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KYNIJA LIKSIANTI 
NEPRIGULMINGA.

Posėdžiuose bus galima 
vartoti keturias kalbas.

REIKALAUJA PALIUO
SLOT GEN. PILSUDSKĮ

RUSAI STOS Už 
PUOLIMAN ?

KĖSINOSI PASKANDIN 
TI SUV. VALST. LAIVĄ

Kornilov sako, kad rusų ai 
mija išnaujo susitvarko.

Rusams teko 400 vokiečių 
belaisvių; rumunams — 60(

Illinois kasyklų baronai at
sisako sutikti su valstijos 
nustatytom kainom.

kad taip 
departa- 
žinių iš

kariuomenė šaudo 
į sukilėlius;

DIDELI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI.

PASKENDO RUSŲ KA 
RIMKAS LAIVAS.

GERMERIS IR VĖL 
AREŠTUOTA.

RUSIJOS RUBEŽIAI 
ATIDARYTA.

RUSAI DALYVAUS
STOCKHOLMO KON 

FERENCIJOJ.

38,000 KAREIVIŲ J 
FRANCIJĄ.

PETROGRADAS, 
. — Karališkame

išvengus defici

Chicago, UI., Subata, Rugpjučio-Aug. 18, 1917.

Tik nieks neišpildo jo 
reikalavimu.

BERNSTORFFAS VYK 
SIĄS KONSTANTI- 

NOPOLIN.

kol bus su- 
“mili- 
Atėjo 
ifcako

KARIUOMENĖ MALŠINS 
STREIKININKUS.

norėdamos palikti prieinamoms 
nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 

ir jos pasitiki, kad įstengs 
keblumus

UŽGINČIJA NUOS
- ... TOLIUS.

CARAS NORĖJĘS 
KRYM0.

gerb. musų skai- 
kad tie jų, kurie gauna “Naujie- 

per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi- 
Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne-

38,000 kareiviu in 
Francija

DAR APIE STOCKHOLMO 
KONFERENCIJĄ.

Liepos mėnesyj vokiečiai ne 
teko 89,863 vyrų.

STOCKHOLM, rugpj. 18. 
— Internacionalio Socialis
tų Biuro sekretorius, ’d. Ca
mille Huysman, praneša, 
kad tarptautines socialistų 
konferencijos, Stockholme, 
posėdžiuose busią galima va
rtoti keturias kalbas ,— ru- 

įsų, anglų, francuzų ir vokie-

LA TALKININKAMS.
Viso talkininkams jau pas

kolinta $1,916,400,003.
WASHINGTON, rugp. 18

— Oficialiai pranešama, 
kad valdžia paskolinus dar 
45,900,000 dol. talkininkams
— Italijai 40,000,000 dol., 
Belgijai 5,900,000.

Viso iki šiol talkininkams 
tapo paskolinta net $1,916,- 
400,000.

WASHINGTON, rugp. 18 
— Tik-ką atsiųsta iš Washi- 
ngtono telegrama sako, kad 
neužilgio busią pasiųsta 
Francijos frontan dvi divi- 
ziji t.v. valstybinės milicijos 
-— apie 38,000 vyrų.

Oficialio karės departa
mento pranešimo apie tai 

dar nėra.

LLOYD GEORGE 
KALBA.

SKAITYK IR PLATINK 
Laikykimės iki paskutino 

sios, kol bus sutriuškinta 
Vokietijos militarizmas— 
sako jis.

Laikinoji valdžia nestato 
tam kliūčių.

deralę kariuomenę į Mon
tanos, Idaho, Oregon ir
Wash, valstijas.

žmonių partija išleido į gy
ventojus ilgą atsišaukimą; 
k v i e c i a žmones per- 
traukt ryšius su austrais 
ir vokiečiais, f

nieko tokia, kas 
šnipavi 

Dabar betgi pro

kapitalistinė spauda, esąs ve 
kame. Germeris labai ne
prielankiai atsiliepęs apie

VOKIEČIAMS NEBESI 
SEKA.

.................... ,.

ĮFirst Lithuanian DatĮjį in Ame

MAYNARD, Mass., rugp. 
18. — Išsiųstas Europon vie
no tartokų darbininkų būrio 
narys praneša laišku, kad 
nu vykstant jiems Anglijon 
jų laivą užpuolė dvi vokiečių 
usbmarinos viduryj Atlanti- 
ko. Laivui betgi pavyko iš
trukti nuo submarinų.

bus vladžia nedėsianti nei 
vieno šio pasaulio viešpačių 
—kapitalistų. Jie skiriami 
beturčiams-kareiviams.

Drg. Germeris tečiaus pa- 
liuosuota uždėjus 5000 dol. 
parnakos. Pirmas jo bylos 
nagrinėjimas atsibus seka
mą utarninką.

I * ETROG R AI) z\S, rugpj. 
18.—Telegrama iš Petrogra
do praneša, kad rusų-švedų 
rubežiai ir vėl tapo atidary-

Kam kalbėjo apie užsakytus 
% Suv. Valstijų kariuome- 

. nei 200,000 grabų.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Telegrama iš Petrogrado sa
ko, kad Rusijos socialistai 
dalyvaus tarptautinėje soci
alistų konferencijoje Stock- 
holme, nežiūrint to, kad 
prieš ją eina visos kitos tal
kininkų valstybių valdžios.

Laikinoji valdžia nestaty
sianti jokių kliūčių jos įvy- 
kinimui.

Karės departamentas vis 
dar neturi žinių apie su
žeistus S. V. kareivius.

torius
Kaltinamas jis už tą pačią 
prakalbą, kurią pasakė rug
pjūčio 9 ir už kurią jau kar
tą buvo areštuotas 
syk mat valdžia nesurado jo 
prakalboje 
butų priešinga 
mo biliui 
kuroras surado joje prasiže 
ngim

Ryto, taigi nedėlioj, rugp. 19 d., j vyks Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos Įsteigiamasis Susirinkimas “Auš
ros” Svetainėj, 3001 S. Halsted.

Susirinkimas bus atidaryta 10 vai. ryto.
Visi draugijų ir kuopų išrinktieji delegatai prašomi 

susirinkti laiku.
Kurios draugijos ar kuopos nespėjo dar savo atsto

vų išrinkti, susirinkime gali dalyvauti jų valdybos.
A^L.D.T. LAIKINASAI KOMITETAS.

nes iš to mums dažnai pasidaro 
Prenumerata už “Naujienas” turės but

PETROGRADAS, rugpj. 
18. — Oficialiai pranešama, 
kad Baltiko juroje pasken
do torpedų naikintojas Be
rūko v. Užvažiavęs ant vo
kiečių minos.

AMSTERDAM, rugpj. 18 
— Čia aplaikyta žinių, kad 
Lenkijoj tapo išplatinta ilgas 
gas lenkų Žmonių Partijos 
atsišaukimas, kuriame kvie
čiama gyventojus pertrauk
ti visokius ryšius" su užka
riautojais, t.y. austrais ir 
vokiečiais, ko] nebus paliuo- 
suotas “lenkų legijono” va
das, gen. Juozas Pilsudskis. 
Po atsišaukimu pasirašo 
'Lenkijos žmonių Partija.

PETROGRADAS, rugpj. 
18. — Associated Press su
teikia naujų žinių apie per
kėlimą buvusiojo caro iš Ca- 
rskoje Selo. Girdi, iki pas
kutinės valandos Nikolaška 
meldęs, kad jis ir jo šeim^nh 
butų perkelta Kryman. Tik 
bėda, kad nieks neišklausęs 
nuversto “iš dievo malonės” 
despoto meldimo. Dargi 
kuomet jo traukinis pasiju
dinęs nedėkingon kelionėn f 
Siberiją — tie besarmačiai 
kareiviai! — pasityčioję iš 
buvusiojo Rusijoš valdono.

Vis dėlto, iki šiol nieks ti
krai nežino — kur ištikrųjų 
pasiųsta buvęs caras, 
gelis betgi mano,' kad 
rijon.

Delei nepaskelbimo 
mos buvusio caro buveinės 
aštriai užprotestavo Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
.Tarybos organas Izviestija. 
Laikraštis sako, kad tokiuo 
pasielgimu laikinoji valdžia 
parodžiusi, 'jogei ji nepasiti
ki žmonėmis ir revoliucijos 
laimėjimais.

PEKING, rugpj. 18. — 
Telegramos iš Kynų sostinės 
Pekingo praneša, kad Kyni- 
ja kariausianti su Vokietija 
ir Austro-Vengrija nepri- 
gulmingai nuo talkininkų.

Vokietijos ir Austro-Ven
grijos reikalus Kynijoje da
bar atstovaus Holandija.

Kynų valdžia jau uždariu
si didįjį vokiečių banką Pe- 
kinge — Deutsch Asiatische 
Bank. Taipjau konfiskuota 
nemaža vokiečių nuosavy
bių Tsien-Tsine.

ATAKAS.
BERLINAS, rugp. 18. — 

Vokiečių karės ofisas prane
ša, kad rusų-rumunų armi
jos bandė išplėtoti užpuola
mąjį udėjimą ties Fokshani 
ir palei Sereth upę. “Užpuo
limai atmušta musų artile
rijos ugnia” — sako Berlino 
pranešimas.

riuomenei grabus — viso 
200,000. Tarp kita Germeris

JASSY, Rumunija, rugpj. 
18. — Oficialiai pranešama, 
kad vakar vokiečiai nepada
rę jokio progreso Rumuni
jos fronte. Vokiečiai vakar 
keliose vietose užpuolė rusų- 
rumunų pozicijas. Pav., 
Dituz lygumoje, ties Slanic, 
vokiečiai atkartotinai ata
kavo rumunų pozicijas. Te
čiaus staigia kontrataka ru
munai privertė vokiečius 
betvarkėje pasitraukti pa
liekant rumunams 600 nesu
žeistų kareivių. Šioje vieto
je rumunams suteikė žy
mios pagelbos rusai, kurie 
netikėtai užpuolę vokiečius 
iš šiaurės ir tuo budu įnešė 
pastarųjų eilėsna pilnutėlę 
betvarkę.

Tokiuojau atkaklumu vo
kiečiai atakavę rumunų po
zicijas ir ties Marasechti. 
Šioje vietoje mušis tęsėsi 
per ištisą dieną. Keliatą 
kartų ištiko atkaklių ranka 
rankon mušiu. Pavakariu 
rusai betgi galutinai įveikė 
užpuolikus, 
kas pateko 
čiu imtiniu.

ma, kadį valdžia mananti pa
siųsti fėderalės kariuomenės 
į Montanos, Idaho, Oregono 
ir Washingtono valstijas ti
kslu užgniaužti I.W.W. uni
jos vedamus streikus rudos 
kasyklose ir tartokuose. Da- 
bartiniuoju karės laiku to
kie dalykai esą negali but 
pakenčiami, nes tai kenkia 
pasekmingam karės reikalų 
vedimui — už “laisvę” ir 
“demokratiją.”

.sociated Press koresponden
tu vyriausias rusų armijos 
vadas, gen. Kornilov, užreiš- 
kęs, kad neužilgio rusų ar
mija atnaujinsianti užpuoli
mus ant vokiečių — šį syk 
veikiausia šiaurinėje rusų- 
vokiečių fronto dalyje. Jis 
tikrina, kad rusų armija ir 
vėl pradeda tvarkyties. Se
kamą žiemą, Kornilovo nuo- 

jmone, rusai galėsią išplėtoti 
visuotiną užpuolimą ant vo
kiečiu visame fronte.

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant 
to arba net bankroto,

“Naujienos 
darbininkams, 
sumažino savo 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už j j.

žinomi todėl kreipiamės prie 
tytojų ir prašome 
nas 
likusią skolą 
begalėsime duoti dienraščio j bargą nė išnešiotojams 
nė skaitytojams 
nuostolių 
visuomet užmokama iškalno

Tikėdamiesi, kad gerb.
supras musų padėjimą ir laikysis šitų teisingų sąly 
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingą ačių, pa 
siliekame su augšta pagarl a

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, Ilk, 

Rugp. 18, 1917.

LONDONAS, rugp. 18. — 
Tik-ką tapo paskelbta nau
jas vokiečių nuostolių sąra
šas už liepos mėnesį. Jisai 
rodo, kad per pereitą mėne
si vokiečiai neteko: 21,389 C 7
kareivių užmuštais ar miru
siais nuo žaizdų; 14,620 pa
tekusiais belaisvėn ar žuvu
siais; 13,896 padaryta inva
lidais ir 39,958 sunkiau ar 
lengviau sužeistais.

Viso tuo budu nuo pra
džios dabartinės karės vo
kiečiai neteko 4,500,000 ka
reiviu — užmuštais, sužeis- 4- /
tais ir patekusiais belaisvėn.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Xat«r«4 M StcoBft Qam Matter Mareli 7t 1914, at the Poat Office at Chicago, HU under the Act of March B, 1BV9

WASHINGTON, rugp. 18. 
— Karės departamento įga
liota visuomenės informavi
mo komisija griežtai užgin
čija pasklydusį gandą, buk 
Suv. Valstijų kariuomenė 
jau dalyvaujanti mūšiuose 
Francijos fronte ir kad esą 
sužeistų kareivių.

Komisija sako, 
greit, kaip karės 
mentas aplaikys 
.Francijos — apie tai busią, 
^pranešta viešai.

PARYŽIUS, rugpj. 18. — 
Telegramos iš Madrido ir ki
tų Ispanijos miestų praneša 
apie augantį neramumą Is
panijoje, kurį iššaukė gele
žinkelių darbinirikų strei
kas. Sabadelle, netoli Bar
selonos, valdžia buvusi pri
versta panaudoti netik šau
tuvus, bet ir kanuoles, kad 
numalšinus streikuojančius 
geležinkelio darbininkus, 
kurie užsibarikadavę nuta
rė nepasiduot pastaąjai. 
Tokių pat dalykų dėjosi Bar
selonoj ir kituose Ispanijos 
miestuose.

Madrido kalėjime sukim
štieji prasižengėliai bandė 
pasiliuosuoti. Ištiko kruvi
nas susirėmimas su kariuo
mene. žuvo keliatas 
reivių ir sukilėlių.

Sujudimai Ispanijoje 
te verda.

LONDONAS, rugp. 11. — 
Anglijos atstovų bute vakar 

, laikė ilgą kalbą jos premie- 
ras Lloyd George. Kalbėjo 
Jis apie karės tęsimą. Tarp 
kita Lloyd George užreiškė, 
(būtent, kad karė negali but 
pertraukta, kad ji turi but 
tęsiama iki tol 
triuškinta Vokietijos 
taris despotizmas.” 
vyriausioji valanda, 
Lloyd George, valanti iš- 
tvarumo, pasitikėjimai drą
sos, vilties ir vienybės. Per- 
leiskime ją senuoju savo pa
kantrumu taip, kad kitą me
tą galėtume sudoroti savo 
drąsos vaisių”... O kad tatai 
bus galima atsiekti, nesą a- 
bejonės. Vokiečių spėkos 
einą prie išsekimo. Subma
rinų kampanija, kuria Vo
kietija tiek daug pasitikėjo, 
neduoda lauktų pasekmių. 
Jų aukų skaičius laipsniškai 
mažėja. Tas pats dedasi ir 
ant sausžemio. Tik ačiū 
staiga iškilusiai rusų armi
joje suirutei vokiečiai 
puti atsigriebė, Bet tai 
netyčia išpuolęs taikiniu 
kams triupas. Dalykų sto 
vis vakariniame karės fron 
te jį lengvai atsveria. ČĖ 
kadaise
oponentas netenka savo šva
ros. Vietoj varyties į prie
kį, jis yra mušamas atgal. 
,Bet nereikia esą užmiršti ir 
fto, kad Rusija dar turės at
sigriebti ir išplėtoti savo 
spėkas. O prie visa to — 
talkininkams pagelbon atei
na ir galingoji Amerika.

Taigi, imant visa tai de
mon, talkininkams esą neiš- 
puola^padėti ginklus.

Tūli šitą Lloyd George’o 
kalbą skaito neoficialiu atsa
kymu į popieiaus Benedikto 
notą.

Adresą:

M0JIEN09,1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.L.ITMOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

BERLINAS, rugpj. 17. — 
Associated Press praneša, 
kad buvęs Vokietijos amba
sadorius Suv. Valstijose, J. 
Bernstorffas, veikiausia 
gaus tą patį clžiabą — Kon
stantinopolyje. Bernstorf
fas dabar randasi Berline,—- 
laikąs slaptą konferenciją 
ei,

rugpj. 
teatre 

vakar buvo surengta didelis 
soc.-dem. susirinkimas, ku
riame tarp kitų kalbėjo pa
sižymėję revoliucionieriai— 
Petras Kropotkin ir K. Breš- 
kovskaja.

SPRINGFIELD, rugp. 18 
— Illinois kasykhj savinin
kai vakar galutinai pertrau
kė “diplomatiškus ryšius” 
su valsuos gynimo taryba 
ir gubernatoriaus Lowdeno 
paskirtu neva “anglių dik
tatorium,” teisėju Carter’iu. 
Jie griežtai atsisakė sutikti! 
su tuo, kad Carter’is turėtų 
teisės padiktuoti jiems ko
kia kaina turi but parduo
dama anglis. Jie taipjau 
nesutinka, kad gynimo tary
ba turėtų maišyties į jų biz
nį ir kontroliuoti juos.

Z Dalykai susidėjo taip, kad 
vakar jie demonstratyviš- 
kai apleido bendrą su gyni- 
mo taryba laikytą posėdį ir 

.užreiškė kovosią prieš vals
tijos pasikėsinimą iki pas- 

Mutinosios.
Gubernatorius Lowden įSK" -

jau kreipėsi j atsakomas įs
taigas klausdamas patari- 
mo reikale konfiskavimo ka-

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; truputį šilčiau.

Augščiausia temperatu 
ra vakar buvo 65 laipsniai 
žemiausia — 63 1.

Saule šiandie teka 5:01 
Inirlrzinęji Cy •AR,

Konfiskuos oof

is prasižengii. o « » • •
V oi i n ii
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Tikras žvėris
(Pabaiga)

—Tu esi žvėris ir nesi vertas 
turėti moterį! — tarė poni St.

žvėris — susirink savo daiktus, 
mes grįšime namo.

Ligonė gulėjo ant sofos prie 
židinio ir visų laikų nenuleido 
akių nuo vyro veido. Kuomet 
jis paliepė kelties, taip tvirtas 
buvo jos pa pro Lis klausyti jo, 
kad ji numetė užklodę ir atsisė-

—Ta mergaitė yra po prie
žiūra daktaro ir ji negali būti 
judinama, — užprotestavo pul
kininkas.

— Po šimts cibukų, — sumur
mėjo Mansfieldas. — Jeigu aš 
pagausiu tų šundaktarį, aš išjo
siu jį laukan. Ar jus esate pasi
rengę eiti, Paukštyte?

— Palauk ! — suriko jos tėvas. 
— Argi tu manai grįšti pas jį ne
paisydama to, kaip jis šiurkščiai

Paukštyte stovėjo nuleidusi 
galvų ir žiurėjo į Mansfieldų.

Žinoma, ji mano grįsti su 
manim, atsakė Mansfieldas 
už jų. — Susirink savo daiktus 
ir enam, Paukštyte; Dixie stovi 
lauke ir laukia jūsų.

ir jo moteris, po- 
ta p įpyko ant 

sava dukters už 
kad jie nesimatė

jojo.

Pulkininkas 
nia St. ClaT, 
Mansfieldo ir 
jos neboj mų,
au jais per ištisus kšius mėne
siu* ir nežinojo, kaip jų uukte 
gyveno su tuo “žvėrių.” Žino
ma, įvair us pasakos pasklido 
Kenihvorthe, Vieni pasakojo

se, vezai 
renkant 
matę ją 
suomei,

korinis. Kiti pasakojo

namuose, bet niekas neatsakė į 
durų skambutį. Jie apėjo ap
link ir prisiartino prie užpakali
nių durų. Jiems ten bestovint

ra ir prisiartino, l'ai buvo juo 
dūke virėja. Priėjus užklausė

Ar ius norite matyti ki
nors?

Pulkininkas atsakė, kad jie at
keliavo čion ir tikisi pasimatyti 
su ponu ir ponia Mansfieldais.

daržinėj, - pranešė juoduke.
^-'Girkas! suriko pulkinin-

kas.

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA 
už Lietuvių Valstijinį Banko— 
Universal State Bank-—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
ziia 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. vaka re, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST , 
Kampas fatvet, CHICAGO, ILL.

kad tasai gyvulis galėtų vesti, KELIONI IN AMERIKU 
musų dukterį gerėties ta begė
diška parodo?

Ponia St. Clair papurtė gal
va. — Nėra tokio begėdiško
darbo, kurio Mansfieldas nega-

(Pabaiga iš N-ų 190 num.)
Naujieniečiai, Rengkitės!

—Skubinkimės, nes gali būti 
po visam, kol nueisime, — tarė

Jie visi sekė paskui virėjų 
siauru, žvyru barstytu taku lin
kui daržinės. Juoduke nurodė

šviesa iš vidaus. Langas buvo

dasd viduje, bet buvo galima gir
dėti trypimų, bildesį ir krioki
mų — rodos, kad kas smaugė 
kų tai ir galų-gale tie balsai nu
tilo it sustabdytas gramofonas.

Pulkininkas negalėjo kęsti il
giau. Jis paprašė daktarų eiti 
su juo ir kreipės į virėjų:

-Parodyk mums įėjimų dar
žinėm

Bet jus negalite eiti į vidų, 
priešinosi juoduke. — Po

nas Mansfieldas sakė...

—Aš nepaisau kų jis sakė, — 
pertraukė jų pulkininkas. —Aš

a s su

Juoduke nusilenkė ir 
juos durų link. Pulkininkas

vedė

irisu temijo kas dėjosi viduje.

rėjo per jų pečius.

fu Įėjo išsitiesusi ant grindų; 
kita tokia pat esybė klūpėjo sa
le pirmosios ir laikė jos galvų 
mt savo kelių; o kadangi jos 
nugara buvo atsukta linkui du
rų, tai nebuvo galima suprasti

nužudei jų. Aš 
Kų ?! Ar tai 

y te? — ji priėjo

jos duktė, kų laikė 
gaivų tarp savo rankų.

mama,

Matai, mes

ir parbloškiau, kad jis

nesi j udino

rainiai uzklau-

Ar nebūtų laikas ant visa
dos užbaigti tuos nuožmius nuo
takius? Aš manau, kad butų
diaug 
mus, užklausė pulkininkas

šypsojos.
tėvus ir

pridūrė Dr. Hopkins. — Jūsų 
tėvas kalba tiesų. Jūsų širdis 
yra tokiame blogame padėjime,

sunkus darbai, prie kurių jis 
verčia jumis bus priežasčių jūsų 
mirties. Jūsų širdies veikimas
yra taip pavojingas, kad as...

Aš esu labai jums dėkinga 
jūsų rūpestingumų ir visų 

mandagiai tarė Paukšty- 
bet jis yra mano vyras ir 

nylių kiekvienų kaulų jo 
A. Jančauskas.

Nesi kinkykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina vlršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pactą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Iš Prūsų mes nukeliavom 
Roterdamo miestan, 
Kuris pukiai muliavotas 
Stov ant marių krašto.

Čia mes laukėme ne dzienu
Ir ne adzynėly:
Prasėdzėjom Roterdame

Žednas geidzem pamacycie
Amerikos šalį,
Cik nežinom, kap perplauksim

Už nedzėlios in akrantu 
Mumis subugdzino;
Visas duris užrakino, 
šipu sukrucino.

Kac ir ponas — met ponystę, 
Sėdzėdams vaitoja;
Katras buvo katalikas, 
Tai persižegnoja.

Sudzieu musų senas krašte! — 
S ka ralėrn m osuo j a m 
Ir žiūrėdami nuo laivo

Žednas asam valioj dzievo, 
Ko gi mums dzejuocie?

Pradzejom važuocie.

Kol cykus dar vanduo buvo 
Nieko neatbojom,
Dar ir tokių tarp mus buvo, 
Kurie tancavojom.

Smarkus vėjai kilo, 
Ūžė, šoko, tancavojo, 
Perkūnais prabilo.

Neb turim nodziejos,
Kad par viršų akrancėlio

Šaukėm balsu ko dzidziausiu,
Kur pa geibų rasim,
Jei, nedzieu myl, vidur marių 
Vandzcny paskensim.

Apie keli žmonių šimtai

Ir iškkiusi dzievas balso 
Ir musų mcldzimo, 
Ir sulaiki savo valiu 
Oro pasiuciinų.

Jau macėm tu vietų, 
Kur gyvena musų broliai

Ir pamacėm gražu miestu
Gražiai išdabintu,
Stovinę ant marių krancclio — 
N i u j () r k u va dz i n t u.

Jog radom tu vietų, 
Kur atplaukia musų broliai 
Iš senojo svieto.

Gana mums sunkios keliones,

as aali žinocic?

autam žednas viena
Tėvynes narasim: 
Niekas musų nepaciešis, 
Kac ir varge busim.

Savo valiu iškelia vį 
No r vargų turėsim, 
Nor dzidziausi smuikai spaustų 
Dirbsim ir kencesim.

— J. A c e r i s.

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

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju būdu, 
pagelbsti išsilavinti Icngvlaf ir už mažų 
užrrrokesn|. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, 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 
Pagelblnls kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisluntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskls, 3311 W.61 PI. Chicago

Panedelyj, Riigsejo-September 3,1917 | Labor Day

NAUJIENŲ BENDROVES

Geo. M. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

Pradžia 9:30 valanda ryte Muzika J. Grušo.
Tikietai parduodama “Naujienų” ofise.

Pirmas Piknikas su Programų
NORTHSIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO

NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO

Nedėlioję, Rugsėjo=Sept. 2, 1917

PRIMINĖ ASILĄ.

Daininink’s labai gabus, 
Visi džiaugės, rankom ploja: — 
O, tai balsas! tai žmogus! —

Bet vienam kųmpe, girdėjos,
* A '

Moteriškė ašarojo.
Daininink’s-gi tuo gėrėjos;
Dar labiau jis išsižiojo.

Senė verkus nepaliovė,
Mat, prisiminė laikai
Baisus, baisus, kaip papjovė
Josios asilų vilkai.

Išdainavęs savo aktą 
Skubiai josios klausti eina. 
Apsišluostė senė kaktų.

—Ar-gi tamstą užžavėjau?
Labai liko jums klausyt?
Savo giesmę kad pradėjau, 
Jus net verkėte, matyt.

—Ak, aš esu nelaiminga!
Begis, laikau jį ant šniūro...

Baltos į mane taip žiūro.

Tavo balsas, kaip tik jojo! 
Nors giedot jau jis paliovė.

Bet senai vilkai papjovė.

JUOZAPO GRUŠO

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halstcd Street, 

Tel. Drover 8674.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Vencrifikos Ligon

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dienų; 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; nedaliom — 

nuo 10 ryto iki 1 vai. dienų. 
Rezidencijos Telef. Garfield G40.

1346 So. Halsted St.
Pilono Canal 538

Vlephona Humboldt 1273.
M. S A H U D M. D.
Bena* Ruaaa Gydytojas ir Chtmrga*. 

Specialistas Moteriškų. Vyrlikų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Li*ų.

OFISAS :*167D Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 ilryto; 
Kampas North Ava., Kambarys MN 

1:80 Iki 3 ir 7:30 iki • vakare.

Programas jvairių-jvairiau- 
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 Naujieniečiy Piknikas.

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

.M, Clieriianeko Darže. $
Lyons, 1H.

Pradžia 9 vai. ryte Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus kuoskai tingiausiai atsilankyti ir išgirsti labai 
įvairų programą. Tamstos atsilankymas bus kaipo prisidėjimas prie 
apšvietus, nes pelnas pikniko skiriamas steigiamajam viešam kny
gynui, Atsilankykite, o busite užganėdinti, nes piknikas yra ren
giamas spėkomis šešių draugijų. Kviečia visus KOMITETAS.

I
jg^- Didelis Metinis Piknikas

Parengtas 
Chicagos Lietuvių Pašelpinio Kliubo 

(Chicago Lithuanian Benefit Club)

Nedėlioję, Rugpjūčio-August 19-tą dieną 1917

G. CHERNAUCKO DARŽE, Lyons, III.

Pradžia 9 vai. ryte .... Inžanga 25c

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaites! Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į musų
metinį pikniką. Puiki muzika grieš įvairius lietuviškus ir angliškus šokius. Visus kviečia Komil. A 
PASTABA: Bile karais iki Ogden av. Ogden iki 48 arba 52 St., kur gausit Lyons karus iki daržo. J

m.
porai

Pirmas Didelis piknikas
Parengtas

LIET. TAUT. MOK. IR PAš. DR-JOS VYTIES 
Nedelioj, Rugpjūčio 19 d., 1917 

PAUL KARECKO DARŽE, 
123-čia gatvė ir Union Avenue,

West Pullman, Ill.
Pradžia 9 vai. ryte. Įžanga 25c. porai.
PASTABA. Važiuokit iki Cottage Grove avė., Cottage Grove avė. 
No. 4 karu iki Union avc. ir paskui paeikit 3 blokus j pietus, kur 
rasit daržą. Bus puiki nTuzykč ir visokios žaismės. 1

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

i Chicagos Latvių Socialistų Partijos Skyrius . t
t Rengia ?
X ....... "H (BU JMk I

į Nedelioj, Rugpjūčio Aug. 19,1917 |
| Lieafiy Grove, g
I Willow Springs, III. t
į DIDELIS BUFETAS !
S Įvairus pasilinksminimai ir žaismes. Taipgi didelė šokimui vieta. w 
| MUZIKA LATVIŲ ORKESTRUS j
į Pradžia 11 vai. ryto; tęsis iki 8 vai. vakaro. Jžanga 25c. y
B Užkviečia visus PIKNIKO RENGĖJAI. gt
t KAIP NUVAŽIUOT: Važiuokite Archer avė. karais iki City X
v Limit, iš ten Joliet karai nuveža į vielų. a

Telephone Yards 5933

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING".
Mes galime irauti jums atsakančia ir ge

rai apmokamų vietą t trumpų laikų. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktiškų paty
rimų mokindamies.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Mali

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

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St, Chtca**. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 ii 
ryto, nuo 5 iki 8 vakar*.

Tel. Drovcr 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

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

TEISIU
Dienomis ir vakarais! teisių klesos. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 j/avusių mo
ksliškų laipsnį. Dykai oratorikn. 8 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai Maine mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG 
ŠTESNČS MOKYKLOS KURSAI 

Medicinos, 
arba Inžinerijos skyrių kvotrumpiau 

Reikalaudami k ai alingo

C
II
Ic
A

O
S

Prirengia j Kolegiją, Teisių, 
tistikos, : 
siu laiku. __ —
nuokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W 
eon Blvd. ‘Tel. W«.b. I.5M

M 
O 
K 
it 
K
L 
A

adre-
Jack-

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti'; visas kursas $15,

karę—iki pasibaigs.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

Ž TEL Canal 2118 X
į Dr. A. L. YUŠKA I

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
X 1749 So. Halsted St., Chicago. IR. S 
® Kampas 18-tos gatv. W

JUS GAI.FTE IŠMJGITI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks-” 

j. Užkas gydymas dykai 
j| del vyru Ir moterių.

Ar slinka, jums plati* 
(MM kai?kcM Rfjmf Ar pražilę Juru plan* 

YJBBįįZ kai nuo metu? Ar
X užkrėsti kokias nors ne

sveikumais Ir limpanti

jii<

dedi plikti?
Ar kenkia kas 19 

Prieš gydymą- aukščiau pasakytu Il
gu, tai stenkitės apsau- 

guoti jos. T’žsakyketo iluostrota knyx 
gute jusu prigoratų. kalba:

"TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
ParaAlta nuropos gar-

Bingo specialisto, kuri- |k
Ūlos: JH
dėjimus plauko ir odos 
galvos. Priežastis slln- Tj
kimo plauku ir žilumas kI

i ii -
Ii h -

l. . Ji r I i : 1 < 1 i r I .1

deka-
vonef- nuo uStgancdintu
Idiotu. Ketvirtoje savaite*.

GYDYMAS DYKAL
M(s pfdome perti- 

kati
V ?■. n in i k o si ii

Rus Už 10 
kraaos m ai 
u st u 
Milt r 
i n G 
i ne <

jibiisk ote® 
ižius plau» 
cntu arba 
pins prisl- 

sykiu su Jusi! 
i Męa ifcshiče- 

ni dojer- 
iežute Calvacura—■,

"Teisybe Apie Piau- 
kus.”

šilojo savaite. n‘BĮ';‘’T1'?^Son* 
n .•‘lukkvte iManaen.

UNION Į.AnOKATONV, 481, Union,, 
N. Y.
UNION LABORATORY, e

> Box 481. Union, N. Y. w
Siūčio i (ledarnajs 10 centu del apmcw 

Jccjiino kačių persiūthno, ineldiiu fkslu*» 
stl man tojaus jufiu dolerine detute 
vneura N, 1 Jr knygute "Teisybe Apltt 
Plaukus," (Pa«iuskete tykiu kuponą 
jusiu antrui'uj

,i!>n
kilk v

Išplaukėte Že

li .•‘iHRkcte iMiuiden.
Bok 481, Union
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CLEVELAND, OHIO.

darbininkus — nepiliečius.

Šio menesio pradžioj Cleve- 
lando fabrikantai susiorganiza
vo tikslu kovoti su ateiviais,

Tuos, kur

dieną pašalina iš

kius ateivius darbininkus ant 
juodojo listo, ir jų jau niekur 
čia darban nepriima.

dirbtuvės:

Lietuvių Gyvenimas
Musą korespondentą pranešimai _ .ą ............=

Koks lai žmogus nunešė į poli-

viu “Neikite kariuomenėn.“ 
Gavę tą lapelį deteklivai tuoj 
nuvažiavo pas tūlą saliunininką

bon.

kad ir jisai aplaikęs tokį pat la-

nas, kas tuos lapelius siuntinėjo

n į, ar ne

Miškinis tapo areštuotas. Poli-

dvi dieni ir paleido. Matomai 
kad Miškinis neturėjo nieke

mu.
Bet to neužteko. Rugpiučio

10 dieną, 7 vai. vakare detekti-

AR SVEIKAS STOVI ANT 
KOJŲ VISĄ DIENĄ?

Jei taip, tai turi būti tikras,

taipgi $100, o kas butų laimėjęs, 
tas butų gavęs tuos pinigus.

dieną, o Ramanauskui laimė-

Atėjo debatų diena. Bet kle-

nea Įvažiavo:

“Kas pagerins darbininkų bu-

Visi ramiausiai užsilaikė.

5 nauji nariai.

Jau turim 161

Kiekvienas, kuris 
visa dieną, turi jau
siu vakare. Kiekvienas, kuris 
dirba darbą stovėdamas, turi 
skaudamas kojas vakare. Todėl

vintoją ir jauniu tojų “Pcdisin”, 
nes Pcdisin maitina kojų ner-

prakaituoti, degti ir pūslėms 
užlrinoms, narikauliams ir viš-

Pcdisin u, o jis visa kita atliks 
kai)) reikiant. Kiekvienas pri
valo jį vartoti. Dideles ( 
šeimyninio dydžio, užtek 
Jiems mėnesiams
Crown Pharmacy, 2812 E. 
St., L., Cleveland, Ohio.

RACINE, WIS.

$1.00.
79lb

jgRh m m g B ■ HGeso Naudotojai
Temikite

The People Gas Light & Coke Company šiuomi suteikia du (2)

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
America n 
Tool Co.; 
Crossman
Cleveland 
land Iron

Wire Co.; Standard 
The H. Rlock Co.;

H. Co.; The Cleve- 
Forge Co.; The Wil-

American Boll Bearing Co.; The 
Widiar Co.; The Weidman Co. 
ir kitos, viso apie dvidešimts 
su viršų m.

A k ron I 
dirbtuvės

vais vaduodamasis, stodamas 
už tėvynes labą. Ateiviams-

•r C

darbininkams gi kalbėjo: 
Jus, ateiviai, kur nenorite išsi-

ru, esate slekeriai. <■ '

tai, jus bijote stoti kariuomenėn

norite pasilikti namie, pasirink-

dabar ir jus ims kariuomenėn,

ninku piliečiai. Pasiliuosavimo 
iš kariuomenės jums nėra; jus

Čia ponas Adams paėmė nuo

s — - viso dvidešimts viena.- 
Mes tą visa išklausėme, pasi-

išmokėjo mums

niolika

Darbininkas nepilietis.

RACINE, WIS.

Kratos, areštai; išdavikai veikia.

Rugpiučio 9 dieną tapo a rėš 
o tas drg. I. Meškinis. Ruvf 
iriamas platininiu prieškari

luotas drg. I.

Atsitiko tai šitaip.

□naacianaaa

maloma, tų pačių lapelių, del 
kurių ir prie drgo Miškinio bo

nesurado. lik ‘ pasiėmė

nominacijos blankos ir

mergaitę. Išklausinėję detekti-

tas popieras pasiliko žadėdami

turiu

ni, negu buvusiojo caro Mikės

to visokius sunkius klausimus, 
tai)) kad ir visai nekaltas žmo-

s, gali
Beje, i

Kalbės

—o--

side gatvės automobilius užmu
šė žmogų. Pavardes nelaimin-

Tai-

— o
Darbai šiuo laiku čia eina ne 

blogiausia. Dirbtuves tarška ir

važiavusiam iš kitur gauti m 
sunku. Darbininkų uždarbis vi 
daliniai $2.50, $3.00 dienoje

$5.00 dienoj.
—. o ....

Lietuviai gyvena šiame mies-

mėgsta

MONTELLO, MASS.

liškam name Liet. Moterų Pro-

Kviečia mi
lietnvaites atsilankyti. Mel - 
džiamieji, pranešimus paduoki-

te juos pradžioj rašinio. Kilai)) 
pranešimai gali suvėluoti. R.)

WATERBURY, CONN.

Klerikalai pabūgo stoti į deba
tus su socialistais.

£ #MJ \
Lietuvių Socialistų Sąjungos 

3 1 kuopa nesenai rengė debatus 
socialistų su klerikalais.- Minė
toji kuopa užkvietė debatuoti

kaina: “Kas pagerins darbinin
ku būvi — socialistai ar katali-

Debataviino sąlygos statyti 
sekamos: iš socialistų reikalai! 
ta užstatyti $100 ir iš klerikah

Dcbatavimo

O I Jk 4c joj .MJ > kjtJ* odjkjy

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

• aortoje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bart ko j<*. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) deposit? 

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampaa 19 gatvea. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

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

Ice Co, vice-prez. T. Wilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kssierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB? IMA LIETUVIŠKAI

1900
PV. KASPAR 

prezidentas
DTTO KASPAR

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING

prez. Getting Bros.
CHARLES KRUPKA

rice-prezidentas
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co.

OTTO KU BIN
prez. Atlas

{Brewing Co

parengė prakalbas.
K. ziurinskas, iš
Mass. Prakalbos i

lėšų padengimui

Būrelis tečiaus gražaus jaunimo 
ncsilinksmino. Stovėjo ir šne
kučiavos, kai)) čia busią, girdi, 
su stojimu kariuomenėn — ar

Daugiau mums lokių reikia.

LOUISVILLE, KY.

si Louisville, Ky. Streiką veda 
nalgamatcd Clothing, Wor- 
rs of America. Įvykusioje

konferencijoj neprieita prie 
lotinos sutarties ir streikas 
res tęstis dar toliaus.

ga-

Br
and

ny ir Mosses-Rotcbild Compa-

Šitame mieste tikimasi suor- 
nizuoli visus rubsiuvius į 
prią organizaciją. Kuomet

darbininkų reikalavimus. Slrei-
kiurių upas yra geras, darbiniu 
kai laikosi vienybėj.

Vieliniai socialistai gclbsl 
streikuojantiems visokiais gali

socialistai gelbsti

mais budais, kad tik greičiau 
privertus samdytojus išpildyti 
darbininku reikalavimus, v

Koresponedentas.

žiavimas buvo puikus, smagus. 
Buvo žaismių, deklamacijų, dai
nų.

Reikia dar tarti ačiū toms

navo prie pietų, ypač poniai D

ATSIŠAUKIMAS.

reikalu.

menę su šio rengiamojo viešo 
knygyno užmanymu, turime 
paaiškinti, kad gimus idėjai

melu.C

ginusia

urnose,

Bel t(>s draugijos dau- 
užsiima sušelpimu savo 
nelaiminguose a įsi ii ki

rus ir II.

vieso

pinigų, nula-

suomenes pagelba. Mes neluri-

mes tikimės, kad tas knygynas

bas butų (langiaus, našus ir nau
dingas visuomenei, šiuo atsišau
kia me į visuomenę melsdami 
prisidėti prie jo stūmimo pir
myn. Pirmiausia kreipiamės 
prie išleistuvii 
knygų, ar negi jos mums

koJ.iai mes liek susliprėsime,

naudojas, paaukauti šiam kny
gynui.

mo savo aukomis, iškalno taria
me ačiū.

P. S. Knygas ir laikraščius 
siųskite šiuo antrašu:

cago, III.
Valdvba:

V

K.

Knv-

L Kalninė, Sekretorius, 
P. Rauskinas, Ižd.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3SŽ3 S. Halsted IŽ7 N. Dearborn St.
Ant trečių lubų C HlbiS Unity Bldg.

Tel. Drover 1310 xTel. Central 4411

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 bilą, 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

Ifltlrn

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio 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 Panedelio vakarais iki 8 vai..

Musiji 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.

J. J. STASULANIS-
Tunu didelę krautuvę 
tuvę muzikališkų instrumen
tų, Užlaikau geriausius Vic
tor gramafonus. Gvarantuo- 
ju ant trijų metų; kas negerai 1 
pataisau už dyką. Turiu ir 
Rekordus visokiose kalbose 1 
dideliame pasirinkime.

... *'

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus — naujus | 
dirbu ir senus taisau. 3

Turiu goriausi patyrimą perdirba 
ti iš seno, prasto smuiko i naują 
— geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertės smuikas, 
Esu praktikavęs 37 metus 

ta darbą..3240 SO. HALSTED STREET, | 

Te). Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. (’licrnaueko 
Svel., 1900 S. Ihiion 
avė. ir kampas 19-

CONRAD Prieš 
atsilankymo

įraukiame

mis ir vakarais.
s’ mokinama 
sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 
taviški. Aš užlik- 

eli rinu, kad išmokin- 
siu j trumpą laiką, 

šokiai alsibuna kas pancdčlį ir ket- 
vergą; jiradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas J. K. BUBELIS ir pagt'lb. 
Gyveninio vieta: 4037 So. J'ahnan 
avenue, Chicago, III.

ARITMETIKA į
Pagelba šios knygelės 
galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetiką—skaitlia- 

vimą. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1840 So. Halsted St.

duodame kuopai 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
Si., šalo Mildos 
teatro.

Nereikalingas

Varginimas 
pritaikyti akiniai 

su-
Kada atsakančiai 
prašaliną daugybę nesmagumą:

galvos ir kitus keblumus stiklai tin-

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

K. NURKAITIS, Oph. Dr.
- v. * . a 5 . A IV W V J kMA

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

o 
pamatymo

.Ills galite nupiginti pragy; 
veninio kainas ir galite gauti 
geriausią, negu yra dentistiko- 
je atsilankant pas Dr. Pierce. 
žicmiy-Vakarą kampas nuo

Gvarantuota Dcnthįįįka 
Apžiūrėjimas Dykai"
DR. PIERCE

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

į TEIH1NGIAUF1A !■ GKRIAUBIA 
į LIKTUVJIKA

a APTIEK A
rveeptai »• 4l41U*«la atyia, 

ar tie receptai LletuvM M 
Amerika* daktar*. Tai vie»ati*l Ii*. 

tuvUk* aptieks IBaataa* ir Maaaacb** 
•ett* valei t joj. Gydaoii* *alit *aat 
Idoa tik pasaulyj yra vartajamaa. Ga
lit reikalaut par lalikna, • ai prtaif- 
■in par axpree*.

K. SidlaLixskis 
Aptickorlp* lr aavlalakaa 

SOUTH BOSTON, MASS.

Dr. Povilas Žilviti*
Lietuvis Gydytojas, Chirurgam 
3203 S Halsted St., Chicago. 

Tel Drover 7179.

K ■■ ■ i- LSW
/ . • 

' A’ 1 ’■ '' ' T
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NAUJIENOS
[The Lithusmm Daily News
Wjbw   !~!=r-===r=■=. !...„ ; r.'=—— 

Mraas Lietuviu Oiennitis Amerikoje
Saldžia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

* Kasdien, išskiriant ne del dieniu s

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

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

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

Metams................................... $6.00
Pusei metu ••••.*..................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
je, pačtu:

Metams ............................. .. $5.00
Pusei mėty ........................... $3.00
Trims mėnesiams .......... $1.75

Kanadoje, metams...................... $7.00
Visur kitur užsieniuose........... $8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
Rašytoju ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujięny Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženkleliu pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

į [ ^e3a^cM0S Straipsniai

Pavojus 
svetimšaliams.

Jau kelios savaitės atgal 
“Naujienos” išrodinėjo ne
teisingumą to pieno, kad 
svetimšaliai, nepiliečiai, bu
tų imami j kariuomenę. Čia, 
manome, nebus reikalo kar
toti tuos musų išvadžioji
mus. Bet reikia nurodyt, 
kad pavojus svetimšaliams 
tolyn vis labiaus didėja.

Telegramos iš Washingto- 
no praneša, kad tenai kas
dien ateina daug peticijų, 
rerkTiaujančių, kad valdžia 
priverstų nepiliečius “sla- 
ckerius” stot į kariuomenę. 
Matoma, patriotingi milita- 
ristai varo organizuotą agi
taciją.

Kodėl jie taip elgiasi, tai 
suprantama. Jie norėtų ne 
tiktai turėt tą naudą, kurios 
delei jie stoja už karę, bet ir 
suverst visą karės naštą ant 
kitų pečių. Traukt iš ug
nies kaštonus svetimoms 
rankoms visuomet esti už
tenkamai mylėtojų.

Senate įnešta dvi rezoliu
cijos apie nepiliečių ėmimą 
kariuomenėn. Viena, sena
toriaus McCumber’o, ragi
nanti prezidentą padaryt de
lei to dalyko sutartį su sve
timoms valdžioms, kurių val
diniai arba piliečiai gyvena 
Amerikoje. Pagal šitą re
zoliuciją, vadinasi, Ameri
kos valdžia galėtų imt Rusi
jos išeivius tiktai tuomet, 
kuomet su tuo sutiktų Rusi
jos valdžia.

Antra rezoliucija yra įtei
kta senatoriaus Chamber- 
lain’o. Pagal ją valdžia ga
lėtų imti svetimšalius, nesi
klausdama jų valdžių sutiki
mo. Ši rezoliucija dar ne
buvo svarstoma, kuomet Mc 
Cumberio įnešimas jau tapo 
priimtas senate.

Galima spėt, kad McCum
ber’o sumanymą priims ir 
atstovų butas. O tuomet 
vargiai beliks abejonės, kad 
jisai bus ir įvykintas. Tal
kininkų valdžios vargiai be
atsisakys duot savo sutiki
mą, kad jų valdiniai butų 
erčiami stot j kariuomenę 
merikoje. Neatsisakys tur- 
4t ir Rusija, nes ji jau yra 
adarius panašią sutartį su 

Anglija.
i Svetimšaliams, tarp jų ir 
tetuviams, reikės subrust, 

pasistengus apsigint 
po to pavojaus. Neturėt

First Lithuanian Daily ii» America
Published Dai& Except Sandai) 

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms of Subscription:
Chicago—
By carriers:

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

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

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

United States, outside of Chicago,
by mail:

One year................................. $5.00
Six months............................. $3.00
Three months ....................... 1.75

Canada, one year ................... $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Money must be send by Postal Mo
ney Order, in advance.

pilietinių teisių valstybėje ir 
po prievarta mušties už ją 
tai jau perdidelė skriauda.

Atsitikome.
Amerikonu Liaudies Ta- c

ryba (People’s Council) iki 
šiol jau suspėjo atlikti milži
nišką darbą. Ji atlaikė kon
ferencijas visuose didesniuo
se miestuose, įsteigė tenai 
savo skyrius, prie kurių 
šiandie priklauso tūkstan
čiai visokių organizacijų su 
kokiu dvejetu milionų narių; 
parengė daug prakalbų, iš
platino daug literatūros, o 
už mažiau kaip už dviejų sa
vaičių ji jau laikys konvenci
ją Minneapoliso mieste.

Pas lietuvius irgi tveria
ma panaši organizacija, — 
kuri veiks išvien su Liaudies 
^Taryba. Bet čia darbas dar 
tik prasidėjo. Tik vienoje 
Chicagoje ryto suseis drau
gijų delegatai, kad įsteigus 
pirmą Lietuvių Darbininkų 
Tarybą. Kitų kolonijų žmo
nės dar net nesuspėjo su
prast tos organizacijos rei
kšmę.

Esame atsilikę. Blogiau 
net. Ne tiktai kad didelė 
dalis musų žmonių nesuspė
ja žengti kartu su šios šalies 
demokratija, bet ir nerodo 
noro eiti su ja išvien. Štai, 
Amerikos socialistų veikėjai 
deda visas pastangas, kad 
tik surinkus į daiktą visas 
demokratines šalies jiegas 
kovai prieš militarizmą ir 
karę, o lietuvių socialistų or
ganizacijos vadai net smer
kia tokį darbą ir, kiek galė
dami, trukdo jį. Socialistų 
Partijos pildomasis komite
tas išleido oficialį paragini
mą visoms kuopoms, kad dė
tųsi prie Liaudies Tarybos, 
o musų Sąjungos leidžiamas 
laikraštis ir jo kontroliuoto
jai stačiai šunis karia ant 
Liaudies Tarybos ir ant ana
logiškos jai Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos.

Šitas pragaištingas lietu
viu nesutarimas su šios ša- V
lies demokratijos judėjimu 
turėtų but prašalintas. Lie
tuviai darbininkai vieni čio
nai nieko nenuveiks. Jie pri
valo stovėt petys į petį su 
Amerikos darbo žmonėmis ir 
eiti vienu su jais keliu.

Chicagiečiai, tikimės, duos 
gerą pavyzdį ir kitų miestų 
lietuvių darbininkams.

j jfc. J -žSj

Cenzūros 
įrankiai.

Suv. Valstijų pačtas atėmė 
“antros klesos” teises iš ofi- 
cialio Socialistų Partijos or
gano “The American Socia
list”. Tas pačto žingsnis 
reiškia, kad Partija dabar 
už savo organo siuntinėjimą 
turės mokėt jau po lc. už 
kopiją, vietoje lc. už svarą.

Šitaip pabrangus “The 
American Socialist” siunti
mui, laikraščiui reikės pa
kelt savo kainą, kad galėtų 
apsimokėt jo leidimas. O 
kainos pakėlimas žymiai už- 
kirs jo cirkuliaciją.

To, žinoma, ir norėjo val
džia.

Bet kodėl pačto vyriausy
bė atėmė “antros klesos” 
teises iš Soc. P. organo? To
dėl, kad tas laikraštis nėjęs 
reguliariai. Bet reguliarį jo 
ėjimą sutrukdė pats pačtas, 
prisikabindamas prie kai- 
kurių jo straipsnių.

Vadinasi, pati vyriausybė 
padarė, kad laikraštis eitų 
nereguliariai, o paskui ji pa
ti jį už tai nubaudė. Tikrai 
amerikoniškas išradimas, 
vertas užpatentuoti.

Apžvalga.
PUIKI KNYGA.

J. Klevas ir J. Sirutis išleido 
knygą, kuri labai papuoš lietu
vių literatūrą. Ji t i k-ką išėjo 
iš spaudos.

Kalbama apie Gerhardo 
Hauptmanno “Paskendusįj į Var 
pa”, išleistą lietuvių kalboje, A. 
Lalio vertime.

Minėta knyga tai penkių ak
tų drama, parašyta vadinamo
mis “baltomis eilėmis.” Jos 
siužetas — plačiai žinoma liau
dies pasaka apie paskendusį j į 
arba užkeiktąjį varpą. (Garsio
jo poeto Hauptmanno genijus 
pavertė ją puikiu poezijos tva
riniu. Vertimas labai gražus.

KAM TIE 
PRASIMANYMAI?

Vienas laidininkų
rašo:

la ik rastis

Socialistu laikraščiai skel- C
bū, kad esą socialistai busią 
paliuosuoti nuo kareiviavi
mo, jeigu jie užsirašys, kaipo 
“concientiuos objectors” (są
žiningi kares priešai). Tįlo
mi jie prisiviliojo apie keletą 
šimtų naujų narių savo Są
jungom Męs pasakėme, kad 
toks jų tvirtinimas yra melas 
ir kad tie, kurie jų klausys, 
gali susilaukti ne paliuosavi- 
mo, bet nesmagumų.

Ir musų tvirtinimas išsipil
do. žmonės galėjo užsimokė
ti po$3.00 į Socialistų Sąjun
gą; Sąjunga galėjo įgyti per 
tai keliolika šimtų doliarų 
(jai pusėtinai reikalingų), bet 
tas visai nepaliuosavo tų žmo
nių, kurie tokiems praneši
mams tikėjo. Atpenč, neku
riu jų jau sėdi kalėjimuose, 
kiti yra po teismu, o kitiems 
gręsia kariško teismo pavo
jus.
Kam tas laikraštis prasimano 

nebūtus daiktus? “Naujienos”, 
pavyzdžiui, niekuomet nėra 
skelbusios, kad socialistų orga
nizacijos nariai busią paliuosuo
ti nuo kareiviavimo. Mes ne
same pastebėję, kad ir kiti soc. 
laikraščiai butų tatai skelbę. 
Buvo rašoma dešinioje spaudo
je, buk socialistai kokioje tai 
vietoje savo agitacijoje tokiais 
“argumentais” naudojusi, kaip 
nurodo tasai tautininkų laikraš
tis, bet ir šitas faktas niekuomet 
nebūva patikrintas. Vienok jei
gu faktas ir butų teisingas, 
tai nejaugi už jį atsako socialis
tų /aikraščiai ? Pas socialistus, 

kaip ir kitose partijose arba 
srovėse, yra žmonių, kurie nu
šneka nė šį, nė tą. Bet už ats
kirų asmenų neišmanymą kal
tinti laikraščius, kuriuos jie

Į skaito, tai jau tik perdaug.
Melas yra taip-pat, buk sėdi 

kalėjimuose arba yra po teismu 
tie žmonės, kurie patikėjo “so
cialistų laikraščių skelbimui”, 
kad jie busią paliuosuoti nuo 
kareiviavimo. Viena, kaip sa
kėme, socialistų laikraščiai to 
neskelbė; antra, pakliuvo po tei
smu arba į kalėjimą ne tie, ku
rie tikėjosi paliuosavimo nuo 
kariuomenės, o tie, kurie prieši
nosi valdžiai, žinodami, kad jie 
nebus paliuosuoti. Tik reikia 
suprast: jeigu tie žmonės butų 
manę, kad juos paliuosuos nuo 
kareiviavimo delei prigulėjimo 
prie socialistų organizacijos, tai 
kam jiems butų reikėję priešin- 
ties konskripcijos įstatymui?

Negražiai elgiasi tasai tauti
ninkų laikraštis, šitaip apkalbė
damas savo partijos priešus.

“NEIŠTIKIMAS” “PRAVDOS” 
NUMERIS.

Nesenai “Naujienos” padavė 
ištrauką iš Rusijos bolševikų 
(Lenino frakcijos) organo 
“Pravdos”, kur tarp kitko sa
koma, kad laisvoji Rusijos 
liaudis “įvirtai stovės savo po
zicijose, ant kulipkos atsakyda
ma kulipka, ant šovinio — šovi
niu” ir nepasiduos Vokietijos 
kaizerio valiai. Iš šitos ištrau
kos mes padarėme tą išvedimą, 
kad ir Lenino “Pravda” stoja už 
tėvvnės gynima, v Ov C

Lietuviškieji Lenino šalinin
kai dabar šoko su dideliu pasi
karščiavimu prirodinėt, kad 
“Naujienos” “tempiančios fak
tus ant social-patriotiško kurpa
lio”, nes, viena, girdi, Lenino 
dar nebuvę Petrapilyje, kada iš
ėjęs “Pravdos” straipsnis su 
augščiaus minėtais žodžiais; 
antra, tą “Pravdos* Y numerį tu
rįs vienas Bachmetjevo misijos 
narys.

Kas del pirmojo argumento, 
tai reikia pasakyti, jogei jisai 
yra visai ne vietoje. “Naujie
nos” kalbėjo ne apie Lenino žo
džius, o tiktai apie žodžius Le
nino kontroliuojamojo laikraš
čio. Tokiamc-gi atsitikime yra 
nesvarbu, ar Leninas straipsnio 
rašymo laiku gyveno ten, kur 
ėjo “Pravda”, ar ne.

Bet jau visai juokingas yra 
antras argumentas. Jeigu-Bach
metjevo misijos narys vežėsi 
“Pravdos” numerį Amerikon, 
tai tas numeris esąs negeras! 
Na, o kaip- reikėtų žiūrėt į 
“Pravdą”, jeigu kartais pasiro
dytų, kad tas misijos narys tu
ri visą “Pravdos” kompletą?

Pirma mus labai stebino, kad 
Petrapilio “Tiesa” neina mai
nais su tais Amerikos lietuvių 
socialistų laikraščiais, kurie ne
pritaria Lenino taktikai. Da
bar gal išsiaiškina to keisto jos 
leidėjų elgimosi priežastis: jeigu 
“Tiesos” numeriai pakliūtų į 
“neištikimų” žmonių rankas, tai 
jie pasidarytų “negeri.”

Paskui mes prašytume mūsiš
kių bolševikų būti truputį atsar
gesniems su “faktų tampymais” 
ir panašiais dalykais. Neatsaky- 
nias į kokį-nors priekaištą, pa
darytą “Naujienoms”, anaiptol 
dar nereiškia, kad jos neturi ką 
atsakyt. V. Kapsuko pasakas 
“Naujoje Gadynėje” mes neskai
tome vertomis kritikos jau vien 
dėlto, kad jisai tenai atkartoja 
visus tuos savo išvadžiojimus, 
kurie senai buvo išnagrinėti 
“Naujienose”. Tą patį amžinai 
“pilstyti iš vieno indo į kitą” 
neapsimoka.

Prie to, mūsiškiai bolševikai 
turėtų but bent kiek nuosakesni. 
Kada “Naujienos” kritikuoja1 
juos, tai jie rėkia, buk “Naujie
nos” norinčios “subonibarduot” 
Sąjungą, o kada jos nepaiso jų 
priekaištų, tai jie ima girties, 
kad jie jau “sukrįtikavę” “Nau
jienas.” Good-by, logika!

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

KRIMINALIŠKAS
PRASIŽENGIMAS?

Gimdymo kontrolė yra antra 
svarbi problema, kurią dabarti
nė draugija turės išrišti ateityje; 
kadangi ji yra artimuose sąry
šiuose su moterystės klausimu, 
apie kurį aš pirmiau kalbėjau, 
taigi aš stengsiuos nušviesti tą 
problemą, naudodamos nuomo
nėmis atsižymėjusių daktarų, 
teisdarių ir žurnalistų.

Doros “apaštalai”, pasmerk
dami gimdymo kontrolę, padarė 
tokį įspūdį daugumos žmonių 
omenėje apie jos pavojų, kad jie 
pažįsta tą problemą vienpusiš
kai. Jų protan buvo ir yra ka
lama, kad kiekvienos moters 
pareiga yra turėti liek vaikų, 
kiek jai “Dievas duos.” Jos 
mano, jeigu jos griebsis kokių 

r nors priemonių nukreipti gim
dymus kas metą, jos peržengs 
“Dievo” arba gamtos įstatymus 
ir taps paskaityta kriminalistų 
eilėsna.

Kad užbėgus už akių tiems 
“prasižengimams”, šalies įsta- 
tymdaviai pasirūpino įbraukti į 
federalius statutus įstatymą, 
paskaitydami gimdymo kontro
lę piktadaryste. Penkiais tūks
tančiais dolerių ir penkiais me
tais sunkių darbų kalėjime yra 
baudžiamas kiekvienas, atrastas 
kaltu išdavime informacijų gim
dymo kontroliavimui. Tos in
formacijos gali būti daiktas, 
instrumentas, arba nei jokia 
materiale substancija --- tik 
“metodą.”

Iš pirmo žvilgsnio gali atro
dyti labai gudrus įstatymas, bet 
jo tikrąją vertę pamatysime vė
liaus. Doros “apaštalai” moki
na mus, kad didelėj šeimynos 
yra reikalingos delei tautos ger
būvio. Kuomet tik skaitlius 
gimdymų sumažėja, daug yra 
kalbama ir rašoma apie kilantį 
tautai pavojų, vedantį į pražūtį 

tautos žlugimą. Viršminėto 
įstatymo ir tėvams skiriamų 
premijų—nekurtose valstijose— 
už dideles šeimynas yra tikslas 
iššaukti bei priversti žmones už- 
laikyt dideles šeimynas delei tė
vynės labo. Kadangi yra dakta
rams draudžiama patarnaut 
žmonėms jų reikalavimuose, jie 
kreipiasi į visokius “šundakta
rius”, arba patįs griebias viso
kių priemonių. Kaipo pasekmė 
tokios gimdymo kontrolės, tūk
stančiai moterų atsidūrė kapuo
se, o dar daugiau netenka svei
katos ir tęsia gyvenimą skurde, 
kančiose ir susikrimtime.

Ar jus esate žmogžudė? Ar 
jus beširdžiai ir begėdiškai nai
kinate savo pačios kūną ir krau
ją it Afrikos laukiniai vaikžu- 
džiai? Koks skirtumas vaikžu- 
dystėje prieš arba po gimimui? 
Toki pat žmogžudystė. Ar jus 
prasikaltotc tame? Ar jus esa
te viena iš tų kriminalistų?

Tai tokius klausimus stato 
moterims musų doros “apašta
lai.” Jie rūpinasi, kad kuodau- 
giausiai gimtų kūdikių, o kaip 
jie gyvens ir koks jų galas — 
jiems neapeina. Žudyti negimu
sius, rodos, pasibaisėtinas dar
bas iš vienos pusės; skurdas, 
kančios, ligos, badas ir visas 
pragaras šio pasaulio, kur sie
los it žvakės tirpsta, keikdami 
savo likimą, savo tėvus ir save 
— iš antros pusės. Kelia klausi
mą: ar ištikrųjų gimdymo kont
rolė yra kriminališkas prasižen
gimas?

Štai ištrauka iš New Yorko 
“Tribune”: '“Laike paskutinių 
penkių metų įstatymas uždrau
dė Samueliui Schnur, 293 Third 
St. dirbti siuvėjo darbo todėl, 
kad jis sirgo džiova.”

Bet įstatymas neuždraudė 
jam turėti 3 vaikus su Rabeka 
Schnur tuo pačiu laiku. Delei 
tokio netikusio įstatymų surė
dymo teisėjas William H. Wad
hams, teisme (Court of General 

Sessions) atsisakė pasmerkti ka- 
lėjiman ponią Rabeka Schnur, 
apkaltinta vagystėje, nors ji pati 
prisipažino, būdama kalta ir 
nors ji buvo jau pirmiau kaltin
ta panašiuose prasižengimuose. 
“Aš vogiau todėl, kad mano še
ši vaikai badavo” — tarė mote
ris.

Mėnesis atgal, dirbdama na
muose M. Moskovič’iaus, 203 E. 
7th St., ponia R. Schnur pavo
gė laikrodėlį ir mažą sumą pi
nigų. Ji užstatė laikrodėlį ir už 
paskolintus pinigus nusipirko 
maisto.
“Aš nuodugniai ištyriau bylą” 

— teisėjas W. H. Wadhams iš
reiškė savo opiniją vakar 
“Protokolas liudija, kad ši mo
teris jau pirmiaus tapo atrasta 
kalta vagystėje ir buvo patiuo- 
suola. Todėl ji turėtų būti pa
smerkta kalėjiman dabar. Bet 
aš suprantu aplinkybes. Vy
riausybė užgynė jos vyrui drbti 
lodei, kad jis serga džiova. Yra 
pavojinga jam dirbti, nes jis ga
lėtų užkrėsti nekaltus kūdikius, 
siūdamas drapanas. Kaip pa
sekmė jis išbuvo bedarbo pasku
tinius keturius melus. Bet tuo 
pačiu laiku jam ^nebuvo drau
džiama būti vaikų tėvu, kurie 
irgi yra džiovos perimti ir savo 
laiku jie atkartos tą patį draugi
joje. Įstatymai to nedraudžia. 
Mes ne tik turime gimdymo 
kontrolės tokiuose atsitikimuo
se ša tin lies, bet jeigu kas nors 
duotų patarimą (informacijas), 
jis butų patraukiamas tieson, 
nes jis prasižengtų prieš įstaty
mą. Taigi kita klausimas, ar 
mes turime žmoniškiausius ista- 
tymus, kuriuos mes privalome 
turėti. Tie dalykai yra geriau 
reguliuojami nekuriose šalyse 
Europoje, o ypatingai Hollandi- 
jojef negu pas mus. Aš tikiu, 
kad mes gyvename amžiuje ne- 
žinvstės ir tamsumo, i kuri se- 
kančios gentkartės žiūrės su pa
nieka. štai mes matome šei
myną nuolatos besididinančią, 
jos tėvas džiovininkas, motina 
su kūdikiu rankose ir kitais kū
dikiais prie jos sijono — o pi
nigų nėra. Taipgi yra praneši
mas iš labdarybės draugysčių, 
kad šiai moteriai buvo duodama 
pagclba laiks nuo laiko, kad ne
numirtų badu — o idant gavus 
duonos savo badaujančiai šeimy
nai ji vogė. Aš nesiųsiu ją ka
lėjimam Aš paliuosuoju ją.”

Tai yra tik vienas vaizdelis iš 
žmonijos gyvenimo, kuris per
vėrė plutokrato akmeninę širdį. 
Bet tokių apverktinų šeimynų 
pasaulyje yra nesuskaitoma ga
lybė. Taigi tie doros “apaštalai” 
reikalauja, kad visokie piktada
riai, niekšai, žmonės užsikrėtę 
bjauriausiomis ligomis kaip tai 
syfiliu, džiova, gonorrhoea ir lt., 
žmonės sunykę fiziškai ir pro
tiškai, pamišėliai, nesubrendė
liai gimdytų vaikus ir kuodau- 
giausia — kiek Dievas duos. 
Gimdyti kuodaugiausia, nežiū
rint ar jie galės juos išmaitint, 
ar galės priderančiai išauklėti.

Supuvęs medis neišduos gero 
vaisiaus. Tokiu bildu nesveiki 
tėvai, gimdydami vaikus dar la
biau platina nelaimes ir skurdą 
pasaulyje. Kadangi gamta rei
kalauja atlikimo lytiškų funkci
jų iš kiekvieno žmogaus, o prie- 
šinlies gamtos įstatymams —- 
reiškia užsitraukti bausme —- v 

Jau Atspausdinta 
ir galima gaut 

u Paskendusis V arpas 
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. LaJis).

Yra tai puikiausias literatūros veikalas—pasa- 
ka-drama—kokio ligšiol dar lietuvių kalba netu
rėjome. Kiekvienas, kas tų veikalų skaitys, skai
tys ne sykj, bet dešimt ir dvidešimt sykių, ir vis 
negalės atsigėrėt jo puikumu.

TEATRŲ MYLĖTOJAI. LOŠĖJAI! Pasiskubinkite t, 
veikalą kuogreiciausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis
kite progos. Kaina 50 centy. Adresuokite:

J. Sirutis, 1840 S. Halsted St., Chicago, BL

taigi užgynimas apsi vedimu 
daugeliui žmonių, netikusių 
gimdymui vaikų, galėtų būti ne
teisinga. Daugelis atsižymėju
sių daktarų pataria sterilizaciją 
netikusiųjų, bet aš nenoriu gvil
denti šį klausimą čionai. Gim
dymo kontrolė daug pagelbėtų 
tame atsitikime.

Kiekvienas tėvas ir motina tu
ri tiesą spręsti apie skaitlių savo 
šeimynos. Nežiūrint kaip sveiki 
tėvai butų, jie neprivalo turėti 
daugiau vaikų, negu jie gali pri
derančiai išauklėti. Priešingai 
elgdamies, tėvai stumia šio pa
saulio skurdo ir nelaimių pra
garan kiekvieną savo kūdikį ir 
papildo neatleidžiamą nuodėmę 
akyse savo vaikų ir pasaulio. 
Kiekvienas gimęs kūdikis, turi 
tiesą būti gerai gimusiu, apdova
notas normaliu protu ir sveika
ta ir būti priderančiai išauklėtu, 
kad jis galėtų pasekmingai ko
voti pasaulyje už savo gerbūvį, 
už tiesą ir, padavęs ranką savo 
broliams, galėtų žengti progreso 
keliu. Didžiausioji laimė, arba 
pamatas laimės, yra sveikas 
kūnas ir protas. Niekai yra tur
tai ir linksmybės sulyginus sir 
sveikata. J. Rockefelleris gali 
nusiliet sau aukso namus, bet jis 
negal nusipirkti sveikatos, ku
rią pražudė. Dar yra vienas 
svarbus dalykas, kurio delei mo
tinos turi tiesą reikalauti gim
dymo kontrolės. Moteris nėra 
kokia geležinė mašina, bet tokia 
pat žmogystė, kaip ir kiekvienas 
iš musų. Pertankus,gimdymas 
išsemia jos energiją, sunaikina 
fiziškai ir ji tampa amžina li
gonė.

Žmonės, kurie apsi vesdami 
nemano auklėti vaikų, privalo 
nuodugniai tą klausimą apkal
bę! prieš vestuves. Apkalbėji
mas vaikų gimdymo užduoties 
prieš vestuves nėra nei kiek ma
žiau tikęs pasikalbėjimas jų 
tarpe, kaip ir po vestuvių. Kuo
met vyras nori auklėti vaikų, o 
moteris ne -— arba priešingai — 
tai kįla barniai, neapykanta ir 
neretai užsibaigia tragedija.

Pačiame žmonijos gyvenime, 
kaip ir kituose apsireiškimuose 
svarbiausią rolę lošia kokybė, o 
ne kiekybė. Taip pora gabių, 
priderančiai išlavintų darbinin
kų, atliks darbą geriau negu 5 
arba 6 neišlavinti. Lietuvos ūki
ninkai turi tokią patarlę: “Už 
vieną gudrų šimtą durnių duo
da.” Ir maž-daug jie yra tei
singi. Jeigu jus netikit, tai pa
klauskite prityrusio generolo — 
Kas yra jam naudingesnis: ar 
tūkstantis miklių, išlavintu ka
reivių, ar šimtas tūkstančių vai
kėzų? Jis jums atsakys tai, ką 
aš noriu pasakyt.

Bet ne visur taip manoma. 
Godus turtuoliai, besąžiningi po
litikieriai nenori kokybės — 
jiems reikalinga kiekybe, masa, 
iš kur jie gali traukti pelną. 
Dvidešimtame šimtmetyje — 
šimtmetyje išradimų ir mašine
rijos — gabumas ir sveikas pro
tas kapitalistams ne tik nereika
lingas, bet ir pavojingas. Jiems 
yra reikalinga masa, kurią jie 
galėtų išnaudoti, o ne žmonės, 
kurie užimtų jiems priderančią 
vietą pasaulyje? Prastai išauk
lėti, silpni protiškai ir fiziškai, 
tamsuoliai, žmonės nepajicgia 
kovoti už savo tiesas yra jiems 
reikalingi ir kuodaugiausia.
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fttai kodėl kapitalistams yra rei
kalingi pigus darbininkai. Vi
sokį prekė, turguose yra kontro
liuojama pagal aprūpinimą ir 
reikalavimą. Kuomet reikalavi
mas yra didesnis negu šaltinis 
apmpinimui jo — preke kįla. 
Kuo reikalavimas didesnis — 
tuo preke aukštesnė. Tas įsta
tymas paliečia visą tą, ką galima 
pirkti už pinigus. Kuomet dar
bininkiškoji masa sukįla prieš 
turtuolius, silpnieji jos elemen
tai, mažiausia tikę kovoti su gy
venimo audromis, greičiausia 
pasiduoda. Kadangi ta silpnoji, 
nelaimingoji nuo pat užgimimo 
dalis, sudaro didžiumą tos ma
tos, tai antroji dalis puola, kaip 
auka silpnųjų ir yra kontroliuo
jama kapitalistų.

Tai štai kodėl yra keliamas 
skandalas, kuomet gimimų skai
čius sumažėja. Štai kodėl “grę- 
sia tautai pavojus.” Todėl tai 
Franci jos valdžia paskyrė pre
mijas tėvams už skaitlingas šei
mynas. Todėl tai Anglijos val
džia pienuoja mokėt tėvams po 
25 svarus kas metą kūdikio iš- 
auginimui, kol jis galės pradėt 
dirbti, štai kodėl gimdymo 
kontrolė tapo apšaukta krimi- 
nališku prasižengimu ir pasmer
kta doros “apaštalų.”

Jeigu jus matėte, kaip šilko 
pramonininkai augina “šilko 
pieštukus”, jeigu jus matėte, 
kaip žuvių augintojas augina 
žuvis prūduose—tai taip norima 
auginti žmones: kuo daugiau 
užaugs — tuo daugiau pelno 
bus. Jų sveikata, jų išauklėji
mas, jų gerbūvis, jų laimė — tai 
niekai. Kadangi žmogaus ly
tiškas instinktas yra stipresnis 
negu jo valia, tai atėmus iš jo 
kovos įrankius, jis taps vergu.

Taip ilgai, kaip tik žmonės 
nesiliaus gimdę nesveikus kūdi
kius, neiša tikies priderančiai, ne
įteiks jiems ginklą gyvenimo 
kovai — normalį protą ir svei
katą — kapitalistai bujos toje 
riebioje dirvoje. Gimdymo kon
trolė tai yra vienatinis ginklas 
žmonių rankose gimdymui svei
kų ir pavyzdingų kūdikių, kurie 
su priderančia priežiūra ir su
teiktu jiems mokslu ateityje taps 
vyrais ir moterimis pilnoje pra
smėje to žodžio. Tik su pagel
ta gimdymo kontrolės žmonės 
atskirs “kviečius nuo kūkalių”, 
ir nedaleis daugybei žmonių 
kentėti nekaltai tik todėl, kad jų 
tėvai neturėjo tiesos būti jų gim
dytojais.

Kas yra priežastimi tų nelai
mių ir kam mes galime suteikti 
‘‘kriminalisto titulą”?

F. A. JanČauskas.

kioms tai bespalvėms bendro
vėms.” Del to tai ir darosi di
džiausias lermas.

Bet ar turi jis pamato?
Kada drg. L. Pruseika pradė

jo agituoti, kad sutverus Lietu
vių Darbininkų Literatūros 
Draugiją, tai dalis draugų są
jungiečių ėmė šaukti, buk kal
bamoji draugija užkenks LSS. 
Dabar tečiaus pasirodė, kad be 
reikalo bijo tąsi. 0 jei da pa
žvelgsime į L. Darb. Lit. Drau
gijos konstituciją, tai pamaty
sime, kad buvusieji jai priešin
gais draugai sąjungiečiai boiko
tuodami ją visai prasižengė 
prieš socialistų Sąjungą. Vie
nok “Kova” to nematė ir joje 
buvo vjetos agitacijai prieš L. 
D. L. D. Darbininkų Literatū
ros Draugijos buvusieji priešai 
bi jojo, kad dūlei kalbamos drau
gijos augimo gali sumažėti Są
jungos narių skaitlius. Na ir 
ką? O-gi LDLD. šiandie turi 
apie 3.000 narių; Sąjungai ji 
nieko neužkenkė, o naudos jai 
atnešė. Draugija išleido jau du 
veikalu: “Karė -— Ko Delei” ir 
“Jono Biliūno Biografija”. 
Blogumo Sąjungai Literatūros 
Draugija ir negalėjo atnešti, 
nes josios tikslas yra leidimas 
lokių raštų, kurie keltų darbi
ninkų miniose klesinę Sąmonę, 
auklėtų darbininkuose socialis- 
tiškąjį susipratimą ir solidaru
mą ir šiaip jau praplėstų jų pa
žinojimo rybas įvairiose moks
lo šakose. Na, ar gi mes gali
me būti priešingi tokioms drau
gijoms? Bet — atkartoju da 
sykį — tūli sąjungiečiai mate 
L. Darb. Lit. Draugijoj pavo
jų darbininkiškam judėjimui. 
Dabar, tiesa, jie jau suprato, 
kad čia butą jųjų didelės “klai
dos.”.

kad ta Am. Liet. Darb. Ta
ryba yra organizuojama visai 
nepasitarus su socialistų organi
zacija. Ir toliau: “Ją organi
zuoja Naujienos. Jų šeriniu- 
kams-dalininkams ir draugams 
tas darbas, kaip artimųjų, gal 
išrūdyti ir visai geras.” Kaip 
ant delno aišku, ko nori drau
gai koviečiai. Mums tečiaus 
darbininkams nėra skirtumo, 
kur yra organizuojama: Cliica- 
goj, Philadelphijoj, ar Petrogra
de, bet kad tik naudingas yra 
darbas darbininkų judėjimui. 
O Kovai rodos, kad jeigu Chi- 
cagos darbininkai ką veikia sa
vo klesos naudai, tai tas jųjų 
darbas yra pavojingas New Yor- 
ko ar Philadelphijos proletaria
tui: argi tai ne keistai išrodo?

Kova nepatenkinta dr-gų lai- 
sviečių išreikštomis mintimis: 
esą Kova parodanti asmenišku
mus. Atsimokėdami už tai 
“koviečiai” mano prirodyti, buk 
ir kuopos ir rajonai mano taip- 
pat, kaip Kova. Ji spausdina
prielankias sau kuopų ir rajo
nų rezoliucijas: girdi, kame čia 
Kovos redakcijos asmenišku
mas? Juk ir kuopos ir rajonai 
nepritarią Naujienų “Tarybai ” 

ar ir tai asmeniškumai? Bet 
kode! Kova nespausdina tų re
zoliucijų, kurios yra priešingos 
Kovos taktikai, (žiur., Kova 32 
nr.) ? —S. A. D.

PADARYKIM PRIEŠUS 
DRAUGAIS.

ARGI NE TAIP YRA?

Nuo tūlo laiko tarp LSS. or
gano ir kitų socialistų laikraš
čių eina atkakli kova. Dalis 
sąjungiečių, artimų Sąjungos 
organui kaltina tuos LSS. na
rius, kurie priklauso prie kitų 
socialistiškų laikraščių bendro
vių. Pirmieji nori, kad visi 
dirbtų savo firmai, o ne “ko

Kuomet atvažiavo drg. Kap
sukas į Suv. Valstijas mes ma
nėm, kad visi vaidai, varžyti
nės del “firmų” visiškai išny
ko. Ale kur čia —- da labiau 
paaštrėjo. Priėjo net iki tam, 
kad musų inteligentai visai bu
vo nustoję bendradarbiauti 
“Kovoje” del dr-go Kapsuko. 
Nėra, vadinas, da tarp musų 
draugų vienybės, na, žinoma, ir 
galybės.

Įdomu, ką už kiek šimtų me
lų žmonės sakys apie mus. 
Jie rašys ilgus straipsnius apie 
mus gadynę; išsikasę mus kau
koles tyrinės; jie skaitys užra
šus, ką mes kalbėjom, ką da
rėm, kaip gyvenom ir prakaita- 
vom; padarėme daug dalykų 
gražių, naudingų — kilų nau
dai.

Dabar vėl ant nelaimės Nau
jienos pradėjo agituoti, kad 
amerikiečiams reikia pasekti 
Rusijos darbininkų pavyzdžiu 
ir sutverti Amerikos Darbininkų 
Tarybą. šitas sumanymas, 
kaip ir anuomet Liet. Darb. Li
terai. Draugijos tvėrimo suma
nymas daliai musų draugų są
jungiečių su Kova priešakyj tai- 
po jau labai nepatiko, kam be 
jų pavelijimo Naujienos drįsta 
agituoti už tą “bespalvę” Tary
bą (taip vadina Kovos persona
las Darbininkų Tarybą). Man 
rodos, kad čia Kovai mažai, o 
gal ir visai nerupi Amer. Liet. 
Darb. Tarybos spalva; jai regis 
labiau rupi, kodėl nepasiklau- 
sus jųjų pradėta tverti toji Ta
ryba. Tatai liudija ir Kovos n r. 
32. S. M. ten, pavyzdžiui, edi- 
torialuose rašo: “Bet blogiausia,

Ir jie, turbūt, nuspręs, kad 
mus bėdinos galvos dar labai 
mažai tebuvo išsivysčiusios.

Tada koks senas pelėda pro
fesorius biologijos, išėjęs prie
kin pasakys, kad mes neturė
jom dagi natūralių instinktų, 
kuomet dagi žemiausios for
mos gyvūnai turi gana proto 
valgyli, kada maisto yra. Nie
kas negirdėjo, kad beždžionė 
skintų riešutus ir butų alkana.

Galbūt, kaikurių mus bėdinų 
galvų paklius muzėjun, paskir
tam liekanoms tų dienų, kada 
darbininkai šėrė visą pasaulį, o 
palįs badavo; buvo pristatę pui
kiausių namų, o patįs gyveno 
lūšnose, arba galvose!

Lengva matyt, kame blogu
mas yra, kad ir mes dar nesame 
taip tvirti, kad jį prašalinus.

Mes žinom, kodėl mes dirba
me už aštuonis, dešimts ar pen- 
kioliką dolerių savaitėj ir lei
džiam bosui pasilaikyti anglis, 
kur mes iškasant, drabužius, 
kur padarom, maistą, kur mes 
užauginant, namus, kur mes pa
statom.

Mes žinom, kodėl dykaduonis 
kapitalistas yra bosas dirbtuvė
je ir gali pasisavinti visą pelną. 
Mes žinom, kodėl mes vergau- 
jain ilgas valandas už badmires 
algas.

Ne todėl, kad kapitalistas turi 
nuosavybės dirbtuvėj, ar kasyk
lose, bet todėl, kad jis bosą uja. 
Niekas nepaisytų, ką jis turi po- 
pieros nuosavybes, jei mes, ku
rie dirbam, galėtume valdyti 
dirbtuvę, jeigu mes galėtume 
kontroliuoti aplinkybes, kuriose 
mes dirbame; jei galėtume pasi
laikyti produktus ir patįs vesti 
darbą.

Jeigu nebūtų šimtai alkanų 
vyrų prie dirbtuvės vartų, ka
syklų ar šapos, kas rytas mėgi
nančių gauti darbo, mes galėtu
me valdyti dirbtuvę.

Štai matom grupę darbininkų 
dirbant ant geležinkelio. Kas 
penkios minutes pulkai bedar
bių ateina prie boso ir prašo 
darbo. Kiekvieną kartą darbi
ninkai pamatę tuos bedarbius, 
skubinas dirbti, norėdami paro
dyti bosui, kad jie daugiau pa
daro kaip tie pusiau išbadėję

Balnis ir Pundinas, savininkai
4536 So. Paulina St., Chicago, III. Šita Lova yra gvarantuota, su plieniniais springsais O 4Q 

ir parsiduoda tiktai už........................................................ ■

Pranešam Savo Draugams ir Kostumieriams, Kad 
Mes Savo Rakandų Krautuvę Perkėlėm į Savo

Naują Namą- 4536 South Paulina Street

šitoj Krautuvėj galima gauti visokių įvairiausių 
daiktų ir ji yra viena iš didžiausių ir pigiausių krau
tuvių pietinėj dalyj miesto. Geriausias patarnavi
mas kožnam vienam, kuris tik pas mus atsilanko.

Taipgi mes turim visokių setų del pasirinkimo, 
pigių kainų. Ateikit ir persitikrinkit.
kaip tai, skuriniais ir aksominiais apdarais už labai

valkatos gali padaryti. O kada 
bosas pasitraukia toliau, dirban
tieji bailiai žvalgosi ir keikia. 
Bosas, matydamas lokį didelį 
skaitlių bedarbių, tuojau pasi
naudoja tuo. Pabaigoje dienos 
jis savo darbininkams duoda 
pasirinkti vieną iš dviejų: likti 
išmestais į bedarbių eiles, ar 
priimti numažintas algas. Dau
guma priima numažintas algas 
ir nueina keikdami: “lai ‘juod- 
šašių’ gauja taip padarė!”

Mes negalim kailini žmogų, 
kuris yra be darbo ir alkanas. 
Mes turim kaltint palįs save. 
Jeigu mes pasistengtume dau
giau protauti, mes suprastume, 
kad reikia sujungti musų spėkas 
su bedarbiais ir kovoti išvien 
prieš kapitalistus, f. y. prieš 
darbdavių klesą. Mes padary
tume bedarbius savo draugais, 
ne priešais.

Mes negalim tikėlis, kad vy
ras ai' moteris šoktų upėn ra
miai eitų kur užkampėn ir le
nai mirtų badu vien del mus. 
Kad jie neveržtų iš mus darbo 
ar non u mažin tų algų, mes pri
valom duoti jiems ką nors už 
jų pagelbą — ko-operaci ją. 
Darbdavių klesa yra jų priešas 
taip-pat, kaip mano ar tavo.

Mes turim atminti, kad bosai 
negali vien savo saldžiu noru nu
mažinti algas ar pailginti valan
das. Bedarbių reikalai šitą pa
daro. Algos ir valandos nusta
toma pagal skaitlių bedarbių, 
reikalaujančių darbo. Kada be
darbių maža, dirbantieji gali pa
reikalauti pakelti algas ar su
trumpinti valandas. Kada yra 
darbininkų daugiau kaip darbų, 
tada varžymasis tarp darbinin
kų klesos numažina algas ir pa
ilgina valandas.

kontroliuoti darbo pajiegą dirb
tuvėje ar kasyklose, kur tik mes 
dirbame.

Mes neleisime numušti mo
kestį del tos pat priežasties, del 
kurios galėjome sutrumpinti 
darbo valandas, nes bosai nega
lės gauti nė vieno užimti musų 
vietas.

Kada busime gana tvirti (ge
rai susiorganizavę su bedar
biais), kad numažinus dvi darbo 
valandas dienoj, mes galėsime 
padaryti vietas prie darbo kiek
vienam vyrui ir moteriai. Ma
žiau valandų, reiškia daugiau 
darbo.
(Iš In t. Soc. Review). — J. S-kas

Dienos nuotikiai.

Gerai žinoma, kad bosai ne
gali apsieiti be žmonių darbo 
pajiegos, be kurios negali veik
ti mašinos, negali išsidirbti iš- 
di ritiniai pardavimui.

Taigi kontroliavimas prista
tymo darbo pajiegos yra musų 
reikalas. Mes pasielgsime taip, 
kaip kapitalistas prekėj as, kurs 
suvertė kelis vežimus bananų į 
upę, kad pakėlus jų kainą. Mes 
sulaikysime dalį darbipįnkų 
nuo rinkos ir pakelsime kainą 
darbo pajiegai tų, kurie dirba. 
Mos tada su trumpinsime darbo 
valandas, ir taip padarysime 
vietos bedarbiams dirbti. Ir 
tai bus tik pradžia.

Taigi musų, kurie dirbam, pri
valumas užlaikyti t. y. materia
liai padėti kiekvienam darbinin
kui, kuris nedirba. Kaip bosai 
neras kas diena daugybės žmo
nių, desperacijoje maldaujan
čių progos dirbti, jie turės su
trumpinti valandas ir šitas pa
darys vietos darbe bedarbiams.

Tiesa, bosas gal nenorės 
jums leisti trumpesnių valandų 
dirbti; tad jus galite mesti dar
bą ketvirtą valandą ir eiti na
mo. Ir ką bosas galės daryti, 
kada jis negaus nė vieno užimti 
mus vietas? Šitaip mes galėsim 
iškovoti naujų tiesų dirbtuvėje. 
Šitaip mes galėsime praktiškai

Keisti žmonės ir keisti atsiti
kimai. Nors daug jau turėjau 
progų matyti keistų atsilikimų, 
bet tokio tai dar nemačiau.

Vieną rytą eidamas susitinku 
pažįstamą sparčiai žingsniuo
jant. Užklausiau:

—Ko taip skubinies, ar pavė
lavai į darbą?

—Tai ne. Turiu didelę nelai-^ 
mę, tat ir skubinos.

—Kas per nelaimė? Mirė 
kas?

—Tai ne, niekas nemirė, taip 
sau — šeimyniškas dalykas.

—O ką, gal pati serga?
—žinai, aš turiu rankoj kvo- 

terį ir skubinu užeiti į saliuną 
vieną rytmetinę išsimesti, tat ne
noriu nei kalbėti.

—Kodėl tu laikai tą kvoterį 
rankoje?

—Mat, vakar parėjau išsigė
ręs, ir pinigų maža liko iš pėdės, 
tai mano pati nupjaustė visas 
kišenes, ir davė tik vieną kvo
terį... Kur-gi dabar dėsi, jei ne 
rankoj.

—Ar tik iki saliuno neši tą 
kvoterį ?

—Tas kvoteris paskirstytas 
taip: 10 centų turiu pragerti iš 
ryto einant į darbą, 5 centai 
strytkariui, penktukas ant 
alaus ir nikelis strykariu namo 
parvažiuoti iš darbo.

—Tai kaip tuos likusius pini
gus galėsi sutvarkyti, jeigu nei 
vienos kišenės nebeturi?

—Pats nežinau. Turėsiu pa
siklaust saliųnkypcrio, gal jis 
duos rodą.

Žmogus be kišenių nusiskubi
no savo keliu, bet aš vis misli- 
jau apie tą naują išradimą tos 
moters, kuri sugalvojo įuipiaus- 
tyti kišenes, kad žmogus nega
lėtų pasiimti daug pinigų su sa
vim.

—Kuo tolyn tuo keistyn gy
venimas eina, ir žmonės vis 
daugiau mandrumo įsigija.

Tas išradimas vis gi saliunky- 
periams gali nepalikti, bent aš 
taip manau. žvalgas.

.1 ■ 1          > «i. W.    Ali ,,
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C. J. SMERLIN, Savininkas '
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nas: Canal 2309.
22nd st. and Western Ave. Z
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Citizens State Bank
MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

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.

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

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS I VISAS 
SVIETO DALIS

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35111 St, kampas S. Halstad St.

| KAINA RUSIŠKŲ PINIGŲ NUPUOLĖ į
A Kas turite gimines, pabėgusius nuo karės i gilumą Rusijos, dabar A
X gali lengvai sušelpti juos. Mes siunčiam šimtą rublių už 24 dolerius. 4*

Padėkite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką J 
Z Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai Z 
X padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite . X
■ 8 procentas pelno mokama už padėtus pinigna. ■

Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės. ;
X Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare X
■ Gyvenantis toliau nuo Chicagos atsišaukite laiškais. ■

Moralybes I šsivystimas I
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje X 

lybės išsivystymą. X
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora- s

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino X
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c. X 

’ “N A U J 1 E N O S” J
1840 So. Halsted St., Chicago, HL *
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Ar jus kuomet norą mėginote pasi
gydyti be pasekmių. Tas galima būti, 
kad jtjs 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 aS 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. Tūli daktarai 
bando gydyti apsireiškimus ; aš gy-

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

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

Aš Vartoju Tikrą Importuotą Prof. Erlich’o

606=914
Užtikr. Geriausias Gydymas. Taupykit Pinigus

Yra dausr sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kur| 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimą. Del labo tokių ypatų aS suteiksiu

Patarimų ir Egzeminavimą Visai 
Dykai.

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bus didelė papjelba 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.

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

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

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
EXAMINAC1JOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji-

Aš Turiu Stebėtinus
XRAY

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrenginius,

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

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa
ko.

lųs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistai 
lu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
DOCTOR BOYDValandos nuo

* ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

ries Fačto
Ofisą

NAUJIENOS, Chicago, TU Subata, Rugpjūčio 18, 1917.

Ar karė yra pražutin= 
gesnė už taiką?

---- O —

kios baisios ir pražūtingos ka
rės. Pirmiausia, t 
kad išradimai ii
perkeitė karės metodas. Pini- 
giški nuostoliai nebūdavo taip 
dideli, o skaitlius užmuštųjų 
būdavo tik lašas juroje.

Kuomet prasidėjo ši baisi ka
rė 1914 m., milionai, o ne tuk-

Ši kare

suvis

sudrebina žemę ir ap-
žmones. Tūkstančiai

baisenybes ir pripildo musų šir
dis pasibaisėjimu ir baime. 
Bet tai tik pasakojimai. Tikras

nei nesvajojo; pragaras, kokio 
nei Belžebubas nei musų* šven

iras, kur milionai

si kraujuose, o jų dejavimai ir 
keiksmai susiliedami pekliškon

kio pasakiško baisūno, gali iš-

Sla I išlikai

čiui. B('l teisinuos skaitlinės

(liuli tomis skaitlinėmis, 
pasiekė mus šiuo laiku.

les skaitlines žuvusiųjų
ofieia-
Vokie-

liona suvirsimi kareiviu. Idant c c-
apsilenkus su klaida paskaity
kime nuostolius šių trijų valsti-

Nuostoliai kariaujančių 
du miliniui.

Taigi mes turime apskaitliave 
nuostolius kariaujančių valstijų

Kitchcneris spėjo,

0'2 ga-

keturis medus, vidutiniškai spe

čiui pas-ieks
Kokia lai

...unmMni nirili’rn’X—-—  »i»m,f,.> 

baisus yra tas pavojus ir

šiame atsilikime yra abejotinos,

laukę vienų metų senumo.

mirti? Teoriškai imant — nei 
vienas, bet reikia būti praktiš-

51 iš kiekvieno 1,000, kuomet 
Shenandoah, Pa. ta skaitlinė pa
siekia 249. Kokis skirtumas! 
Kodėl? Nejaugi klimatas ir ki-

no j e vietoje negu kitoje? Bet 
mes žinome, kad audros siau
čiančios pakraščiuose Massachu
setts nepadaro oro Nq\v Zelan-

ir visur.

Atskira valstija arba tauta ne
gali panaikinti karės, nes jos ga

jų norų kitomis tautomis, bet

skaillinė yra 25 iš kiekvieno 
1,000 gyventojų kas metų. Kas 
reiškia 2,500,000 kūdikių, gim
siančių kas melų arba 75,000,000

skaitlinę bereikalingo kūdikių

5,625,000 (>■

Bet tai tik skaitlines

iki vienų melų senumo.

šia u negu kare

jų karėje kokios nors paduku- 
sios karingos tanios.

Agitacija sumažinimui tų bc-

te profesoriaus

of Health, bet neįsikunijo. Pub
lic Health Service, skyrius

mė nekurias National Health

nija, ir užgyrimas darbininkų

Kuomet darbininkas užtrokš-

Skaitlius nelaimingų mirčių 
industrijoje Suvienytųjų Valsti
jų yra daug didesnis, negu ko-

šaulyje. Skaitlinės parodo 
22,000 žuvusiųjų darbininkų iš

Iki šiol mes tik apkalbėjome 
nuostolius skaitliu j e žuvusių gy-

tars ne vienas sau. “Skaitlius

liūs užmuštųjų.”
Tas liesa. Bet reikia atminti,

nes kojas ir berankius ir nėra 
abejonės, kad nei kiek nema
žiau. Daugybės žmonių yra 
taip sunaikinti, kad jie negali

ti jo veiklume. Kiekvienų va
landa, kiekvienų dienų milionai 
ir pusė iš musų dejuoja išsitic-1

ka gyvenimo linksmybių ir pi
la turtų daktarams ir aptieko- 
riams. Ligoni 
vas numirėlis. ne tik yra

Kita

vadinama tos, nuo kurių gali
ma apsisaugoti užsilaikant svei

veniniu ir nuodugniu pažinimu 
gyvenimo funkcijų. Motina-že- 
mė yra užtektinai gausi, kad 
esant teisingam draugijiniam 
surėdymui, aprūpinus kiekvienų

Institute’o

mo siekių, bet jis pripildo bai

kuriu
C.-

nuo

meta, o

pasaulio. Mes taipgi galime ap
robuoti nuostolius iš priežasties

Daugelyje

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 25 metai
lis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 

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 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

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

Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryli, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydvties pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS M0NR0E 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, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

veninio

ų vienas žmogus iš 
karei via vi m o amžiaus

čių aukų boU,UUU gyvasčių kas 
midų. Tų mirčių priežastim yra 
ligos, nuo kurių galima apsisau- 
goli. Laike vienos geni kartės,

000 gyvasčių, -

apsi-

kurie dirba sirgdami ir neatlie
ka darbo priderančiai. Moters

mo
a ,

n u stojamas formoj e 
rlics” ka mes vadina- c

pažiūrėkime, 
galime susi-

taigi mes

didesne, negu skaitline žuvusių-

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

1709 So. Halsted SL,

Kai mana Išgelbėjo nuo varginančių ligų 1 
Salutaras Bitteris. AŠ per praeitus 4 metu* 
buvau vos tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 

, skausmai, rėžimas, gurgimaa vidurių. Dieg
lį liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnos*. 
V Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatom. 
jtA Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutaras Bit- 
,4 teris ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 

J pradėjau gerui jausties, gerai valgyti ir dirbt. 
■y pasidarė smagu viskas. Per 8 mėnesius aš 

savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitterla. KaL 
na $1.00. Galima gauti goresniuose saliunuo- 
»« ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipkis

į HALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION 
i tolia nuo visokių blogumų.

> P. J. BALTRENA8, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

sirengus prie jos. Rcmianties 
istorija ir esančiomis aplinky
bėmis, mes galime susilaukti tik

apskaitliuojama

liau, pamatuokime skaitlines pa

venlojų. Pasiremiant viršininė-i 
tu apskaitliavimu nuostolių ka-

tų 4.000.000 gyvasčių iš vienos 
gen tka ries. Matydami tokias 

bes, mes pasmer- 
pasmerkia me da-ktam e

siunčiami' prakeikiman 
žmones, kurie užtraukia

bes laiku

tuos

Iš ko jos susi-

Ankstyvas i&metimaa nuodų iš kraujo neprileis loromotor—ataxia, para- 
Užtikrintn geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia ir

Del Tų Visų, Ku
rie Nebuvo Kur 
Kitur Išgydyti,— 
Aš Suteiksiu šių 
Liuosą Aukų Dy
kai.

Aš suteiksiu jums pilną ir 
kiaura; perimančią egzami- 
naciją vėliausia ir geriau
sia moksliška metodą.

Aš ypatingai noriu turėt 
progos darodymui jums ge
ro, aš suteikiu silpniems — 
nusidėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li
gonių keliauja ilgas kelione 
del {gijimo gero gydymo.

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECIIT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA 

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATIŠKAS NEGALES

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, nesivčluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi Europoje, jo ilgai {steigtai užsiėmimas ir 
jo pasitikinčios gydymo metidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra
ktikos, greitai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo 
spėka,
lysis ir tt.
tolimesnė kraujo betvarkė. Be mėginimų ir spėliojimų. Už bile mokesti jis užkviečia 
visus vyrus ateit ir patirt teisingus faktus apie savo ligą ir kaip geriau išgydžius.

Šios žinios bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydyties ar no

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

ft*

Un

DOCTOR EMIL LIEBRECHT 
Europeiškas Specialistas 

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

DR. SCHNEIDER,
Daug ligonių jis išgydė. Speciališkumu gydymo vi

sokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
Įužnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 
(skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų.. 
Vyrai ir moters! — nežiūrint į tai, kas jus gydė be 
pasekmių arba nežiūrint kuo sergate — nenustokite 
vilties, bet toj vietoj atsilankykite — o jis jums paro
dys naujausią neabejotiną savo budo gydymą. Pata
rimas dykai.

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR, kamp. Ashland Avė.
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. LUTC ACH TT T

Nedėl. nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. UnlvAuV, IIjL/.

4 IŠRADĖJAI!!!
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jj 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimu 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
jų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
256 Broadway. New York, N.Y.

Auka taikos dievaičiui yra: 
'reikalingas mirtingumas ku
kių 5,625,000; žuvusios gyvas-

000; nuostoliai gyvenimo laiko 
delei prašalinamų ligų formoje 
gyvasčių 8.000.000. Viso labo 
pasidaro 26,900.000. Jeigu pri-

šių nelaimėse dėlei neatsargu
mo, gausime, viso — 29,300,000.

kares dievaičiui
žuvusiųjų, o p
skaitlinės apie milionų gyvasčių,

d ,000,000

veninio tūlų
C

Kas yra priežastim to mirtin
gumo?

draugijinis surėdymas ir nepa
žinojimas palies gyvenimo.

Kų veikia musų “išganyto
jai”? Kų mano teoretikai ir

Ką veikia dak-

, — laimės jieško!...
F. A. Jančauskas.

VICTOR
GRAMAFONAI

Ir lietu
viški Re

kordai.
$10 “
Ir augšč.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE į 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, IlLi

Daug Gyvasčių Pražuvo
Kodėl jums nepasiaukauti ir jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą pati mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 

patį džiaugsmą, gerą ūpą ir fizišką siprumą, kurį jus turite turėti, jus žinote, kad jus nesate tas žmogus ir jus žinote, kad jus norėtut but?
Mano moksliškos metodos padidina kraujo cirkuliaciją, sustiprina muskulus, nušviečia akis, padaro elastiškus žingsnius, priduoda 

spėkos protui ir kunui, kuriais gali didžiuoties. Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo ęali tik lą padaryti.
Nežiūrint kas atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva yra įgyt pa

sekmes teisingu gydymu.

Darodymas Gydymo yra Kurio Jus Reikalaujate.
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums, kad aš jį išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbė
rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenėjusią, 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.

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas 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 drebėjimą, gaivos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9
Nedeldieniais nuo 9

šiandien.

ryto iki 8 vakarę 
iki 12 dieną.

Dr. Oakwood
1645 W. 47TH ST., NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.
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Nauja Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Lygos kuopa.

Ketverge, rugpiučio 16 d. 
Blinstrupo svetainėje (45 ir 
Hermitage gatvės) Lietuvių So* 
cialistų Jaunuomenės Lygos 1- 
ji kuopa surengė prakalbas su
organizavimui toje apielinkėje 
naujos L.S.J. Lygos kuopos, bū
tent trečios, kad progresais jau
nimas susispietęs į būrelį, galė
tų turėti geresnę progą tuviu* 
ties ir pažinti savo darbininkiš
kus reikalus. Prakalbos pasi-

Malonu buvo žiūrėti į tą bū
relį prakilnios ir pažangios jau
nuomenės, kuri pradeda žiūrėti 
į pasaulį su plačiai atidarytomis 
akimis ir trokšta pažinti savo 
draugus ir priešus. Visi L.S.J.L.

Kuppenheimerio kompanijos 
drapanų dirbtuvėj, 22-ra ir Wes
tern ave., sustreikavo apykak
lių durstytojai — collar-makers. 
Streikininkai reikalauja, kad 
butų pašalinta iŠ dirbtuvės vie
na “forelady”, pasižymėjusi sa
vo neprielankumu darbinin
kams ir kartu skebautoja. Su
streikavo viso apie 40 apykak
lių durstyto]ų, o ant rytojaus 
prie streikierių prisidėjo taip
jau ir prosintojai, dėlto kad bo
sai vertė juos prosyti švarkus 
kad ir nepridurtomis a py kak lė-

—M—

Citrinai, dėžė .............
Avietės, 16 kvortų ... 
Vyšnčs, 16 kvortų ... 
Serbentai, 16 kv............
Mėlynės, 16 kv............
Pyčes, bus. dėžė ......

Miltai, kvietiniai geriausi 
Ruginiai, baltieji...

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

Javai

6.50— 7.50
2.25— 3.00
1.25— 2.25
1.50— 2.25
3.00—3.50

KITTANNING, PA.

Paskirtu laiku susirinko ga
na skaitlingas būrelis publikos. 
Visųpinna p-lė X. gražiai pas
kambino ant piano. Po to ang
liškai kalbėjo drg. N. Knise

gue centro sekretorius).

pie vargingą darbininkų gyve
nimą, nurodydamas, kad šalti
nis vargo, skurdo, bado ir ne
turto yra dabartinė netikusi 
tvarka. Kalbėtojas nurodinėjo, 
kad koliai ta tvarka bus ant že
mės, toliai neišnyks tie nuož
miausi darbai ir žvėriškos žmo
nių skerdynės — karės. .

Lšdūstvdamas sixHalistu 
miomenės Lygos tikslus,

jau
jos

no jaunimą sutverti 
kuopą ant Town of

pasisekimų nauianie

čiu publiką balsu sudainavo ke
letą gražių dainų. Kiekvieną 
jo dainą palydėjo griausmingi, 
pu Klikos aplodismentai.

darbininkiškas

lo ir pažinti patiems save.

- organi-

imt. rašt„ J. Trubickas — fin.

Valdyba, užėmusi savo vietas, 
tuojau laike susirinkimą, ir vi
si nauji nariai užsimokėjo pil
nas įstojimo ir vieno mėnesio

ŽODIS I
DRAUGIJAS
Draugijos turinčios atlie
kamus fondus, yra širdin
gai kviečiamos juos pa
dėti į stiprią Lietuvių 
Valstijinę Banką vardu 
Universal State Bank — 
kapitalu ir perviršium 
$225,000.00. Universal 
State Bank suteikia sau
gumą dėlto kad turi di
delį kapitalą ir perviršių 
ir yra po priežiūra Val- 
stijines Valdžios ir po už- 
žiura 15 gabių ir ištikimų 
direktorių išrinktų per 
Banko šėrininkus, kurių 

us siekia virš 500 
Universal State 

suteikia parankumą 
kad Bankas yra at- 
Ltarninko, Ketver- 
Subaios vakarais i-

asmeny 
Ha n k

•tą nuo- 
pi n i gus.

State Bank
3252 South Halshd Street

33b<M at cHtcaao. ttt

ti savo naujus draugus visais 
galimais budais, ir atsisveikin
dami užkvietė ant savo lavini
mo susirinkimo, 
nedėlioję, rugpj.

kuris atsibus.
19 d., Mark

Roseland, Ill.

Halsted ir 30 g.), 9:30 ryto.
Linkime gero pasisekimo nau

jiems dranga ms-lygiečiams 3

Liaudies Tarybos 
prakalbos.

Koresp. P. B.

Ryto, 2:30 vai. po pietų, Chi
cagos Liaudies daryba (Peop
le’s Council) rengia dideles pra-

Kalbės garsi Canados veikė
ja, Laura Hughes, Ontario’s In
dependent Labor Party pirmoji

Be jos, kalbės Max Eastman, 
redaktorius žurnalo “The Mas
ses,” iš New Yorko; Louis J. En- 
gdahl, redaktorius laikraščio

Kalbėtojai aiškins žmonių tei- 
s karės laiku.

j ienų” ofise.

Chicagos priemiesčių 
saliunininkai laimėjo.

ati-

riuose vakar buvo perkratinėja- 
ma svarbi Chicagos priemiesčių 
saliuniniukams byla. Dalykas 
ėjo apie paliuosavimą kelių areš
tuotų Ciceroje, Lyons, Forest 
Parke, Franklin Parke ir kitose 
vietose saliunininkų už nepil-

tais tuose miesteliuose saliunus 
nedeldieniais.

Walter W. L. Meyei

miesčių salinuininkus, idant jie 
nedeldieniais laikytų saliunus 
uždarytais, turi tų priemiesčių 
valdžia, o ne Chicagos policija. 
Advokatas gi Stein, taip vadina-

tuojaus teismo.

tųjų sali u n in inkų bylų perkra- 
tinėjimą atiduoti tų miestelių

po paliuosuoti.

Valdžia rengiasi paimti į savo 
rankas Illinois valstijos anglių 
kasyklas.
valstijos anglių kasyklų savinin-

Kadangi Illinois

vedančiu dabar

12 dieną rugpiučio įvyko Ro- 
selande tarptautiškas išvažiavi- 

nemažai.
Lictuviš-

inas. Publikos buvo
Laikyta prakalbos.

kai kalbėjo Dr. A. Montvidas.
Publika atydžiai klausės.

Bet po prakalbų tarp lietuvių 
ištiko “susirėmimas.” Tūlas P.

išniekino W. Geda, gėda tebū
nie peštukams! A. B.

Du detektyvu, besivijusiu au
to mobiliu j e žmones, nužiūrėtus 
banditais esant, tapo sunkiai su
žeistu, kuomet jų automobilius 
užšoko ant 47 gatvekario. Me

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

Be anksčiau paskelbtųjų Nau
jienose vardų, dar šie lietuviai 
tapo priimti kariuomenėn ir ne
reikalauja, ar dar nepadavė rei
kalavimo, kad butų paliuosuoti 
nuo karei vijos:

Tony Liitkowski 2036 Throop st. 
John Mikalauskas 33338 Emerald a 
Konstantin Andryouskis 3307 Aub. 
Frank Dambrowski <837 W 31 pl 
Stanley Laucieicz 3322 Union av 
Felix Podelko 3237 Fisk st 
Anthony J Rashinski 3227 Auburn a 
Joseph Staniskis 3353 Fisk st 
Anton Petkus <8756 Houston av 
Rafolas Samsonas 8<840 Houston 
Joseph Evanowski 2414 W 25th 
John J Guzowski 5113 52 ct 
Joseph Jedrcjas 2107 \V 19th st 
John Ncberieza 1432 S 4<8 ct Cice 
Wladtslaw Tirkilis 2504 Blue Island 
John Waranowski 2153 W 21 st 
B Dabrowalski 1109 N Hermitage av 
VV Jankowski <857 N Winchester av 
Joe E. Grabowski 614 N Curtis st 
Peter Karentzis 1060 W Huron st 
Alphonce Misewicz 725 N Racine st 
Stanlev Wastart 605 N Ashland av 
P J Zygmant 1112 W Huron st 
Louis Balsis 308 S. Halsled st 
Frank Jakubowski 5203 S Paulina s

av

Apeliuoja į Distrikto Boardą

John Micevich 241 W 22 st 
Peter Krizanovich 2459 Wentworth 
Otto Kaltunen 3537 Emerald ave 
Joseph Paku It is 649 W 36th st 
Vincent Stankevicz 3758 Emerald av 
W. W. Radovich 3547 Lexington st 
Ignatz Gavelds 4755 S California av 
Robert Jasnevičius 1742 W 48 st 
Clemens Machikunas 4521 S Honore 
Stanley Pedzinas 4537 S Justine st 
J Stankus 4536 S'Honore st
Marion Stankewicz 4516 S Paulina 
Tony Umbras 4300 S Honore st 
Joseph Venetus 2426 W 54th st 
Anton Zdonovičia 4508 S Honore

Turgaus Žinios

na nė kiek nusileisti, tai guber
natorius Lowden, sakoma, ren
giasi sušaukti nepaprastą vals
tijos legislatures susirinkimą 
aptarimui, ar nereikėtų paimti į 
valdžios rankas visas valstijos 
kasyklas, užmokant tik ponams 
savininkams “tinkamą” atlygi
nimą už jųjų turtą.

Well, žinoma, iki dalyko ne
prieis.
kasyklų savininkai nuskriausti 
nebus: juk varnas varnui akies

O jei ir prieis, tai tik

Ragina pasiskubinti. — Majo
ras Chiperfield, drafto reikalų 
tvarkytojas Chicago], prigrasi
no kažkurių exemption boardų 
tarnautojams, kad iš jų busiąs 
atimtas džiabas, jei iie nesu-

nuo menės ėmimo kariuomenėn 
reikalų.
Streikas Kuppenheimerio 
dirbtuvėj.

MLY NEW
... 13.25
,... lO.OOhicago, HL, under the Act of March 1, 
........ 9.50   
8.15—9.40' ' ..... . ....................... "

20, 1917.
Kviečiai 2.15—2.22; komai 1.85—!

I. 90; rugiai 1.82; miežiai 1.35—1.42 J 
avižos .62—.64.

i

Ši cdas
Motiejukų 13.00—21.50; <

16.50—17.50; paprastos rųšies 9.00—
II. 00.

Gyvulių rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 17, atgaben

ta galvijų 4,500; veršių 500; 
lių 7,000; avių 10,000. 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig 

9.50—15.00; karves 
veršiai 9.00—11.00.

Kiaules, sulig svarumu, nuo 17.00— 
—18.75; paršai 13.00—15.00. »
Avįs nuo 9.00—15.00; erai 14.00—♦ 

16.50.

Mes a p laikėme keletą laiškų 
nuo lietuvių, kurie atsiliepdami 
į Alleghany River Mining kom
panijos apgarsinimą, kuris til
po praeituose ‘‘Naujienų” nu
meriuose, nuėjo i darbą musų 
kasyklų. \

dobilų

k i an-* 
Paduodamos t

gerumu nuo 
8.00—10.75;

ATSIŠAUKIMAS f DžIA- 
NITORIUS.

langų plovėjų unijos nariai lai-^ 
kė susirinkimą Cokes salėj, 230.į) 
N. Clark st. Susirinkime nu
tarta veikti visomis pajiegomis, 
kad sustiprinus džianitorių uni-" 
ją ir neleisti bildingų manadže-^ 
rių gaujos papirktiems nenau-” 
dėliams galutinai musų organi-? 
zaciją suardyti.

mas, atsišaukti į visus senuo
sius musų organizacijos narius 
pakvietimu, idant visi jie, kaip 
vyrai taip ir moters, susirinktų 
nedėlioj, rugpjūčio 19 dieną,

»

Clark st., ir prisidėtų prie at
naujinimo ir sustiprinimo uni-

kių įstojamųjų mokesčių mokė
ti, užsimokės tik savo mėnesinę 
mokestį ir tiek. Kiekvienas lai 
atsineša savo senąją kortą arba

unijai ženklas, u
Draugai ir draugės džinui to

riai, langų plovėjai ir plovėjos! 
Susirinkite būtinai! Parodyki
me, savo bosams, kad jie negali 
sprandais mums jodinėti; kad 
jie negali elgties su mumis kaip 
su kokiais gyvuliais; kad papir- 
kę kurį-nors nesąžiningą musų 
pačių unijos narį, ar dagi virši
ninką, jiems vistiek nepavyks 
musų vienybės suardyti ir mu-

me bosų išnaudojami ir perse
kiojami. Mes nuo to turime

ginties, bet ir kovoti prieš iš
naudotojus. O tai mes galime 
padaryti tik eidami išvien, su
siorganizavę!

Paskutinis musų streikas pa
rodė bosams, kad mes galime 
juos priversti elgties su mumis, 
kaip su žmonėmis, ir skailyties 
su mumis. Ir todėl jie, steng- 
dainies sunaikinti musų vieny
bę ir pasiryžimą, nesigailėjo

musų pačių organizacijoj, kad

FRANCUZAI UŽPUOLĖ 
VOKIETIJĄ.

bom
Bris

111 franeuzų orlaiviai 
bardavo Freiburgą, 
gau, Colmarą ir Freiscaf

PARYŽIUS, rugp. 20. - 
LOficialis franeuzų karės ofi
so pranešimas sako, kad per 
eitą subatą 111 franeuzų or 
laivininkų bombardavo ke 
turis Vokietijos miestus —| 
Freiburgą, Brisgau, Colm& 
rą ir Freiscatti. Viso tose 

,keturiose vietose numesk 
35,100 sv. ekspliod. medžia
gų—bombų, kurios prida
rę didelių nuostolių priešui, 
Pav., veik visiškai tapo su
griauta vokiečių orlaivių di
rbtuvė Freiburge ir šiaip 
nemaža valdžios budihku ki- v 
(tuose miestuose. Užpuoli-

GARSINKITE^ ' 
“NAUJIENOSE”

Visi laiškai gerai atsišaukia 
kas link darbo sąlygų kasyklo
se kaip tai: saugumo, gyvenimo 
s$IygŲ Ir uždarbių.

Ten yra gana daug lietuvių,

sykių ir nevedę gali gauti gerą 
užlaikymą už labai mažą moke
stį. Kompanija turi gana daug 
naujų, po 7 kambarius, namų 
po $7 menesyje. Geros mokyk
los ir bažnyčios, žmonės uždi
rba $100 ir daugiau į porą sa
vaičių ir kompanija pageidauja 
apie 2($ 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.

.ii O SEP H C , WOLOW !
LIETUVIS ADVOKATAS j 

Raima* 902-904 National Lif* BMr, t 
29 80. La Salk SU Chicago, IIL 4 

TeL Central 6SMM89L Atdara: Utar- A 
ninko, ketvertą ir subato* vakarai* nua W 

0 iki 8 vaL vakar*, po numerio: V
1HO MILWAUKEE AYR, Chieasm, HL 

TaL Humboldt 97.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Mirt Borų,, Unity įtarau llr Stoginio Poplars*CARR BROS... WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted SU, Chicags, UI

Telefonas Cana! 375T

Aktiserka
Mrs. A. Vidikas 
Baigusi AkušeiijoB Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsjrlvaniios EfospftalfcMi ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyk<. duodu radi 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai Ir slavoklškaL

173® 8. HALSTED ST„ CHICAGO, 
Ant antrų lubg.

----------------------------------------------- --------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

Turiu patyrimą moterų ligose. 
'Teisingai patarnauju prie gimdy 
ino. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite j A. Shush o. nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South IKedzie Avenue.
CHICAGO, ILL.

IRevjsh'Hoia Aknserka
Mr^ftntonina Shusho

lįįll

A
«*■- -f • -KP*

CHICAGO, Rugpjūčio 17, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant Šeimy- 
ninkčs moka brangiau:

Valgomieji produktai.
.... 40
33—39
27—28
21—23
37—38
20—35

sulig rūšies 22%—24
f........ 28—33
Gyvi Mušti 

14—18 22

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

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

Kiaušinai,, geriausi, tuz. . .
Prastesni, sulig rųšies .. 

Suris Ainer., 
šveicariškas .

Paukščiai:
Kalakutai ....

žąsįs
Veršiena, sulig svarumu 

Prasčiausia ...............
Jautiena 

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

Bulvės, statinė.................
Daržovės:

Barščiai 100 grįšČių .. 
Kopūstai, gurbas ........
Morkos, 100 grįščių .. 
Agurkai, gurbas...........
Salotos, galv., dėžė ... 
Cibuliai, žali, grįžtelė 
Tometės ,dėžė .•........
Grieščiai, dėžė.............

No. 1

17—19 15—16
12—14 12—15 

. 12—18 
11—12

No. 3No. 2

.28

.18%

.14% 10

4i.5O—4.60

........ 1.00 
.. 60—75 
........ 1.00
.. 20—35 
2.00—2.75 
.. 04—05 
.. 40—65 
. .25—.35

Vaisiai, žali: —- 
Obuoliai, statinė 
Apelsinai, dėžė

kime bosams ir tiems parsida
vėliams, kad jų užmačios mus 
amžinai pavergti yra tuščios.

Draugiškai, Komitetas:
A. Serretello
R. T. Sims
Frank Gorney.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą

AKINIU

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED u- 32-ra G ATVE

£ TELEPHONE YARDS 2721

? DR. J. J ON I K Al T IS 4 
f Medikas ir Chirurgas I
■ 3315 S. Halsted St., Chicago ■

UžRAšOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu.
Jeigu
Jeigu
Jeigu
JeigU tu*. U<.uvBii«q uxvxu,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi .

i nkhiiy. t
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiu, kuris turi 15 metų pa- • 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aidu ir Į 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. i

JOHN J. SMETANA ;
AKIU SPECIALISTAS :
TEMYKIT MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2~ras augštas.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į krvvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

LOCAL LOAN

TURĖKITE

COMPANY

*4

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25 — 87J/2C į mėnesį
50......... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.62% į mėnesį

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

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

nimų.

Didelis Išpardavimas
Siuomi užkvirčiu 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, deimantai, laik
rodžiai, lakotai ir visoki kitoki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

tgĮflflBhL Taipgi egzemt- 
nuojani akis

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas mane. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą gva ra n tuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

Daktaras
Specialistas iš

WISS1G
GYDO VISAS LIGAS VYKŲ IR MOTERŲ.UįgISKNgjUSIoa IK NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijnna kraujo, 
žaizdas, reurnatizmi), galvon skausmu s, skausmus nugaroje, kosėjimą, 

___  . - . . . .. .....'• Jeigu kili, negalėjo jus išgydyti, užeikite 
čia ir persitikrinkite, ka jis jums g;Ui padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė taikstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedelioms iki 12 dten>. 
IMO BLUE ISLAND AVE., kumpas 19-tos gat., viršuj Rankos. Tel. ( anai 21263.

NEŽIŪRINT KAII
SpecialiSkai gydo ligas 

odos, ligas, , .. _
gerklės aknudėjitn^ ir paslaptįngaa ligas

Tel. Armitage 984

Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN A V.

CHICAGO, ILL.

Tefephon© Drover M99

Dr. A. A. R o th
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI >

BpocUIbtM MoterUM, VyrUkn. Vaike 
ir vi«« duronilke llr*.

Valanda*: 1©—11 ryto, 4—6 po plota*, f—t »•»
kar*. NedSHomia 10—1 po ptotq.
3354 S. HALSTED STM arti 14 8T*

CHICAGO. ILL.
bu .i jn » »

Dr. Ramser

Prirenka visiems tinkamus akinius, «**>um** 
nuo j n ir patarimus duoda dykai.
783-88 Milwaukee Are^ arti Čhicar* Are.
lubos. VAI.ANDOS: Nuo 9 iiryto fld raJtae- 
ruL Nedaliomis nuo 9 iiryto iki 1 pe 

TeL Haymarket 24JLL

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

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

»R. G. M. GLASES
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 3!1 
Chicago, Ilk

Moterišku, Vyriškų ir VcQtl
Taipgi Chroniškų Hfu 

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po bM 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedmio* 
mis vakarais ofisas

Telephone Yards

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kaina*. 
Mes parduosim* visiems.
Levinthal Plumbing Supply C®., 

1637 W. Division SL, ChicMro.
Corner Marshfield Av*. 
Kalbama Hetuvt&kaL

Vyriški) Drapanų Barbenai
ne .itiinli. (hri yti ant

kyliui sitUui ji < r-i'kot ;h, ve i les inr>
S.'UJ iki SvĮI. (inb.M sen sidijodą no $15

I

Nau*ji
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų ovcrkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ibi 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.



Subata, Rugpjūčio 18, 1917.

ASMENŲ JTEŠKO.TIMAI I NAMAI-žEMe
Pranešimai Farmos! Farmos!

JOSEPH PALECKIS
$500 INMOKĖJUS BOX 13Rengimo Komitetas

mus

TIK $200 GRYNAIS PINIGAIS

NUPIRKSI NAMA PO NO. 6217 So

AUTOMOBILIAI

AMATŲ MOKYKLOS

po piet.OFISO

PIKTAI $500

Smulkus Skelbimai

Dr. Renter

RANDAI

PARDAVIMUI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

$400 INMOKĖJUS

DR. W. YUSZKIEWICZ
RAKANDAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

RUSSIAN 
TURKISH

Mano : 
einami

NUO 
KRAUJO 

LIGŲ

SILPNI 
NERVUOTI 
SERGANTI

na
i už 
Irau

Mano ofisaH arti J8-1 on 
gatves ant banko.

FREDERICK II. FROEMKE and CO 
PAMATYldT PONĄ PAWLOWSKI

del užmokė- 
yra faktas. 

Visi atsilan 
aš EGZAMI-

st., asmeniškai 
lefonu: Canal

i ir motery ligų, 
dideliu pasiseki- 
NERVŲ ir SKU-

toli nuo miesto, 
niškų f army.
it ypatiškai po 

, Chicago, 
adresu:

Te) Kedzie 8903 
Tel Western 11 

IV. 12<h SU »rll

rėmimui Rusijos revoliuci 
idomiii at 

kari kai uro

Paskaitą-pasikalbėji 
alizmas ir katalikų 

drg. J. Gubavičius

Birutės” drau- 
savo an- 
. Misevi- 

ežero 
nariai, 
skait-

Vartoti vos 90 dienų.
19 Jackson Blvd., arti Kedzie av< 

Chioago, III.

SLA. 129 kuopa rengia nedėlioję, 
igp. 19, draugišką išvažiavimą į 
Mow Springs mišką. Bus įvairių 
>«mogų ,dainų etc. Važiuot reikia 
mais Archer Limit ligi stoties, pas-

TRIPP AVĖ. LIKUSIUS $15 MĖN1

PARDUODAMA PIENINĖ 
J. SPARS,

4320 S. Rockwell st.,

WesLsides Piliečių Darbiniu 
kų Pašelpinio Kliubo susirinki 
mas

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
tą vėliausios stailčs už $30, valgo- 
ojo kambario stalą ir 6 krases ui 
0. Karpetas $10. Komodos, bra- 
ičs lovos, paveikslai, firanko*. 
00 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
00.00; $225 victrola ir rekordai —

AR JUS JIEŠKOTE NAMO Už
teisingą kainą? Naujas namelis su 
5 dideliais šviesiais kambariais, pa
puoštas ąžuolu, ąžuolo ir klevo grin
dys, pečiu šildoma, didele attika, ce
mento beizmentas, pastatyta ant lo
to 3314x132 pėdų. Lengvas išmokė
jimas. Pamatykite jį po No. 10036 
Indiana avė., atdara nedėlioję nuo 2 
iki 5 vai. dieną, arba ateikite arba 
rašykite

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

SYJ. KAINA $1350

PARDUODU bučernę ir grosernę 
Riznis išdirbtas per keletą metų 
Apgyventa visokių tautų žmonėmis 
Norintis pirkti atsišaukite laišku j 
Naujienų ofisą No. 136.

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 NUOSAVYBĖS.
FREDERICK II. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

NUPIRKSI PUIKIA 7 KAMBARIŲ 
MURINĘ RėZIDENCIJA ANT PAU
LINA ARTI 59-tos GATVĖS. KARS
TU VANDENIU APŠILDOMA, ELE- 
KTROS SVIESA, GESAlS, MAUDY
NE IR NUDIRBTA KIETMEDŽIU. 
LIKUSIUS TAP-PAT KAIP RENDA. 
PASITEIRAUKITE APIE SI PUIKU 
NAMA. KAINA $4000.
FREDERICK H. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

IZth St.
Paulina
>51406
St. Louis Ave. ir 1115-17
So. Paulina St., arti 12tte 
St, Chicago. HL

Chicagos Rusijos socialistų orga
nizacijos konferencija rėmimui Ru
sijos revoliucijos įvyks nedėlioj ru
gpjūčio 19 d. rusų socialistų svetai
nėj, 1379 Blue Island avė. Pradžia 
10 vai. ryte. Ten bus išdalinta pra
nešimai apie rengiamą protesto mi
tingą. —Konferencijos Sekr.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba ap 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, k®rt 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsu parankumo. Ui 
$10 išmokiname Jus siut visokiu# 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

busiu dėkingas.
Antanas Pociūnas, 

1425 Se-niin^ry SU Rockford, 111

Indiana Harbor, Ind.—L.S.S. 217 
kp. pusmėnesinis susirinkimas įvyks 
ipanedėlyj, rugp. (Aug.) 20 d. A. Mi- 
-kalavičiaus svet., 2112—137 st. Pra
džia 7:30 v. vak. 
Dėsite atsilankyti 
rBus nominuojama 
kai.’ Yra ir daugiau 
Jų apsvarstyti. —P

Paieškai! Kaz. Beniulio, Kauno 
gub., ir Kauno pa v., Seredžiaus pač
io, Armoniškės sodos. Turiu reika
lą, malonėkite atsišaukti.

Jonas Venclovas, 
712 Madison Court, Racine, Wis.

FROF. DOCTOR COATES 
kantjs ligoniai yra užtikrinti 
N U OJŲ ir GYDAU visus

Užsisenėjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientų.

VisicmH viena kaina.

aji "miestuko; išlipus iš karo pasukti 
Mncrirėn, kur bus vartai ir takas į pik- 
mrko vietą. —Komitetas.

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškių, vyriškų, Ir valkų ligy. 
Ofisas ir Gyvenimas:

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

Ofisas atdaras iki 10 va), ryto, 1—S 
po pietų ir vakarais.

REIKALINGA senuke arba senu 
kas del prižiūrėjimo dvieju vaiku 
čių. Malonėkit atsišaukti šiuo ad 
resu.

Farmos
Turiu tris puikias pradirbtas far

inas, su gerom Iriobom. 2 po 80 ak
rų, 1 — 40 akrų didumo. Visos nc- 

Turiu šimtais kito- 
šią nedėlią atsiliepk- 
num. 2209. W. 23rd 

place, Chicago, arba rašykite laišką 
šiuo adresu: M. J. AUGULIS,
Eagle River, Wisconsin.

PARDAVIMUI Didelis Bargenas— 
2 lotu, 50x125 ant 39-to place, $300 
už du. Graži vieta namui.

PHELAN
. 38-ta, Archer ir Campbell avė. 

Chicago'. Atdara vakarais.

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite (uojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. lyedzie avė., arti 22-ros gat, 
Chicago, ILL ,

REIKALINGAS jaunas vaikinas į 
vokalų ofisą. Atsišaukite į
CAVETTE & WACHOWSKI,
N. La Salle st., Room 1016-21

s

Šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Farinas— 
ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl kad jus mieste 
gyvendami, ką uždirbate, tai turit, ir atiduoti ant pragyvenimo. 
Tokioj brangumo jus bėdavojat, kad brangu, o fermeriai džiaugia
si. Farmcriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi
nigus kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės 
į mane, nes;aš’turiu, puikių Farmų ant pardavimo. Gausite tei
singą patarnavimą ir. patarimą.

’ - Nuo “Birutės
■«Ki*įa rengia šioje nedėlioję 
uią draugišką pikniką, p. 1 
m&duls darže, prie 79-tos 
jtavato. “Birutės” draugijos 
-rfimėjai ir svečiai kviečiami 
dingai dalyvauti. Norintieji maudy

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

PARSIDUODA BUČERNĖ ir gro- 
sernė už labai žemą kainą. Biznis 
plačiai išdirbtas ir geroj vietoj. Tu
riu greitu laiku* parduoti, nes rei
kia stoti kariuomenėn. Ateik pažiū
rėt, nesigailėsi'. 
4540 So. Honor

REIKALINGAS ANTRARANKIS 
KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS.

A. PETROŠIUS, 
139 E. 107'1'11 ST., CHICAGO

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

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarii,

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 II. FROEMKE & CO. 
1709 W. 59th st. Tel. PROSPECT 4133

kitiems išduoti, 
ir (t., 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 

^čtu, arba te-

GERA PROGA PASINAUDOTI 
Parsiduoda dviejų pagyvenimų na
mas su kampiniu lotu 60x150. Elek
triką, ftąsas ir vanios; gatvė ir šali
gatviai ištaisyti; raudos neša $360.00 
į metus. Pigi kaina, lengvos išlygos. 
Norintis įsigyti gražią vietą atsišau
kite greitu laiku pas savininką. Sa
vininkas turi eiti į kariuomenę. Ad
resas: 1503 W.J12th Place, Morgan 
Park. ■ Chicago, Ill.

2112
Visi draugai malo 

paskirtu laiku
Sąjungos viršinin 

svarbių reika 
Matonis, sekr

cikalavimai yra visiems pri 
kaip turtingiems taip ii 

beturčiams.

ATIDUODAMA BANDON puikus 
kambarys garu šildomas, vienam ar
ba dviem vaikinam, su valgiu arba 
be valgio — ant 3čių lubų.
3112 So. Halsted St., Chicago.

PA.JIEŠKAU MOTERS prie stubos 
darbo, ir porai vaikučių pridaboti. 
Jauniausis vaikas 6 metų, todėl jo
kio vargo nėra. Mylinčiai moterei 
stubos darbą gera proga. Atsiliepki
te greitu laiku.
J. M. 1530 West St., Bockford, Ill.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailin- 
rašystės.

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

Ar jų8 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 PASIKALBfiJIMA, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra UŽ
BYRA ir LABAI ŪŽTI KIMI. Jei apžiūrėjimas 
pertikrins mane, kad jųsų liga neikgydoma, ai 
atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jus 
klaust ko geriau 7 Neleiskite pinigiukam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos afc pasiekiau 
specialistas del ligų žmonių 
mai yra perbrangųs, kadangi 
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantis susi 
taikymai galima visuomet padaryt 
jimo. Mano geriausiu paliudijimu 
kad aš gydau vyrus per 30 metų.

mano paties YPAT1ŠKA ATYDA, kadangi 
LIGONIUS

8. M. MEBIKOFF. Ekspertas Optlk
Jei jus sergate ir reikalaujate xmtarimo arba vaistų, ateikit pas 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj Ik metų. Al duodu i 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus 
draugas įmonių H. M. MEHIROFF

Imperial Teatre, Madison st. 
netoli Western avė., nedelioj 
rugpjūčio 19 dieną statoma įdo 

ikalas vardu “Griešnin 
Lasai veikalas daugely, 

-'vietų turėjo puikų pasisekimą

NORIU PIRKti automobilių arba 
ir Roadster už pinigus, bet turi but 
bargenas, ir gerame padėjime.

Adresuokite: Chas. Z. IJrnieh, 
1818 W. 46th St., Chicago.

likos atsilankytų kuodaugiausia, 
nes bus įvairus programas. Kal
bės gerbiama rašytoja Žemaitė. 
Bus deklamacijos ir žismes; bus 
dar ii* kitokių pramogų. Atsi- 
žvmė i ilsiems skirama puikios

Pajieškau Kazimiero Kartono, pa
eina nuo Raguvos, iš Bauriškių Vien 
sėdijos. Turiu labai svarbų reikalą 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra 
nešti

galit* 
daly- 

ir ne
ką i po 

kad mano reikalavi- 
mano reikalavi-

Socialistiškujų Organizacijų kon 
fereryt 
k>s išleido įvairiu labąj 

'Virtičių su paveikslą iš
mis ant dabarjifrės karės, pieštomis 

^Kiršiausių Artistų. Organizacijos 
-nči^nTlalinti tas atvirutes tesi- 
l r eini a tuo reikalu i M. A. Stolar 
2608 Haddon avė..” Chicago, Ill. Lė- 
Žti rwlengimui, krelnianties reikia 
pridėti 25c k rasos ženkleliais.

LMPSA 29 kp. susi rinkimas įvyk 
šiandie, rugp. 18 d. 7 vai. vak. Pu 
task i Park svet., Club room B. Drau 

i. turim dali] 
Čepukienė.

TAIPGI PARDUODAME geriausią 
tarmišką juodžemį, kur yra buvęs 
didelis miškas pirmiau, bet kelmai 
jau visiškai kaikuriose vietose išpu
vę, bet dar yra vielomis ir likusio, 
pasiiinkiimii ii’ miško priaugančio, 
žeme lengvai išdirbama, prie upelių 
(šaltinių ir ažerukų. $2.50 ir augš- 
čiau už akrą. Bus verta į 5 metus 
iki $20 už akrą, nes žeme eina bran
gio. Pasiskubinkite kol dar yra.

SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas yra gydyme paslaptingų vyry 
Chroniškos ligos vyry ir motery vra gydomos su 
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

Pajieškau Antano Arlausko ir Cha
rles Orlausko, Kauno gub., Telšių 
pavieto. Olsėdžių parapijos. Meldžiu 
jų pačių atsišaukti, arba kas juos 
žino malonėkite pranešti jų adresą.

Stanley Butch is, 
672 N. Dearborn St., Chicago, Hl.

KAS NORI PIRKT GERA 
MURINI NAMA?

Parsiduoda 4 flatų naujas namas 
ant 32-ros ir Lowe Ave. gatvių. $50 
raudos ant mėnesio; turi būti par
duotas greitu laiku. Kreipkitės į 
Central Mfg. District Banką. 
1112 West 35th Street, Chicago, Ill.

Mioatoj, rugpjūčio i<s 
vakare, “Aušros” ka 
40900 Michigan avė. 
gai malonėsite ateiti 
laiku, kad galėtumėm 
pančius reikalus.

160 akrų farma geros žemės, 70 a- 
ų ariamos, likusi — miškas ir ga- 

,’kla. Puikus sodnas, puiki auza 
kiti budinkai; prie ištaisytų kelių 
prie miesto; taipgi netoli nuo Chi- 
gos. 14 galvijų, 4 arkliai, keletas 
šių, veršiai visokio amžiaus ir vi- 
s mašinos nuo kulcmosios (trash- 
g) iki mažiausio įrankio, kas tik 
ik alinga farm ai.
80 AKRŲ FARMA, juodžemis, apa- 
oj raudonas molis, dobilai iki ke- 
; auga. Netoli nuo Chicagos. Vi- 
farma aptverta su dratinėmis tvo- 

mis ir kiaule neišlenda. Puikiau- 
a auza ir kiti namai (budinkai), 8 
u’vės, 4 veršiai 2 metų, 3 geriausi 
•kliai, vištos, kiaules, žąsis antįs—- 
poniškos veisles. Parsiduoda už 
inigus, arba mainysime ant namo 
tieste.

Rockford, HI. —LMPSA 5 kuopos 
<ajsirinkimas atsibus nedėlioj rugp. 
10. 2 vai. po pietų Montague name*. 
Visos narės malonėkite atsilankyti.

—Org. B. Varekojienė-Čepaitė

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

įvyks nedėliojo, rugpjūčio 
, Mikalajūno svet., adresu 

2334 So. Leavitt str. Pradžia 2 
vai. po pietų. Visi nariai ma
lonėkite atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų aptarimui. 
Bus tarp kitko svarstoma rei
kalai draugų, kuriems reikia 
stot kariuomenėn. Atsiveskite 
naujų draugų prisirašymui prie 
musų kliubo. Valdyba

Roseland, Ill.—LMPS 25 kp. lap
kričio 11 d. 1917, rengia metinėms 
kuopos sukaktuvėms didelį koncer- 
■tą, kuiro pusė pelno skiriam

revoliucijos reikalams. Prašome 
kitų draugysčių tą dieną nerengti 
pramogų, kad neužkenkus idėjos 
daufipui. —Rengimo Komitetas.

Brighton Park. — Pranešu visiems 
Keistučio Kliubo nariams, kad mė
nesinis Kliubo susirinkimas atsibus 
rugpjūčio 19 d. 1 vai. po pietų, Liuo- 
sybės svet’., Kedzie avė., kampas 39 
pi. Nariai malonėkite visi laiku at
silankyti. Yra svarbių reikalų. Bus 
tariama apie daktaro paėmimą drau- 

Rusi- gijai ir apie daugybę hitų svarbių 
Gustaitis.

ALINGA VEDI SI PORA, ino- 
neinanli darban, prižiūrėti na-

Maža šeimyna: mergaite 12 
Aš esu akušerė ir man pri- 

iseiti iš namų. Duodu kambarį 
ką. Atsišaukite į Mrs. P. Urbon,

Roseland, III. 
uoĮios draugišb 
ryks rugpjūčio

ižiuosime į Washington

Paskaita. — 
mą temoje ‘Soc 
bažnyčia” turės 
Lietuvių Socialistų Jaunuomenės Ly- 

♦Kos 1 kuopos lavinimosi susirinkime 
nedėlioie, rugpjūčio 19 dieną Mark 
White Square svetainėj (kertė Flal- 
<ted ir 30 gat.). Pradžia 9:30 ryte. 
Po paskaitos viešos diskusijos skai
tytoj temoj. Visi kviečiami atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai. Apš. Komit.

AŠ duodu kainas ui 
patarnavimą pagal jų- 
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir Icn 
kiškai.
.. Va 1 a n do s p r i em i mo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedčliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

V1KNA1TN1B REGISTRUOTA* RUSAS AFTIEKOR1U8 ANT BRIDGEPORTO
VYFŽĄMS IR

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kbb turi Hkatidamas arba silpnuti akis, h- 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas mu*

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

9 ryto iki 1 po pi«L

klausomos Darbo 
prezidentė, Laura 
Įžanga 25c. ypatai

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
us penkių kambarių veik naujus 
kandus, divonus, cabinet phono- 
aph, upright pianą ir tt. Parduodu 
sus sykiu arba atskirai. Pigai už 
ynus pinigus.
10 North Ave., 1-mas flatas. Prieš 
imboldt Park, Chicago.

"namai-žemI

rYRIMAS NEREIKALINGAS. NAU 
IA PIETŲ-VAKARŲ PUSĖS SUB 
DIVIZIJA AISIDARYS RUGSĖJO I

KOMISAS

< w ■ ATEIKITE
V 13 I PAS MANE 

W I TUOJAUS

DAKTARAS COATES atgabeno 1 Sj miestą vėliausias Europos metodas gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su patymėtinu pasisekimu vadovaujančiose kilni
ose ir ligonbuČiuose, Europos dideliais specialistais Vienos, Paryčiau*, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekvienas li
gonis utkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO UŽDYKA. Atminkite, 
ai gydžiau pasekmingai vyrų ligas viri 80 metų. Al i&gydtiau įimtus, ir ilgydy- 
siu jus. Neatidėliokit, ateikite liandien.

30 m. Prakl. ir šimtai išgydytu lyry-Tal mano reputaci|a

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

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

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

noriu prašalinti nuodus iŠ jųsų gydymo systemos vienu gydymu. 
VALANDOS: 9 ryto iki 8:30 vakaro. NF.DĖLIOMS: 10 ryto iki 2 

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor 

Friel Siegel Cooper A Co.

SLAUGIEMS
Akiniai aukiio rAmttoMi nuo 11.06 ir 
jiščiau. Sidabro rčrnuofre nuo |L00 tr 
aukščiau Fritaikoma akiniu* uldj 
Auniiikit: Galvos aoj4jima«, nervilku- 
ninn, akių *kn vdč jimaa, uivilkima* ir 
tt yra vaisiai# įvairių ligų, kuri* tail 
boti prašalintos gorų akinių pritaiky- 
mu, Iltv i imas uidyką, jei r*rlti nr 

£ akauda akis. Jei jo» raudono*, X tal- 
kA va FOpa, jei blogai matai, jei akį* •!!- 
Įf prda, neteik ilgiau, o jieikok pag-elbo* 
ff Hptkkoj, kur kiekvienam piitaikom* »- 
U kiniai uždyką Atmink kftd mat kol- 
■ nam gvarantiiojam akiniu* ir k lenk to

nam K»iai piireiikain
KM,

> mane Al buvau ap- 
patarimu* DYKAI. Galiu 

Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al oeu 
am SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yru 
\ ^1^ tuščias, kuomet 

pranyksta rcgfijl- 
m as.
Mes vartojam pa- 
gerintą Ophthal- 

įr* mometer. Ypati- 
nga doma atkrei- 

B piama į vaikus.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 
dieną.
4649 S. Ashland Avė.
. kampas 47 St.

Antanas Zemliatiskis 
persi kyrė su šiuo pasauliu rugpjūčio 15 d 
6 v. ryto. Velionis paėjo iš Kauno gub., Ra 
šeinių pav., Skirsnemunio parap. ir kaimo, iš 
gyveno Amerikoje apie 1 1 metų, visų laikų gy’ 
seno Chicagoje ir buvo gerai žinomas lietu 
viams kaipo geras muzikantas koncertistas 
Laidotuvės įvyks nedėlioję, rugpjūčio 
ryte j Lietuviškas Tautiškas Kapines 
mų 1729 So. Halsted st., 2-ras aukštas 
pakulio. Kviečiame visus pažįstamus, 
gus ir gimines atsilankyti į šermenis 
lyvauti laidotuvėse. Pasiliekame nubudime

Sesuo Zuzana ir broliai
B. A. ir J. Stanevičiai?

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikit* pa* 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope R*g- 
/ \ / l gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologilka Ja-
bU Ų/ boratori ja ir Kraujo Egzaminacija ati-

-Y—j dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aš ap-
»iimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata Ir 

> apėka bue Jum* eugrąŠinta. Ateikit pas
tikrą specialist^ ir ne prie imituotoji].

J UI J 1 ri Tikras specialistas neklaus jus, kur jums
Į į ■ ekauda ir kokią jus ligą turite, bet jis

my" nr~Ti—į I jum* pasakys pate, po apžiūrėjimo.
r'liJW® Or. C. H. HAIR 
® -r;/ f Mentor Bldg.
tį 01' zįt— į M) į H'/J Paimk clevatorį. Kambarys 122 
[F » FT, T Prieš North American Cafe.
SL, VM 39 S. State St. St. Kampas Monroe

Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

E” 606-914




