
skio “Ekonominis K. Markso 
mokslas.” Veikalas, išverstas 
lietuvių kalbon, jei jį spausdinus 
vidutinišku šriftu — tuo pačiu, 
pa v., kaip Moters ir Socializmas, 
ir tokio jau formato — užimtų 
turbut apie 300 pusių (daugiau 
ar mažiau).

Kadangi Propagandos Mokyk
la atsisakė pati leisti, o iš LDLD 
aš jokios žinios neturėjau, tai 
veikalo vertimu aš visai nebe- 
užsiėiniau.

Esant užimtam nuolatiniu 
rutinos darbu redakcijoj, verti
mas tegalėtų but padarytas tik 
pripuolamai, atliekamomis va
landomis, o tai imtų ilgoką lai
ką — bent ne mažiau kaip de- 
vynius mėnesius. — A. Labs.

Utarninkas, Rugpj. 14, 1917.
... .............................. ...... .... . ............. " l-L. -.--T.

Sveikatos Skyrius

Atsakymai 1 klausimus.
J. G. iš Cleveland, Ohio, klau

sia:
1. Ar galima duoti paprastą 

nevirintą pieną 10-ties mėnesių 
vaikui ?

2. Kokis maistas turi būti kū
dikiui duodamas nustojus jį 
žindy t ?

3. Jegu 10-ties mėnesių vai
kas gauna paprasto pieno su “so
da krekėm” ir kartais Farino 
kruopų košės ir vemia nuo to, 
kas tada reikia daryt?

Atsakymas:
1. Taip vadinamas čielas pie

nas, kuriame yra visa Smetona 
ir kiti ingredientai yra tinka
mas maistas 10 mėnesių kūdi
kiui, jeigu jis negauna motinos 
pieno. Nebloga tečiaus yra įla
šinti šiek-tiek kalkinio vandens 
į tą pieną, kad sunaikinus jame 
rūgštis. Virinimas užmuša tam 
tikrus chemiškus kūnelius piene 
ir pilvo syvai nebegali jo taip 
gerai pervirinti. Sušildymas 
pieno prieš duosiant jį kūdikiui 
yra geras daiktas.

2. Klausimas nciškus: nepa
sakoma kūdikio amžius. Jei 
motina miršta, apserga ar del 
kokių kilų priežasčių kūdikis 
nebegauna motinos pieno pir
mame savo gyvenimo mėnesyj, 
maišias jo visai skiriasi nuo to, 
kada jis yra 12-kos mėnesių. 
Nuo pat gimimo iki 12-kos mė
nesių kūdikis, negaunantis mo
tinos pieno, turi gauti modifi
kuotą karvės pieną. Modifika
vimas yra pritaikomas prie jo 
amžiaus. Po 12-kos mėnesių 
amžiaus* jis yra maitinamas 
daugiausiai pienu, bet jau gali 
gauti cvibako (apgruzdinta 
duona), steiko syvų, skystų vi
ralų, Smetonos, biskį orančio ir 
tūlų kitų vaisių. Toliau galima 
pradėt duot po biskį bulvių ko 
sės su sviestu, kruopų zupės ir 
tt. Norint atsakyt klausimą

šyt. Man rodos, kad ir lietuvių 
kalboj jau yra šis-tas bandyta 
rašyt apie vaikų maistą, jei ne
klystų. Tai yra labai svarbus 
klausimas, nes nuo netvarkaus 
maisto išmiršta daugiau vaikų, 
negu nuo visų atskirai paimtų

3. 10-ties mėnesių vaikui ne
reikia duot pieno su “soda kre- 
kėm” ir Farino ar kito keno 
kruopų. Jeigu norite, kad jis 
nustotų vėmęs, reikia jam duot 
tinkamą maistą. Aš nenoriu 
nupeikti Farino ar keno kito 
kruopų bei kitų neva vaikų mai
stų. Bet turiu pasakyt, kad iš
naikinus visus taip vadinamus 
vaikų maistus, kuriuos gauna
ma aptiekose ir krautuvėse, iš
gelbėtume tūkstančius kūdikių 
nuo mirties ir milionus nuo vi
durių ligų. Duokite vaikui pa
šildytą pieną, kuriame butų kiek 
nors kalkių vandens, retkarčiais 
galite duot žįst ir kramtyt cvi- 
bako, duokite gana vandens. 
Neduokite maisto tankiai — už
tenka kas 3į'2 valandos, o nak
čia visai nebereikia duot.

Patartina neduot kūdikiui žįst 
jokių prietaisų, kaip tamsios 
moterėlės daro, pirkdamos ap- 
tiekose visokias roberines prie
taisas. Ir nereikia musių leist 
prie vaiko. Reikia žiūrėt, kad 
jis išvalgytų duodamą pieną, 
apie 15 ar 20 minutų ir kad per
daug neskubintų. Prieš sutvar
kysiant maistą, reikia duot šauk
štą ricinos, kad išneštų viską, 
kas buvo negero jo viduriuose 
nuo netikusio maisto.

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis
Veda Aboiriu* reikalus, kaip krimtnaltikuase 

iaip ir civilUkuoee tetomaoM. Daro 
visokius dokumentus ir popiercu.

Namų Ofiade:
am s. mm m.

Ant trečių lubų
TWL Brawr 1>H
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loinespomrfeindjos
Del Patarnavimo Depozito 

riams
Panedėlio Vakare.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 
daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų bati
kos valandų.

Del parankumo tokių depositorių 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.

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

aukas Atdaras

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X-RAY EXAMINACUOS

Aš jums pasakysiu ar jus galit® 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimai,

AŠ turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,,

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

fųs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistai 
su daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumSt®.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
Valandos na o
> ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliota 
ano 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, DLU

Prieit Pačfr*
Oftfltyi

PROVIDENCE, IL I.

irPramonės, ateiviai, lietuviai
jų “pirmynžanga,”

(š musų miesto žinios laikraš
čiuose — tai retenybė; todėl bus 
neprošalį pranešus Naujienų 
skaitytojams apie jiems nežino
mą miestą — Providcnce’ą, ku
riame pusėtinas lietuvių būrys 
yra apsigyvenęs jau nuo senai. 
Miestas stovi netoli Atlantiko 
pakraščio, tad ir iš gamtiško at
žvilgio išrodo puikus, ypatingai 
vasarą, kuomet sužaliuoja, su-

Gyventi yra labai gražu, nes 
oras yra sveikas, o ypač vasa
ros metu, kuomet išvažiuoji į 
parkus, kur gėlės savo spalvos 
įvairumais ir aromatu pavaiši-

Pramones žvilgsniu Providen- 
ce’as taip-pat užima žymią vie
tą Suv. Valst., kadangi čia yra 
didelės audinio dirbtuvės, ku
rios pastaruoju laiku paleido 
darban visas mašinas. Mašin- 
šapių taip-pat yra daug, ypatin
gai garsioji Brown and Sharpe 
automatiškų mašinų išdirbystė. 
Bet uždarbiai jose nekokie; ypa
tingai vyrams; sakau, vyrams, 
nes moterįs su mergaitėmis už
ima vyrų darbus.

venusių yra italų, vokiečių, 
franeuzų, lenkų, lietuvių ir kitų 
tautų žmonių. Apšvieta stovi

EIKITE TUOJAUS PAS

DAKTARA ROSS

lietuvius. Mat, lietuviai didžiu
moje, anot Dr. Basanavičiaus, 
šiaudiniai lietuviai. Jie netiki į 
organizacijas ir nemato jų nau
dingumo, vien tik saliunas jiems 
apšvietą teikia. Ne visi jie to
kie, yra ir iš jų keletas, kurie 
priklauso į draugijas, eina į vie
šus susirinkimus.

Gal ne vienas iš Naujienų 
skaitytojų panorės žinoti apie jų 
etišką ir parlamentarišką užsi- 
laikvma susirinkimuose. Kurie v v
dar lankosi į viešuosius susirin
kimus, tai skaitosi apšviestais 
save vyrais — atsisėda ant vie-

CHl GAGOS SPECIALISTAS j
Insteigta 23 metai ]

Jis sutelkia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų j 
ligą, Širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 1 
visų ligų ir silpnumų. J

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page- j 
rintaa 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei- < 
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross'o j 
priežiūrą. ... . 5

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite j 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą. e J

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

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

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

antros, atlieka

sudegina už 5c cigaretų. Gali
ma dasiprotėti iš šitų žodžių, 
koks jų pasielgimas ir kituose 
atsilikimuose.

Lietuvių priskaitoma apie 
2000! Draugijų yra trįs: D. L. 
K. Gedemino su 100 narių; Lie
tuvių Piliečių pagelbinis Kliu- 
bas su 50 narių. Šv. Jono su 40 
narių. Pirmiau čia gyvavo mo
terų pašalpine draugyste Biru
tė, bet dabar jau susirinkimų ne
laiko, sakoma, kad mirus. Lie
tuviai neturi savo bažnyčios nei 
kunigo, užtai Dučmanui (Vokie-

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

reikalingas akinių.
tyrimo Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akiij ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

skuta lygiai kaip savo lenkus 
taip ir lietuvius. Keletas metų 
atgal, čia kun. Mickevičius darė 
puikų “biznį” —■ parapijonai 
pastatė jam bažnyčią, darė ko- 
lektas, supirko visus “reikalin
gus” daiktus vis ant “Dievo gar
bes ” Butų buvę viskas gerai, 
bet tie parapijonai ėmė ir paty
rė, kad kun. M. yra “nezaliež- 
ninku”; potam parapijonai pra
dėjo melsties: bedievis, girtuok
lis, paleistuvis ir tt. žinoma, 
kun. M. tokioje atmosferoje pa
sidarė perkaršta, ir jis susirin
kęs savo biblijas išsinešdino. 
Dabar parapijonai savo bažny-

AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO UžRASA.

šluotas riša...
M. B. Vasiliauskas.

2-ras augštas MILWAUKEE, WIS.

Daktaras WISSIG
Seno KraįausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UIS(SENCJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialiėkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 
odo*. liga*. taiadOM. reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, košėj imą, 
gerkNh skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čte ir ponritik rinkite, ką jis jums gali padarytu Praktikuoja per daugeli matų ir 
iAgydė feukstaodtas ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: aua 10 ryto iki 3 ra L vakare. Nedalioms iki 12 dieniu 
IWO BLUR ISLAND AVE„ kampa* 19-toa gnt„ virtoj 3ankos. Tel. C*n*I

LL-J-.UI.... .  ...JJg—-J------------------------- ------------- --------------L— --------  -------------—-----------------

SLA. 177 kp. turėjo savo su-fbink apie-mano kaklą, o aš lai- 
sirinkilną ( rugį). 5 d.). A p- kyšiu jus tvirtai, 
svarsčius bėgamus kuopos rei
kalus sekretorius perskaitė 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos laišką su kvietimu dė
ties prie Tarybos. Nutarta pasi
tarti su kitomis draugijomis gy- 
vuoja nčiomis Milwaukej e.

177 kp. parėmė 47 kuopos įne
šimą, kad ligoje pašalpa butų 
mokama: jeigu narys išsirgs 
daugiau kaip dvi (2) arba tris 
(3) savaites, kad butų mokama 
už visą laiką; dabar yra nemo
kama už pirmą savaitę; tuo na
riai labai neužganėdinti.

Pirmasis “draftas” palietė ne
maža lietuvių, kur turėjo stoti 
ant gydytojų egzaminacijos (9d. 
rugp.). Stojo šie lietuviai: S. 
A. Dementis (Naujienų bendra- 
darbis-korespondentas), P. A. 
Žilinskas, L. Staszkunas, A. F. 
Jankauskas, J. Degutis, B. Stan
kūnas, J. Vaičiulis, A. Staszku
nas. Keletas jau yra šiaip pasi
davusių liuosnoriais. Beto dar 
daug yra, kurių pavardžių ne
teko sužinoti.

Naujienų Reporteris. ,
Ii..... 'f-....*, . *...... ............ .I., .t.... .. .......—.................... .

Edgar White.

Nebijok, aš

Per keletą dienų po tos nema
lonios keliones jis buvo manda
gus. Jis ateidavo jos kamba
rin paklausti kaip ji jaučiasi ir 
išpradžiu ligone buvo jam dė
kinga, bet neilgai trukus ji paty
rė, kad jis elgiasi taip tik todėl, 
kad greičiau ją pristačius prie 
darbo, o ne dvi jos ypatiško ger
būvio.

—Reikia karves melsti, vištas 
lesinti, gėlyną prižiūrėt, — tarė 
jis. —’ Jie laukia jūsų.

(Bus daugiau).

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir SubatoJ 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVE
-»--- ! .......... * I .■ -------------- -

tįmr
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JOSEPH C. WOLON
UnBTtTVM ADVOKATAS 

Ruimas 902-904 National Life BIdgn 
29 So. La Salle St., Chicago, HI. 

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

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: 
1K4 MILWAUKEE AVSL, ChUaga, HM. 

Tai. Humboldt 97.

Į VYRAI dysiu

metig il- 
mtai U-. 
gydyti 

yra ma
no re. 
pntaci*

Tikras žvėris
(Tąsa)

Miške buvo vėsu ir

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą į trumpą laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kiženius daryti ir 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

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

I TURĖKITE 
i P I NIGU
< į

i

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25_ 1 mėnesį
50 ..... . 1.75 į mėnesį
75___2.621/2 i mėnesį

100____ 3.50 į mėnesį
Po valstijos priežiūra 

3y2% i mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.
PltOF. DOCTOR COATES
Beturčiai taipgi ateina pu nWM tt 3 

visų kraštų, dėlto kad ji® patyrė. jfar j 
aš esmi expertaa specialiste* >U> 0 
realizuoja, kad jeigu galima išgydyti, d 
nš galiu tą atlikti. Negaišuok far lt>- 
rėk, kuomet jųsų sveikata ir wtipro- 
mas nyksta, kuomet jus turite ją sava d 
rankose. Jeigu jus atsilankysite pas 
mane t laiką. Aš gydysiu jus teisingai, t 
sumaniai, sąžiningai, ir moksliškai, far " 
sugrąžinsiu jus i sveikatą t trumpina- . 
sį laiką, ir už mažiausią mokestį d*l i 
sumanaus ir pasekmingo patarnavimo. “

Aš gydąs vyrus, ir vyrus tiktai, tr 8

LOCAL LOAN 
COMPANY

4547 S®. Haislet r » 
Kampas 47-tos gtv^ 2-r)»i augšto 

Telephone Drover 2115,

i
 vėliausiomis m e to domis tr už th^iatmią 

mokestj del sumanaus patarnusviiMo far 
pasekmingo gydymo.

PASIKALBĖJIMAS IR PATARIMAI® 
DYKAI

PROF. DR. COATES
430 So. State St., 2-raa wg&M, 

Prieš Siegel Cooper and Co.

tuvių Skyriaus susirinkimas. 
Vienbalsiai tapo nutarta prisidė
ti prie LSS., padėti atgaivinti IX 
rajoną, kurs gyvavo Wisconsin© 
valstijoje, bet del tūlų kliūčių 
pakriko.

Buvo pakeltas klausimas kas 
del organo “Kovos”, kurs varo 
taip nešvarią polemiką. Klau
simas betgi palikta ant toliaus, 
kaip Skyrius galutinai prisidės 
prie Sąjungos.

ramu. 
Minkšta žalia žolė it minkštas 
kauras jautėsi po jos kojų nuo 
pat mažų dienų kuomet dar ji 
buvo 10 metų mergaitė, ji ne
buvo buvusi girioje. Ji vaikšti
nėjo geredamos gamtos gražu- 
m u. J i j a u buvo nue j usi geroką 
galą, kuomet jai atėjo galvon 
mintis, kad gal but laukiniai 
žvėrįs randasi tame miške ir su
stojo apsižvalgyti ar nesiraito 
gyvatės apie kiekvieną kelmą.

dama. Galų-gale ji pasiekė er
čią, kur ji patėmijo vyrą kurs
tantį ugnį, kad pašildžius ką tai 
esantį blėkinėje. Jo drapanos 
buvo apdriskę, veidas apžėlęs 
šiurkščiais plaukais, kurie buvo 
labiau panašus į šerius ar spig- 
lius; rankos buvo juodos ir sus
kirdusios.

Ji nežinodama, kad tai butą 
valkatos, bet manydama, kad tai 
buvo vienas iš darbininkų pri
siartino ir tarė jam:

—Atleiskite man, matote aš 
paklydau miške. Ar jus galėtu
mėt parodyti man kelią linkui 
tilto, kur jie dirba?

Valkata pašoko. Jis buvo la
bai nustebintas, nes jis nepaste
bėjo jos prisiartinant. Jo akįs

sojos.

IAAMINACIJA Į

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu 
sy nepaprastai didelį iSpardavimjL 
kuriame bus išpardavindjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, laketai ir visoki kitoki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzem i -

Kas turit silpnas akis ar trumpu
laukite ilgai, bet ateiftne pas mane. 
Aš duosiu jųms-Todą ir pririnkai 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

—Aš parodysiu! — tarė jis 
prisiartindamas. — Bet pir
minius duok šian tuos žibučius 
nuo pirštų ir šitą ten, — rodyda
mas pirštu į brošę ant jos kak
lo.

už rankos.

nai krutėjo. Valkata tvirtai lai
kydamas jos ranką, numaustė 
deimantinius žiedus. Tik tuo
met ji suriko “Gelbėkit!” ir ap
alpo, 
vyras 
šlapią 
tos,.

—Ar geriau? — šaltai užklau-

Kuomet ji atsigavo, jos

skepetaitę prie jos kak-

—Jes..

—Valkata? Ve kur jis.
Mansfieldas pagelbėjo jai at

sikeli ir parodė kokią tai suvel
tą krūvą skudurų.

—Jums nereikėjo eiti miškan 
vienai. Aš j ieškojau jus, kuo
met išgirdau jūsų balsą. Dabar 
mes grįšime namo.

Jis apkabinęs ją savo ranka 
pagelbėjo jai eiti. Kuomet jie 
pasiekė arklius, Mansfieldas pir
mas sėdo baluan.

—Atsistok ant rąsto,jis pa
liepė jai. Jodamas ant arklio, 
jis pasilenkė ir pakele ją. —Tai 
vienatinis būdas, — tarė jis. —- 
Jus nesate ganėtinai* tvirta, kad 
joti ant arklio viena. Apsika-

šis specialia paaukavimas tiktai trumpam laikui.
Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir bū

dą ligos ir kelią, kuriuo ji bėgio>ja. Aš negydau vienų simptomų, aš 
vartoju moksliškas labaratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau
jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapu
mo, ir tokiu budu surandu tikrą priežastį jųsų negalės.

Mano mašina del užrašymo Jųsų kraujo spaudimo, pa
miegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies.

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo, 
ženklai, kurie parodo staigią mirtį, gali apsireikšti bile; laiku. Kaip 
randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—tuokart gali
ma bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryti.

BEMOKĖK MAN
Po priėmimo egza

minacijos, jei ji nevi
sai užganėdina jus, ne 
mokėkit man nė cento. 
Visai nėra ne skausmo 
nč pavojaus sąryšyje 
su X-Ray egzaminaci
ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
drabužių. Užleidžiant 
ant uždangos šviesus 
aiškus paveikslas, pa- ...... ™
Jis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apie X 
priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, | 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraskit tikrąją savo negalėsi 
priežastį, ir sutaupykite, galima, mėnesius bereikalingų kentėjimų, sva-A 
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį. /

VYRAI IR MOTERS I
Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudokit šia didele auka.į 

Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Ray ir daktarišką egzaminaciją J 
už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti j 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a-J 
pielinkėje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me-1 
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pu- 1 
|Slės kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au- j 
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmių-j 
'gas pilvo kliūtyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų. I
, Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą,! 
Į prietvarą, atsiraugėjimą gazų, skausmus pilve,, murmėjimą žarnose, j 
’nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir | 
I palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma. 1
> šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri I 
i lengvai yra jums atsiekiama. Jeigu jus sergate ir norite greitai pa- j 
'sveikti, atsineškite šį apgarsinimą, kuris suteikia jums tiesą prie X- | 
|Ray ir daktariškos egzaminacijos už $1.00. «
; NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS. !

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

BUHKf. BARBE® SCHOOS.
612 W. Madison Su Chicago IR

Valandos: 9 ryto iki 8 |)R FIELD
vakaro. Nedėliomis: 9 710 w- Madison gatve, 

kampas Halsted gatvčs 
ryto iki pietų. Antras augštas.

Chicago, Ill.

rodo nenaturalį stovi, 
ir visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų 
kūno, jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet jus 
galite; įsigyti vien tik 
už dalelę paprastų iš
laidų. Ateikite tuojau 
pirm negu šis specią-

Vyriškų OrapanŲBargmįi 
^Nauji neatimti, daryti ant užso 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuž- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ite 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0€ 
iki $7.50.

j Atdara kasdieną, nedėliomis ir va- 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St, Chicago

Tel. Armitage 984

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Outgas
2121 N. WESTERN A V.

CHICAGO, ILL.
Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe jus ir 
sveikatos. Ateik pa- 
siteiraut.

t

DR. W, YUSZKIEWICZ
VWKNZ4TINW WKGISTRUOTAJ8 RUSAS AFTOCKORIUS ANT BRXDGEPORTO

VYR.Ą.MS IR SO:Aul.JOIEMS
id n u^čiau. Sidabro rėmuos* nuo S1.00 h

W HUpAi’inu. 11 r i( h ik o 111 n akiniu* u4<lyl«*
m W’*’**^! Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilku-

4 JwWPIiLFf « /’UA mas, akių skaudėjimas, u£vilkim«« Ir
fff' (l V,H įvairių )»wq. kuriu «aB

/flimr r /zi'T'kxXW prašalintos srerų akinių pritaiky-
/ncVlUa m"’ irriHi. ilidykų, jei ar

l B —t! VAuB Ė rJoiiHbi nkin. .lei jo:< t nmloixw, joti
va sopa, jei Uogai, matai, jei akį# sil
psta, netęsk ilgiau, o jieSkok pagwllxM 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma, a- 
kiniai uždykų. Atmink kad ko4t- 
nam gvarantuojam akinius Ir ktenkte- 
nam gerai prirenkam.

H.. M. ME8IROFF, Kkspertas Optikas,
Jai J’4» sergate Ir raikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap. 
tiakoriuai Rusijoj viri 10 matų, Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti failą kokius rusiškus vaistus. Ai >ekumenduoju lik GEUI.I8 daktarus. Al amu 
drauoa* fanonių S. M. MKBIROFF, 8149 80. MORGAN HT., CHICAGO, ILL.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Ourty, Lentų Bumų Ir Stoginio Popieriui 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3OO3-3O39 S. Halsted SU, Chicago, III.

j Telephone Yards 5194 <
I Registruota Akušerka, Mrs. Antonina Shusho
i Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy- t j 

mo. Moters, jeigu norite gero užžiurėjimo ligoje savęs ir savo w
ij kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes mano patarnavimas užganė- T 
■ dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą djNkai kiekvienai. Atsišau- 1 
įr kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. > CHICAGO, ILL. *

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAU 
Kas tari skaudamas arba silpnas aki*. teJ 
galvos skaudėjimo, atsilankykite P»» «*’•*

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

9 ryto iki 1 po plak.

Telephone Drover 90$

Dr. A. A. Rot.-
RUSAS GYDYTOJAS ir CffiMWAS

Hu^ivlletiu M*derUk<, VyrWkm Vadfcj 
If vUy rkranidUk* li*>.

Valandos: 10—11 ryto, 4—i p® ptetų.. f—41 wfc
įtars. Nedėliomis 10- 1 po pistų.
3.1M S. HALSTED ST...

CHICAGO. ILL

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

a u*ja ir patarimus duoda dykai 
7M4L-#S Milwsnk** Ar*-, art! Chic*** 
hlbm, VAI, AN DOS: Nuo » išryto
r-ni N<wW»H<>rnh» n-io 9 rArrto iki 9

I'aL h * vmar MM.

Ax’*.

■M



NAUJIENOS, Chicago, III.
Ml

CHICAOOS ŽINIOS
MAJORO PRASIŽEN

GIMAS.
Džingoistai labai nepatenkinti 

majoro taktika. Atvejų atvė-

NORTH SIDE
Stoja j A. L. D. T.

mą. išrinkti tapo šie draugai: 
S. Danilavičia, P. Dubickas, F. 
Venckus, J. Ascila, J. Stungis ir 
A. Žile. Delegatams suteikta

Ten Buvęs.

nuo

sako

dabar
gyvena 
Jiemdviem persiskyrus, vyras

turto.

mų. Toji moteris prašė manęs 
palaikyti pas save vyro laiškus.

Karė ir

ni as v ra

vaikai.
metu žmonių g

;vezių. Ne tik gyvenimas žy
miai persimaino tose vietose, 
kur eina mūšiai, bet aplamai ir

rytum, sudek frizuoti, 
tai imant, jie elgiasi l 
gu ramiu laiku.

Albert E. Webster

Didžiumoj atvejų pra 
mai v ra tiesioginė karės

kareivius,

mu. ravvzuzim, nuv c *

las akmenimis negras.

karingumo

:iit mirte 
ligoninėj.

H

metais

būrius

užmuš-

jos vieta namuose - - tai tarnai-

jam patikdavo.

jos vyras nuosenai draugavo su

nuo sėdynės,- jinai šovė j jį.
Hailing liko nugabentas i

,(), kaip man nusibodo”, — 
ai skundėsi, — “diena iš die

dydavo namuose tik kelioms 
minutėms, kad permainius dra
bužius. Jis niekuomet nesikal
bėdavo su savo vaikais arba
mamm.
manim.

Jis žiūrėdavo į mane taip, 
ten n<rytum, manęs 

Aš esu jauna; 
ir niekas man

no.

Rengkitės!

su

atsitiko

vie

Nežinau, kokis ne-

Pati rado jį

ofisų. Aš užklausiau 
nori tuo pasakyti. Ji

sove į mane

mane nušauti.

9 žmonės užmušta.

,jinai

grasino

jusiu nuo automobilių.

eitas nedeldienis nusinešė 
pus net 9 žmones. Vis t

mažo miestuko,

tų nepakenčiamų gyvenimų.

jau tamsu.

au-

me-

metus.

1015

ris, pasinaudodamas tamsa, pas
pruko j alėja. Policistams ne-

šiomis dienomis

(diosb.

Kai kurie laikraščiai įtarė 
princų (\sant vokiečių šalininku. 
Į tai princas atsake: “Fai kiau
ri melagystė. Ne tik aš, bet ir 
didelė didžiuma indusų yra 
talkininkų šalininkai. Toks

sima nymas.
Toliau, pasak princo, vokie-

kuodidžiausių agitacijų, tečiaus 
jų pastangos, girdi, nuėjo nie~

liko suklaudinta jų agitacijomis.

Naujieniečiai!
Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17

GEO M. CHERAUCKO DARŽE

kuinas ir kitokie griekai. Mat, 
dalykas tame. Majoras išleidi- 
nėja savo laikraštį The Repub
lican. Tame laikraštyj labai 
tankiai pasakoma valdžiai kar
čios teisybės. Dabartės ten iki 
tūlam laipsniui užtariami vo-

bių priversti elglies taip, o ne 
kitaip. Del to atsitikimo džin- 
goistų laikraščiai pakele lenną.

Ilgainiui ar jie tik neapskelbs 
majorą neištikifriu ir šaliai pavo-

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

Be anksčiau paskelbtųjų Na ti

tapo priimti kariuomenėn ir ne
reikalauja, ar dar nepadavė rei
kalavimo, kad butų paliuosuoti 
nuo kareivi jos:

John
John

DISTBIKTAS 5
Chris Mangis Oak Park

Molis Oak Park
DISTBIKTAS 11

Douros 3442 Emerald ave 
Mireeki 3740 S Wood st
Lucnons 4451 S Washtenaw a

Joseph Prucisna 4327 Artesian ave
DISTBIKTAS 19

W J Kabus 8249 Escanaba ave
Anton Latoza 8834 Muskegon ave
W B Malinowski 8738 Escanaba ave 
John F Butkowski 8341 Burnham av 
John Wysocki 8807 Exchange ave

DISTBIKTAS 35

Stevan Milewski 1818 Augusta st
Sieve Volosko 1917 Division si

DISTBIKTAS 39

DISTBIKTAS 44

DISTRIKTAS 45
Julius Malis 1821 String st
Louis Rimkus 1055 Canalport ave 
Joseph Stulgis 1948 Siring si

DISTBIKTAS 63
Edward Rvnkus 4124 School si

DIS ĮTIKTAS 66

DISTBIKTAS 70

DISTBIKTAS 71
Jacob J Broslius 5840 Shields av
Jobu J Giovnis 729 Englewood ave

DISTBIKTAS 75
John Dvkstra 6911 Emerald ave

Prasteni, sulig rųšies .. 22—32% 
Suris Amcr., sulig rųšies 23—25% 

šveicariškas ........... . 30—36
Paukščiai:

Kalakutai____
Vištos  ......... 19—20 J9—20
Antįs ............. 17—19% 15—16
žąsįs ............... 12—14 12—15

Veršiena, sulig svarumu ..12—18 
Prasčiausia .........

Jautiena No. 1
Ribs .................23
Loins ................ 28
Rounds............ 18%
Chucks.............14
Plates................12%

Bulves, statinė ...........
Daržovės: —

Barščiai, 100 grįščių .. 
Kopūstai, gurbas .........
Morkos, 100 grįščių .... 
Agurkai, gurbas .........
Salotos, galv., dėžė ... 
Cibuliai, žali, grįžtelė .. 
Tomėtės, dėžė .............
Grieščiai, 100 grįščių ...
Komai, saldieji, maišas .... 1.00

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

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

tamsieji ......................
Cukrus, 100 svarų ......... 8.05—9.10

Javai
Kviečiai 2.27—2.55; komai 1.75— 

2.00; rugiai 1.89; miežiai 1.35—1.45; 
avižos .62—68.

Šienas
Motiejukų 13.00—21.50; dobilų 

16.50—17.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00.

Apeliuoja į Distrikto Boardų
Waller Borlkewicz 1820 40 Iii si 
John Bilski 4608 S Wood si
Justin Chilanske 4531 S Donore si 
Joe Dumblowskis 4602 S Paulina si 
Stanley Drmaikes 4618 Wood st

William Gallowich 4846 S Robey si

John Kcltyka 5110 S Paulina st 
Frank Kerczkowski 1734 48th st 
James Klima 5238 S Winchester av

Adam Lakowich 2535 W 46th pl 
J lion Lenckus 4628 S Ashland ave 
Walter Latanski 4500 S Talman av 
Gilbertus Milaszius 4501 S Wood st 
Anion Mejchowski 4850 S Jusliu st

George L Marisko 5218 S Paulina si 
Charles Magzunas 4546 S Wod si 
Kasimir Okeckis 4601 S Paulina st 
John Polansky 4546 S Donore si

Wladeslaw Surgot 4812 S Hermitage 
Julian Sheba 4745 S Hermitage ave

Wincenty Tabtouski 2535 W 46 st 
Andrew Urbanski 4753 S Justine 
Stanislaw Wi socki 4722 S Justine

Mekanikų atydai

Jei kurie esate geri 
ir norėtumėte va-

re torių M Dobrow, 2608 Had
don ave., Chicago, Ill. Tel. Her
mitage 228.

Padėkojimas

kų kapinių. Nors diena buvo ir 
nelabai piknikui atsakoma, bet 
žmonių, prijaučiančių Tautiš-

gražiai links
minosi iki vėlam vakarui; pel-

Gyvi
30—36

Mušti
22

No. 2
.21
.24
.18
.13%
.12.

No.
.12
.14
.14
.10

8y2
.. $5.00

3

.. 1.25 
60—70 
.. 1.25 
25—35 

25—.35 
04—05 
30—75 

... 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
2.50— 3.25

14.70 
10.00

Gyvulių rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 13, atgaben

ta galvijų 13,500; veršių 1,000; kiau
lių 26,000; avių 11,000. 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.00—14.35; karves
veršiai 9.00—11.00.

Paduodamos

gerumu nuo 
8.00—10.75;

nuo 15.50—Kiaules sulig svarumu, 
17.00; paršai 12.00—15.00.

Avįs nuo 9.00—14.00; erai 13.50—15.-

Pranešimai
Cicero, 111.—LSS. 138tos kuopos 

Mišraus Choro exlra susirinkimas į- 
vyks ularninke, rugpjūčio 14, 7:30 
vai. vak. Tamaliuno ir Gudgalio 
svet., kampas 15 gatves ir 491h ave. 
Meldžiu draugus ir drauges atvykti 
paskirtu laiku, jei norite, kad cho-

kiniai buvo šaukti ir vis neįvyko del 
nariu neatsilankymo.

— A. Labanauckas.

Roseland. — Utarninke, rugpjūčio 
14 d., įvyks susirinkimas Draugijų 
Delegatų, palaikančių “Aušros” Kny- 
gvną, 10900 Michigan ave., 7:30 vai.

lankyti. —Basi. F. Bruškaite.

LSS. 22 kuopos lavinimosi susirin
kimas įvyks šiandie, rugpjūčio 14 d.,

ie. Tema diskusijoms: “Ar reika
lingos vyčių organizacijos,” Kvie
čiami susirinkimai! ir vyčiai apgin
ti savo poziciją. Komitetas.

LSS. 138 kuopos susirinkimas į- 
vyks seredoj, rugpjūčio 15, 8:00 vai. 
vak. 'I'amidiuno ir Gudgalio svet., 
1447 S. 49th ave. Draugės ir drau
gai, teikitės susirinkti laiku, nes tu
rime daug svarbių nepabajglų rei
kalų. Atsiveskite taipjau naujų na
rių prisirašyti. Kurie atjaučiate lai 
organizacijai, malonėkite ateit ir 
prisirašyt. A. K. Lingė, Org.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos:- 

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

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

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

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

Visi ASMENŲ JIEšKOJIMAI

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAMA REAL ESTATE 
PARDAVĖJŲ

Patyrimas nėra reikalingas, betgi 
pageidaujamas. Mes mokame augš- 
liausį komišeną negu 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, 111.

MOTORŲ REIKALAUJAMA.

REIKALAUJAME MERGINŲ

PRIE SIUVIMO ELEKTROS

MAŠINOMIS.

237 W. VAN BUREN ST., AR-

TI FRANKLIN ST.,

REIKALINGAS PIANAS. Kas tu
rite parduoti, malonėkite man pra
nešti.

J. Jankus,
1951 Canalport ave.

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-

BEIKALINGA moteris pridaboji- 
mui 
šiuo

namo. Prašau atsiliepti laišku 
adresu: F. Dichmanas, 
Nagle Ave. Chicago. Ill.

Tel. Monlieello 5009

REIKALAUJAME patyrusiu par
vyru). 'Puri kalbėti angliš
ka mokestis. Pastovus dar- 
THE 12th STREET STORE 

Halsted and 12th Sts., (Chicago.

kai.

BI£!KALINGAS jaunas vaikinas i 
advokatų ofisą. Atsišaukite į 

CAVETTE & WACHOWSKL
30 N. La Salle si., Boom 1016-21

ruotojų prie moteriškų kaulu 
tų išvažiavimui už miesto.
šaukite j

Maurice Hirsh & Co..

RAKANDAI
PARDUODU savo gerus naminius 

5 kambarių rakandus. Gali užimti 
tą patį mano, janitoriaus darbą, už
dirbant 100 į mėnesį. Greitai atsi
šaukite: Jonas Mažeika
1240 So. St. Louis St., Chicago.

NAMAI-žEMĖ

TIKTAI $500

NUPIRKSI 6 KAMBARIU NAMELI 
SU EXTRA LOTU, 50x125 PĖDŲ, 
ANT KAMPO 57-tos GATVĖS IR S. 
SEELEY AVIL 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

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

$400 1NMOKĖJUS

NUP1BKS1 PUIKIA 7 KAMBARIŲ 
MURINĘ RėZIDENCIJA 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 PUIKU 
NAMA. KAINA $4000.
FREDERICK II. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59lh st. Tel. PROSPECT 4133

$500 LNMOKĖJUS

NEPIRKSI MURINI NAMELI SU 
KARŠTU VANDENIU APŠILDOMA 
PO NO. 6026 S. WOOD STREET, 
LIKUSIUS KAIP RENDA. KAINA 
$3800.
FREDERICK II. FROEMKE & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS

ope- 
ir siu-

RE1 KALINGAS ANTRARANKIS 
KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS. 

A. PETROŠIUS,
139 E. 107TH ST., CHICAGO

RANDAI

(HA YRA DIDELIS PINIGŲ 
PELNYMAS.

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

ATI DUODAMA BANDON 2 gražus 
šviesus kambariai, tinkami del gy
veninio dviem vaikinam arba dviem 
merginom. Su valgiu arba be.
1825 Union Ave., prieš 191 h st, 2-ros 
lubos. Chicago.

PARDAVIMUI

PABDUODAMA pigiai jaunas gc- 
Kam reikia kreipkitės 
8530 S. Vincennes ave.,

ras arklys, 
šiuo adresu:

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis išdirbtas per keletą metų. Ap
gyventa visokių tautų žmonėmis. No
rintis pirkti atsišaukite laišku į Nau
jienų Ofisą pažymint No 136.

$25.00 radybų

PARDUODU labai pigiai barzda- 
skutyklą, nes trumpu laiku turiu iš
važiuoti į kariuomenę, 
senai 
vieta padaryti pinigus.

Vieta nuo 
išdirbta. Geram vyrui gera 

Kam reika-

siems tiems, kurie buvo atsilan
kę ton pramogom Komitetas.

Pajieškau savo brolio, S. Eibučio; 
pirmiau gyveno Kensingtone; 2 me
lai atgal kaip nebežinau kur jis yra. 
Jis pats ar kas jį žino malones pra
nešti man, už ką busiu labai dėkin
gas. Jonas Eihutis,
2834 W. 36 Place, Chicago, Ill.

linga atsilankykite.
Justinas Chilauskas,

4354 S. Wood st. Chicago, Ill

RAKANDAI

Turgaus Žinios
REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI AGENTAI

A TV1*

I Of, A. R. Blumenthal

TRIPP AVE. LIKUSIUS $15 MĖNE-
KAINA $1350.

FREDEB1CK H. FROEMK1

PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI
1709 W.

TELEF. PBOSPECT 4133.
TIK $200 GATAVAIS PINIGAIS

NAMELIS ANT CEMENTO PAMA

TO PO NO. 5648 SO. SEELEY AVI

$2500. VERTAS $3100. PERSITIK-
BINKITE PATYS.

FREDERICK H. FROEMKE and CO

PAMATYKIT PONĄ PAWLOWSKI

1709 W. 59-ta GATVf
TELEF. PBOSPECT 4133.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta regftjL 
m a s.

gerintą Ophthal-
I. Jb mometer. Ypati- 

nga doma atkreL 
• piama j vaikus.

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

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. J8th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Nereikalingas 
Akių— 

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

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

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

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

Dr. 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

Telephone Yards JOM

CHICAGO, Rugpjūčio 13, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

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

> Valgomieji produktai.

TRUMPOS VALANDOS, DIDELIS
------- -

PELNAS. GREITAI ATSIŠAUKITE

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

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

Chicago, Ill.

LIBERTY U i tuo-

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšies ..

Oleomargarinas, geriausias
Pigiausias ............

Kiaušiniai, geriausi, tuz. ..

38—39 %
32—38
27—28
21—23
36—37

4616 S. WEST N AVE., CHICAGO

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 fialas. Prieš 

Chicago.Humboldt Park

SAVIN1NKAS
TURI PARDUOTI IN 10 DIENU 

SMAGUS NAMELIS PO NO. 6020 S. 
WOOD ST. Už $2800. ši NUOSA
VYBĖ VEBTA YBA $3500. JUMS 
APSIMOKĖS PASLTEIBAUTI SULIG 
ŠIOS NUOSAVYBĖS.
FREDERICK H. FROEMKls & CO. 
1709 W. 591h st. Tel. PROSPECT 4133

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicai-ts 

VALANDOS: nuo 3 iki 11 li
pyto, nuo 5 iki 8 vakare.

AMATŲ MOKYKLOS

o m*Dr. S. Biezis
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Tel. Canal 3877.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, siūti naminius daiktus arba a>- 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, k»n 
išsimokins. Valandos dieną arbf 
vakarais del jųsų parankumo. Ui 
$10 išmokiname Jus siut visokius 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokesn). Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR ‘ 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus.2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso,
G. J. Leveskls, 3311 W.61 PI.Chicago

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

174.9 So. Halsted St., Chicago, HI.
Kampas 18-tos gatv.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moterlikiį, vyrltkę, ir raikę ligiį*
Str.

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

Telephone Drover 4974. <, 
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 

po pietų ir vakarais.

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

3149 S. Morgan St. kertė M 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Tallhn 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 j^o 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio 
mis vakarais ofisas uždarytai* 

Telephone Yards S!7-

*elephon« Humboldt 1271.
M . S A H U D M. D.
Rtnw Runa* Gydytoja* ir Ckimr***. 

Specialistą* Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų 

OFISAS: 1579 Milwaukee Av*.
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto;
Kampa* North A v*.. Kambary* B**1 

1:30 iki I ir 7:30 iki 9 vakar*.

TELEPHONE YARDS 2721
DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted Si., Chicago

SKAITYK IR PLA 
“NAUJIENAS




