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EX-BANKIERIIJS TANA- ANGLIJOS DARBININ- i ITALAI VIS DAR VAROSI SUKILIM AI ISPANIJOJ.
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Anglai veržia, H. ™: ens
Reikalauja suvaržyt pačios depar

tamento sauvaliavimus

Vengrijai g tęsia badas

NUSTATĖ ANGLIŲ 
KAINAS.

Prez. Wilson as paskelbė 
naują patvarkymą, kuriuo 
nustatoma minkštųjų an
glių kainos; gal but kon
fiskuos kasyklas.

WASHINGTON, rugp. 22 
— Pagalios prezidentas Wil
sonas nustatė t.v. minkštųjų 
anglių kainas. Vakar išleis
tu jo patvarkymu anglių kai
nos kai kur net per pus nu
mažinama. Pav., iki šiol, 
perkant anglis iš kasyklų, 
(Illinois ^valstijoj) reikėjo 
mokėti po $3.25, $3.50 ir $4.- 
00 už toną. Dabar bus mo
kama po $1.95, $2.20, $2.65 
už toną ir tt. Kitose valstijo
se kainos truputį skiriasi. 
Tečiaus, apskritai imant, an
glių kainos visur liko žymiai 
numažintos.

Dabar, sako telegramos, 
visa priklausys nuo kasyklų 
baronų. Jeigu jie nesutiks 
su prez. Wilsono patvarky
mu ir pardavinės anglis savo 
nustatytomis kainomis — 
tuomet prezidentas konfis
kuos kasyklas. Vadinasi, 
valdžia paims jas savo ži
nion ir tvarkys anglių paga
minimą ir jų sunaudojimą— 
laike dabartinės karės-taip, 
kaip jai pasirodys esant rei
kalingu.

Vis dėlto, dabar nustaty
tos anglių kainos paliečia tik 
stambiuosius pirkėjus. Dar
bininkai, kurie perka anglis 
iš “trečių rankų”, turės mo
kėti tiek, kiek anglies per- 
kupčiai reikalaus. Telegra
mos, beje, sako, kad taip 
greit, kaip bus atsiekta rei
kiamo susitaikymo su kasy
klų savininkais, valdžia ban
dysianti pažeboti ir “jardų” 
savininkus, — ir čia busią 
nustatyta kainos.

ANGLAI VERŽIASI PRIE 
LENS.

Vokiečiai traukia kariuome
nę iš Galicijos.

čiama pagelbos iš Galicijos 
fronto. Keli kariuomenės 
būriai jau atvyko. Vis dėl
to, anglai tvirtina, kad mies
to jie nebepajiegsią išlaiky
to vokiečiai nebepajiegsią iš
laikyti. Jo puolimas esąs: 
neišvengiamas.

Visu frontu vokiečiai at
kakliausiai atakuoja anglų 
ir francuzų pozicijas. Bet 
apart pasibaisėtinų nuosto
lių jie nieko kita neaplaiką 

,— sako Londono praneši
mas.

REIKALAUJA SUVAR
ŽYT PAČTOS DEPAR
TAMENTO SAUVA

LIAVIMUS.

Maisto reikmenų brangu
mas veda žmones iš kant
rybės.

WASHINGTON, rugp. 22 
— Wisconsino senatorius 
La Follette vakar rimtai ra
gino senato narius daryti 
ikas nors, kad numažinus 
nesvietiškas maisto reikme
nų kainas. Jisai sako, kad 
toks dalykų stovis statąs ša
lį didelin pavojun. žmonės, 
girdi ir taip jau priešinasi 
parinktino kariuomenėn ė- 
mimo įstatymui ir karei, o 
čia neapribotas spekuliato- 
rių siautimas stačiog tyčio
jasi iš jų pakantrumo.

Čia jau senatorius La Fol
lette perskaitė ad vėsuotą 
jam ir kitam senatoriui 
(Stone) laišką. Laiške grie
žtai reikalaujama, ka^ įsta
tymų leidimo įstaigos nors 
kartą stengtųsi išgirsti žmo
nių balsą, kol dar nevėlu. 
Laiško autorius esąs United 
Mine Workers unijos narys 
iš West Frankfort, Ill. Jo 
varda senatorius atsisakė 
pasakyti.

Pačtos departamento galva 
turės pasiaiškinti kuo re- 
damasi jis smaugia socia
listų spaudą.

WASHINGTON. — Pač
tos departamento sauvalia
vimai — smaugimas socia
listinės spaudos — pagalios 
išvedė iš kantrybės ir šiaip 
padoresnius senųjų partijų 
atstovus. Antai, pereitą su- 
batą Georgijos valstijos se
natorius Hardwick pasiūlė 
senatui rezoliuciją, reikalau
jančią, kad pačtos departa
mento galva Burlesonas pa
siaiškintų prieš kongresą — 
kuo remdamasi pačtos de
partamentas atėmė antros 
klesos siuntimo teisę Ame
rican S o c i a 1 i s t’ u i, 
Masses, B u I l’u i ir ki
tiems socialistų ir radikalų 
leidžiamiems laikraščiams.

Senatorius Hardwickas 
sako, kad toks dalykų sto
vis negali būti pakenčiamas 
šalyje, kurios konstitucija 
garantuoja piliečiams pilną 
žodžio, spaudos ir susirinki
mų laisvę.

VENGRIJAI GRĘSIA 
BADAS.

RUSAI VEJA TURKUS 
KAUKAZO FRONTE.

Traukiasi atgal Rumunijoje

PETROGRADAS, rugpj. 
22. — Of iciabs- karės ofiso 
pranešimas sako, kad rusų 
kariuomenė ir vėl pradėjo o- 
fensivą Kaukazo fronte. 
Vakar rusai išvijo turkus iš 
kelių kaimelių ir suėmę tūlą 
skaičių priešo kareivių.

Rusai tečiaus buvo priver
sti pasitraukti rytiniame 
karės fronte — Rumunijoje. 
Po atkaklaus ranka rankon 
mūšio ties Ocna ir Onecati, 
rusai buvo priversti atiduoti 
priešui dalį pirmųjų apkasų. 
Rusai, beje, turėjo traukties 
ir ties Fokshani. Čia betgi po 
stiprios kontratakos rusams 
pavyko išvyti priešą ir atsi
imti pralaimėtas pozicijas.

Visose kitose rytinio fron
to vietose vakar neįvyko nie
ko nauja.

JEIGU KARĖ TĘSTŲSI 
DAR DU METU —

LONDON, rugp. 22. — 
Anglų kariuomenė nesulai
komai veržiasi prie Lens. O- 
ficialis karės ofiso praneši
mas sako, kad vakar kana
diečiai išvijo vokiečius iš vi
sos eilės apkasų Ixms prie
miesčiuose. Paskutinės te
legramos sako, kad atkakli 
ranka rankon kova eina 
miesto gatvėse, kurios pase
kmių šioje valandoje dar ne
žinoma.

» Londono pranešimas, be
je, sako, kad vokiečiai ant 
žut-but nutarę ginti miestą. 
Jiems, sako, skubiai

Maisto stoka priverčia pa- 
liuosuot iš kalėjimo pra
sižengėlius ir apriboti na
ujų areštų skaičių. 
KOPENHAGE^

gauta patikėtinų pranešimų, 
ka<J Vengrijos justicijos mi- 
nisteris įsakęs paliuosuoti iš 
kalėjimų* veik visus prasi
žengėlius ir apriboti naujų 
areštų skaičių iki minimum. 

t Tatai valdžia turėjo pada
ryti tuo tikslu, kad sutauso
jus maisto eikvojimą “ne
produktyviems visuomenės 
elementams.”

Vengrijoje esą jaučiama 
didelė maisto stoka. Netur
tingieji visuomensė sluogs-
niai ten arti visuotino bada-

siun- vimo.

NEVIČIUS NORI $200.000.

Žmogui, kur per ilgus metus 
buvo pratęs vartyt šimtais tuks
iančių dolerių, — kad ir ne sa
vo, —- ir staigu, tą šimtų tūks
tančių dolerių vartymo biznį 
praradus, be abejo, labai Sun
ku gyvent. .

Sunku, be abejonės, gyvent be 
šimtų tūkstančių ir ponui J. Ta
na ne v iči u i, subari k r u t i j u šiai n 
Morganslryčio bankieriui. Bet 
jis tikisi, kad saulute vis tik ka
da nors jam dąt užšvis. Ir jis 
vėl turės šimtus tūkstančių, ir 
vartys juos. Ir tai ištikro galės 
atsitikti, jeigu jam pavyks išloš
ti 200,000 dolerių.

Mat, vakar Jonas Tananevi- 
čius užvedė bylą prieš keturis 
asmenis, skųsdamas kiekvieną 
ant 50,000 dolerių atlyginimo. 
.Jo skundžiamieji yra: Jonas Bre 
nža, Julius Brenza, Sofija Gap-

Suvienytos Valstijos turėtų 
paaukoti jai — 40 miliar- 
dų doleriij ir 400 tūkstan
čių vyrų.

WASHINGTON, rugp. 22 
— Telegramos iš Washing- 
tono praneša, kad ten esą 
apskaitliuojama, būtent, jei
gu dabartinė karė tęsis dar 
du metu — Suvienytoms 
Valstijoms ji kainuos ketu- 
riasdešimts miliardų dole
rių ir keturi šimtus tūkstan
čių vyrų-kareivių.

Tai butų graži auka “prū
sų militarizmo” sutriuškini
mui.

ANGLAI NETEKO
14,243 VYRŲ.

Tik per vieną savaitę.
LONDON, rugp. 22. — O- 

ficialiai. pranešama, kad 
pereitą savaitę anglai nete
ko 14,243 vyrų — 2873 už
muštais ir 11370 sužeistais, 
ar be žinios dingusiais.

KAI STOJA Už STOCKMO 
KONFERENCIJĄ.

Reikalaus, kad valdžia iš
duotų pasportus jų įgalio
tiniams.
LONDON, rugp. 22. — A- 

inglijos Darbo Partija 1,234, 
000 balsais prieš 1,231,000 
dar kartą nutarė dalyvauti 
^tarptautinėje socialistų kon
ferencijoje Stockholme.

v Dabar, sako telegramos, 
Darbo Partija formaliai pa
reikalaus, kad valdžia sutei
ktų jos įgaliotiniams pas
portus. Kaip po šito pasi
elgs Lloyd George’e valdžia, 
nežinia. Telegramos betgi 
pastebi, kad “toks Darbo 
Partijos užsispyrimas” sta
to valdžią labai kėblian pa
dėjimam

šiene ir Sofija Bidderman. Jo
nas Tanančvičitis kaltina, buk 
tie asmenįs leidę melagingus 
paskalos apie jo banką, skleidę 
lapelius ir tuo budu sukurstę 
žmones daryti “run” ant ban
ko, kas buvę banko bankrutiji- 
mo priežasčia.

Jeigu Jonui Tananevičiui pa
vyks nubyloti kiekvieną savo ap
skųstąjį, ir laimės iš kiekvieno 
po 50 tūkstančių dolerių, tai jis 
ir vėl turės 200,000 dolerių —- 
ir tai savo. i

ŠUNS LAIMĖ.
...___4^ ■ •

Jobu Gordon, stambus Chica
gos real eštdfM biznierius turi 
bedą. Jis dejuoja, kaip kapita-
lįstų laikraščiai praneša, kad jo
jo šuva nenori pusryčių nieko 
kito ėsti, kaip tik “grapefruits,”
apelsinus, keptą svieste duoną, 
kiaušinius ir kavą. Ponas (Gor
don sako, kad jeigu karė tesis 
ilgiau, tai jis turėsiąs mokinti 
savo šunį kitokiais valgiais sko
nį užganėdinti. • /

Žmonės, norėdami nusiskųs
ti ant savo nelemto likimo, daž
nai sako: “Tai aš turiu šuns lai
mę” Well, iš augščiau paduotos 
žinutės reikia spręsti, kad žmo
nės klysta taip sakydami, nes 
yra šunų, kurių laimei drąsiai 
gali pavydėti milionai žmonių. 
Ir tai tokių šunų yra labai daug.

PERGALĖJO SALIUNUS.

Šerifas Trager praneša, kad 
jisai įveikęs Chicago^ priemies
čių saliunininkus. Girdi, kur 
savaitė anksčiau buvo nedėldie- 
nyj atidaryta 70 su viršum sa
binių, nedėlioj, rugpj. 19 dieną, 
jis rado atdarų saliunų tik 7. 
Vadinas, ir Chicagos priemies
čių saliunininkai lapo priversti 
uždaryti savo saliunus nedėldic- 
niais.

SUNAIKINO VOKIEČIŲ 
ZEPPELINĄ.

LONDON, rugp. 22. — 
Oficialis aglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad netoli 
Jutlandijos pakraščių anglų 
kruizeriai vakar sunaikino 
didelį vokiečių zeppeliną. 
Zeppelino įgula žuvusi.

:: ORAS ::

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Oras nepastovus; maža at
imama temperaturojė.

Aug^čiausia temperatūra 
vakar buvo 73 laipsniai; že
miausia •— 671.

PRIEKIN.

IR JIE TURI PELNO.

Ačiū karei Biblijų išleidėjai, 
sakoma, daro ytin gerą 
biznį.

NEW YORK, rugp. 22. — 
Biblijų išleidėjai skundžiasi 
negalį prideramai aprūpinti 
žmones... biblijomis. Mat 
įkaręs laiku reikalavimas 
Biblijų pasidarė toks tankus, 
kad leidėjai nepajiegia išlei
sti tiek naujų Biblijų, kieki 
jų reikalaujama. Ypač ge
rai einąs naujasis testamen
tas.

Mat, karės laiku ir iš “die
vo žodžių” galima daryti ne

Suėmė 10 tūkstančių 
belaisvių.

ROMA, rugp. 22. — Ita
lai vis dar varosi priekin I- 
sonzo lygumose. Per vakar 
ir šiandie dieną italai suėmė 
virš dešimtį tūkstančių ne
sužeistų priešo kareivių — 
belaisvių.

Telegrama iš Berlino pra
neša, kad Isonzo fronte ita
lai turi sutraukę didelę dau
gybę sunkiosios savo artile
rijos. Pav., palyginamai ne
ilgame fronte italai pastatė 
prieš austrus net 5000 di
džiųjų kanuolių. Jų tarpe 
(daug paimta iš anglų ir fra- 
uicuzų fronto.

Austrai ir vėl pradeda bi- 
joties delei likimo didžiosios 
savo prieplaukos Trieste’o.

BOMBARDAVO VOKIE
ČIŲ AMUNICIJOS 

SANDĖLIUS.

blogą biznį.

POPIEŽIUS APLAIKĖ
ANGLIJOS ATSAKYMĄ.

ROMA, rugp. 22. — Ang
lijos atsakymas į popiežiaus 
Benedikto XV notą vakar 
tapo įteikta kardinolui Gas- 
pari’sui, popiežiaus “valsty
bės sekretoriui.”

Atsakymo turinys dar ne
paskelbta.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
CHICAGOJ PLATINASI.

Sveikatos departamento ko- 
misionierius Jobu Dill Rober
tson paskelbė, kad Chicagos vai
kam grasina baisioji jų giltinė- 
vaikų paralyžius.

Komisionierius todėl pataria 
gyventojams, ypač * biednes- 
niems, rupi n lies užlaikyti juo- 
švariausia savo namus. Nai
kinti kaip galima muses, dabo
ti, kad maistas butų juošvariau- 
sia užlaikomas, apvalyti nuo 
dulkiu kambarius ir tt. c-

2,150 NUOŠIMČIŲ 
PELNO.

' Chicagos krautuvininkai per
ka korinis mokėdami po 16 ir 
ketvirtadalį cento už tuziną var
pų. Gi savo krautuvėse jie par
duoda jau po 40 centų tuziną 
varpų. Tatai, vadinas, duoda 
jiems p'elno 150 nuošimčių. 
O viešbučiai, pirkdami kornus 
taip pat po 16 su ketvirtdųliu 
cento už tuziną, pardavinėja 
kiekvieną po 30 centų, arba tu
ziną po $3.60. Reiškia, iš kor
ini jie turi pelno net po 2.150 
nuošimčių!c

ROMA, rugp. 22. — Po
piežiaus Benedikto sekreto-
rius Gaspari viešai užginči
ja paleistą gandą, buk pa
siųstoji kariaujančiom vals
tybėm nota buvusi parašyta 
prašant Austrijos karalienei 

JZitai. Tatai esą netiesa.

Numetė daug bombų ant 
Burgoise.

LONDON, rugp. 22.—An
glų orlaivininkai vakar nak
tį užpuolė vokiečių amunici
jos sandėlius Burgoise, Bel
gijoje. Numesta keli tonai 
eksplioduojančių medžiagų.

WASHINGTON, rugp. 22
— Kad išvengus visuotino 
laivų statytojų streiko Suv. 
Valstijose, valdžia rengiasi 

‘pridėti reikalaujamąjį nuo
šimtį algų iš savo kišeniaus. 
Valdžia, suprantama, mo
kės tik tiems darbininkams, 
kur dirbs prie jos (valdžios) 
užsakytųjų laivų statymo. 
Visi tie darbininkai, kur 
statys privačių kompanijų 
užsakytus laivus, negaus 
nieko.

Spėjama, kad laivų staty
tojai nepasitenkins valdžios 
.pasiulymu. Jeigu tik sam
dytojai bandys atmesti jų 
reikalavimus, bus paskelbta 
visuotinas laivų statytojų 
streikas.

NAUJA KARĖS PASKO
LA ANGLIJAI.

Suv. Valstijų valdžia pasko
lino Anglijai dar 50 mili- 
onų dolerių.

WASHINGTON, rugp. 22
— Oficialiai pranešama, 
kad valdžia paskolino Ang
lijai dar 50 milionų dolerių. 
Viso tuo budu iš septynių 
miliardų t.v. karės paskolos 
iSuvienytosios Valstijos 
paskolino savo talkininkėms 
$1,966,400,000. Vadinasi, 
netoli du miliardų dolerių.

PALIUOSUOS ALZAS- 
LOTARINGIJĄ.

ZURICH, Šveicarija, rgp. 
22. — Čia aplaikyta patikė
tinų žinių, kad kancleris 
Michaelis’’*’ vakarykščiame 
reichstago komisijos posė- 
dyj išdėstęs valdžios pažiū
ras kas del suteikimo Alzas- 
Lotaringijai autonomijos. 
Kalbos turinys dar nepas
kelbta.
»llllji.... ......■».l.«l... !<■> ■>! >■ -i> II..IĮ

SKAITYK IR PLATINK
1 “NAUJIENAS.”

Biscay ir Saragossa provin- 
cios atsimetė nuo Madri
do valdžios; Kataloni joj 
eina kruvini susirėmimai 
tarpe revoliucionieriŲ -ir 
kariuomenės. ,

BARCELONA, Ispanijoj, 
rug. 20. — Nuo rugpjūčio 13 
d., t.y, kuomet tapo paskelb
ta generalis geležinkelių 
darbinihkų streikas, Ispani
joje, ypačiai Katąlonijosr 
Biscay ir Saragosse provin
cijose, ištiko visa eilė rimtų 
pasipriešinimų valdžiai, ku
rių ji vis dar nepajiegia nu
slopinti, nežiūrint to, 'kad 
prieš sukilėlius yra siunčia
ma išlavinta ir gerai apgint- 
kluota kariuomenė. . Dar gi 
dviejų pastarųjų provincijų 
sostinės — Bilbao ir Sara
gossa —, viešai pasiskelbė 
atsimetančios nuo Madrido 
valdžios. Vadinasi, . pasi
skelbė neprigulmingomis 
respublikomis. Katalonija 
irgi galinti pasekti pirmųjų 
pavyzdžiu, žymesniuose tos 
provincijos miestuose—Bar- 
celone, Sabadell’e ir kituose
— valdžios kariuomenė, daž
nai vartojanti prieš sukilė
lius kanuoles, vis dėlto nepa
jiegia sugrąžinti reikiamos 
tvarkos.

Kadangi Madrido valdžia 
uždėjo aštrią cenzūrą ant vi
sų išsiunčiamų £ Užsienius žj 
"nių, tai apie tikrą dalykų 
stovį Ispanijoje sunku kas 
nors patirti. Neaiškios, per 
cenzūros kaštuvą perėjusios 
žinios ir atskirų asmenų pa
pasakojimai tečiaus liudija, 
ikad karalius Alfonsas ir jo 
Šaika stveriasi paskutinių 
įmonių, kad užslopinus viso
kį pasipriešniimą “dievo 
duotai” valdžiai. Ispanijos 
darbininkams tapo išplėšta 
netik susirinkimų ir žodžio 
laisvė. Jiems atimta ir spa
uda. Pav., Barcelonoj dabar 
viso išeina tik du laikraščiu
— Vanguardia ir Diagrafico
— abu aršiausi darbininkų 
priešai'. Visi kiti uždaryta. 
Tas pats ir kitur.

Darbininkų nepasitenkini
mas esąs didelis. Visa jų 
nelaimė, kad jiems stoka 
tvirtos organizacijos. Ta
tai — kaip sako tie patįs 
pranešimai —.gali but vie
nintele priežastim, ačiū ku
riai valdžia, tur but, dar kar
tą sulaužys jų pasipriešini
mą.

VOKIEČIŲ KAREIVIAI 
BĖGA Iš ARMIJOS.

KANADIEČIŲ KARĖS 
STOVYKLA FRANGIJOJ, 
rugp. 22. — Telegramos iš 
Francijos fronto sako, kad 
vokiečių armijoje dedasi pa
našių dalykų, kaip kad savu 
laiku Rusijoje. Šimtai vo
kiečių kareivių, nepakelda
mi visų karės baisenybių, 
apleidžia armiją ir slapstosi. 
Pereitą savaitę tokių pabė
gėlių skaičius sudaręs lygiai 
po 100 kasdien.

ST. LOUIS, Mo., rugp. 22 
— Pranešama, kad federal© 
valdžia rengiasi supirkti vi
są javų derlių devyniose val
stijose.
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IMO SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506
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Finlendija ir 
jos socialistai.

Šiame “Naujienų” nume
ryje išspausdinta Finlendi
jos socialdemokratų parti
jos atsišaukimas j viso pa
saulio socialistus.

Tai yra įdomus ir turintis 
milžiniškos svarbos doku
mentas. Kad jį teisingai ap- 
vertinus, reikia atsimint, ko
kiose aplinkybėse jisai gimė.

Finlendija yra vienintelė 
pasaulyje šalis, kurios par
lamente socialistų partija 
turi absoliučią didžiumą. So
cialistai Finlendijos parla
mente (seime), vadinasi, ga
li savo balsais pravesti koki 
tiktai jie nori įstatymą, nors 
jam ir priešintųsi visos bur
žuazinės partijos.

Paskutinėms dienoms te- 
čiaus i Finlendijos socialistų 
rankas pateko taip-pat ir 
valdžia. Finlendijos gene
ral - gubernatorius pasiūlė 
dr-gui Tokoi, seimo prezi
dentui, sudaryt ministeriją; 
ir jisai apsiėmė.

Tuo budu socialistai Fin
lendijoje patapo valdančiąja 
partija. Buržuazinės parti
jos dar, žinoma, turi jiegos 
žymiai trukdyt socialistų 
darbą; vienok, nežiūrint tu 
trukdymų, socialistai gali 
tenai vykint vieną po kitos 
reformas, kurios ilgainiui 
pastatys šalį ant visai nau
jų pamatų — ant socializmo 
pamatų.

Taip dalykai stovi Finlen
dijos viduje. Bet ta šalis y- 
ra ne laisva išlauko. Ji turi 
lik autonomiją. Vyriausia 
valdžia ant Finlendijos ran
dasi Rusijos rankose.

Rusijos valdžia sprendžia 
apie Finlendijos m misterių 
ir kitų valdininkų paskyri
mą; ji sušaukia ir paleidžia 
seimą; ji patvirtina arba at
meta seimo priimtus įstaty
mus; ji laiko Finlendijoje sa
vo kariuomenę, ir tt. Finų 
rankos tuo budu yra pusiau 
-surištos.

Gerai, kad šioje valandoje 
Rusijoje turi didelę galią re
voliucionieriai. Viešpatau
jančios Rusijos klesos dabar 
nedrįstų perdaug kišties į 
Finlendijos reikalus. Bet 
revoliucijos momentas Rusi
joje pasibaigs, ir buržuazija 
vėl paims į savo rankas va
deles. Ar ji tuomet šaltai 
žiūrės, kaip finų socialistai 
griaus kapitalizmo pamatus 
ir statys naują tvarką? Ji 
negalės šaltai žiūrėti į tai, 
kadangi Finfendijos sociali
stų darbas bus didžiausiu 
padrąsinimu Rusijos darbi
ninkams kilti prieš savo po
nus.

Apmatydama tatai, Fin
lendijos social-demokratų 
partija nlitarė savo suvažia
vime reikalaut savo šaliai 
nepriklausomybės. Augs-* 

čiaus minėtasai atsišauki
mas yra išleistas tuo tikslu, 
kad šitą reikalavimą išaiški
nus visų šalių, o visų-pirma 
Rusijos, socialistams.

Finlendijos socialistų pa
siryžimas išgaut savo šaliai 
nepriklausomybę, kad turė
jus liuosas rankas vykint sa
vo programą, atskleidžia 
naują lakštą tos šalies istori
joje.

i Yra socialistų, kuriems ši
tas Finlendijos draugų žin
gsnis bus nesuprantamas. 
Jie laikosi, mat, tos dogmos, 
kad užstojus “imperialisti
nių karių gadynei”, mažųjų 
tautų nepriklausomybės lai
kas “jau praėjo”. Bet di
džiuma socialistų į tokias do
gmas netiki. Socializmo mo
kslui jos visai svetimos.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Vakarykščiame numeryje, 
straipsnyj “Nauja Tvarka”’ 
statyme iškreipta vienas žo
dis, per ką pasidaro neaiški 
viso sakinio prasmė. Tenai 
(p as k u t i n ė j e špa 1 toj e) iš
spausdinta: “Kaip Suv. Val
stijų ponai šiandie aiškina 
vieną po kitos konstitucines 
žmonių teises...” Vietoje 
“aiškina“ turėjo but naikina.

Apžvalga.
KAPITALISTŲ PRIEŠAI.

"Vien. L.” pateko i “kapitalis
tų priešų" pusę ir ėmė atakuot 
"Naujienas" už... “kapitalistų 
gynima." Kokiu budu toks na- 
vatnas dalykas įvyko, patirsite 
iš sekamų "V. L." išvadžiojimų:

Nuo pat pradžios kares vi
si soeialistiški laikraščiai gie
dojo vienų melodijų, kad ka
rė reikalinga liktai kapitalis
tams, kad karė - - tai kapita
listų įrankis kovoje su darbo 
žmonėm is.

Dabar “Naujienos“ pasiė
musius iš New Yorko “Ti
mes" straipsnį, prirodinūjan- 
lį, kad kuogreieiausia laika 
esanti piniguočių obalsiu, pra
deda kritikuoti jį ir sako, kad 
karė reikalinga tiktai tūlai 
kapitalistų daliai, kitai-gi ka
pitalistų daliai karė kenkian
ti. Tolinus prirodinėja, kad 
juo ilgiau karė tęsiasi, tai 
tuom labiau kapitalistai nu
kenčia ir ant galo gali atsi
durti pavojuje visi kapitalis
tai.

Jei taip, tai kįla klausimas, 
kas tos karės pageidavo. Jos 
nepageidavo krikščionįs, nes 
jie myli artimų. Nepageida
vo demokratai, nes jie stovi 
už liaudį, o nuo karės juk 
liaudis nukenčia. Nepageida
vo jos socialistai, sulyg prin
cipo. Nepageidauja jos nei 
kapitalistai, nes tas kenkia jų 
interesams. Tai kas-gi karės 
pageidauja, jei visi jos neno
ri? Kaipgi galėjo kilti karė, 
jei jos net kapitalistai nepa- 
geidau ja ?

Nors “Naujienos" sakosi 
darbininkus užtariančios ir 
einančios prieš kapitalistus, 
bet mes visgi su jomis nesu
tiksime ir užmosime joms, 
kad jos šiame atvėjyj gina ka
pitalistus. Žinome gerai, kad 
ši karė pradėta su užgrobimų 
tikslais, su tikslu užkariauti 
naujas rinkas, už varžytines 
ant jūrių. Jei kapitalistai da
bar jau nori taikos, tai tas 
reiškia tiktai tų, kad jie iš 
perdidelio praturtėjimo gali 
p a s i g r o b t i. Jei jie reika
lauja taikos, tai tiktai delei to, 
kad jau nėra vilties daugiau 
ką nors užgrobti. Juk aišku, 
kad laike šios karės darbo 
žmonės, nežiūrint į didesnes 
algas, tiesiog apiplėšiami. 
“Naujienos“ turėtų žinoti, 
kad' visi progresyviški ele

mentai (socialistai, liaudini
nkai, demokratai ir tt.) neno
ri karių, dešiniosios gi parti
jos (klerikalai, šovinistai, im
perialistai, etc.) pageidauja 
karių. Ir nėra reikalo ginti 
kapitalistus,

Prie šilu “V. L.“ žodžiu mes v
pridursime keletą paaiškinimų, 
kad ji pamatytų savo klaidas ir 
sekamą , kartą, kuomet ji mė
gins išgvildent tokį painų klau
simą, turėtų (langiaus pasiseki
mo, negu dabar.

“Vien. L.“ sako neliesą, kada 
ji tvirtina, joge i visi socialistų 
laikraščiai rašę, buk visi kapi
talistai norį arba norėję karės. 
“Naujienos“ tokių dalykų nėra 
niekuomet rašiusios. Tokią ne- c 
sąmonę, kad visi kapitalistai esą 
ir buvę karės šalininkais, gali 
pasakot tiktai toks “socialistas“, 
kuris apie socializmą nieko neiš
mano. -

“Vien. L.“ nesižino, ką pasa
kojanti, kada ji rašo, buk pri
pažinimas, jogei tam tikri ka
pitalistų sluogsniai prie tam tik
rų aplinkybių gali but kares 
priešai, tai esą “kapitalistų gy
nimas.“ Viena, ji pati pripažįs-j 
ta, kad kapitalistai, bijodami “iš 
perdidelio praturtėjimo pa- 
sprogti,“ gali dabaięnorėt karės. 
Antra, jeigu “V. L.“ manytų, 
kad visi kapitalistai prie visų 
aplinkybių nori karės, tai ji tu
rėtų padaryt tokį išvedimą: kol 
kapitalistai viešpataus, tol karė 
nepasibaigs. Vadinasi, jeigu ji 
sakosi norinti laikos, lai ji tu
rėtų geisti kuogreičiausio kapi
talizmo panaikinimo, t.y. socia
lus revoliucijos. “V. L.“ butų' 
tuomet socialistinis (ir dagi ra- 
dikaliausis)) laikraštis; tuo- 
gi tarpu ji yra atkakli socializ
mo priešininkė.

“V. Liet." nemoka atskirt pa
prasčiausių dalykų. Ji sako, 
kad, jeigu, ilgai užsitęsus karei, 
jos imtų nenorėti visi kapitalis
tai, tai reikštų, jogei niekas ka
rės ir nepageidavo. Ji turėtų 
žinot, kad karė treji metai atgal 
buvo vienas dalykas, o karė 
šiandie v ra kitas dalvkas. Kuo- 
met karė prasidėjo, lai daugelis 
tų žmonių, kurie šiandie žiuri į 
ją, kaipo į nelaimę, sveikino ją 
su džiaugsmu. Imkite buvusįjį 
Rusijos carą: jisai, be abejonės, 
buvo vienas svarbiausiųjų karės 
prasidėjimo kaltininkų, o šian
die jisai pirštus sau kremtasi, 
kad karė įvyko.

“V. L.“ neišmano, kad tokius 
milžiniškus apsireiškimus žmo
nių visuomenėje, kaip karė, vi
sai negalima aiškinti gerais ar
ba blogais žmonių norais. Toks 
“aiškinimas" nieko neišaiškina. 
Juk “V. L.“ netvirtins, kad ka
pitalistai, pav., esą lyg kokie 
žvėrįs, trokštai! lįs išliet kuo- 
daugiausia žmonių kraujo ir 
pražudyt kuodaugiausia žmo
nių gyvasčių. Jeigu jie stojo, 
arba tebestoj a, už karę, tai ne 
dėlto, kad jie turi žvėrių palin
kimus, o dello, kad pagelba ka
rės jie tikisi atsiekti tam tikrų 
tikslu. Bet ar visuomet karė c

yra tinkamiausis kelias kapita
listų tikslams atsiekti? Žinoma, 
kad ne. Karė kapitalistams (ar
ba kitai kuriai klesai) gali but 
tinkamas įrankis tiktai prie tam 
tikru aplinkybių. Vadinasi, ne 
kapitalistų noras kariauti išaiš
kina karės kilimo priežastis, o 
aplinkybės, kurios darų karę ge
ru kapitalistams daiktu.

Šitų pastabų apie “V. L.“ “fi- 
lozofiją“ pakaks. Pasakysime 
dar porą žodžių apie tai, kodėl, 
musų nuomone, tas Brooklyn o 
laikraštis šoko atakuot karę ir 
kapitalistus. Štai kodėl: “V. 
L.“ buvo iki šiol karės, o ne tai
kos šalininkų pusėje. Dabar tė
čiu us taikos judėjimas ima vir
šų, ir ima viršų jisai kartu kai
po antikapitalistinis judėjimas. 
Todėl ir “V. L.“ nebepajiegda- 
ma ilgiaus “plaukti prieš van
denį“, mėgina persimesti į ka
rės ir kapitalistų priešų pusę. 
Ji, girdi, stojanti už taiką, o ka
dangi karės norį kapitalistai, tai 
reiškia, kad ji esanti kapitalistų
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Vlsy šalin socialistams.
Finlendijos soc.-demokratų 

atsišaukimas.

Nuo daugelio metų santykiai 
tarp Finlendijos ir Rusijos su
sidėdavo iš priespaudos ir kivir
čų. Dabar atėjo laikas naują 
lakštą pradėti ir įsteigti laisvus 
santykius tarpe tų dviejų šalių. 
Dabar laikas paliuosuot Finlen- 
diją nuo politinės priklausomy
bės ir globos jungo.

Rusijos revoliucija paliuosa- 
vo taip Fin lendi ją, kaip ir Ru
siją, nuo carizmo vergijos. Bet 
Rusijos kapitalizmo sostas dar 
nenuverstas, kadangi ekonomi
nis plėtojimąsi dar nėra pasie
kęs tokio laipsnio, kad butų ta
tai galima. Paremtas privatine 
nuosavybe ir kapitalistine pro
dukcija, klesinis Rusijos buržu
azijos viešpatavimas gali turėti 
tvirtas šaknis, nors šioje valan
doje jisai ir yra pasviręs. Rusi
jos buržuazija neketina išsiža- 
dėt savo galios Finlendijoje.

Kapitalistiniij klesų interesuo
se Rusijos viešpataujančioji bur
žuazija anksčiau ar vėliau vėl 
ims spaust ir išnaudot Finlendi- 
ją, jeigu tik ras tam progos. Ir 
ji darys tatai, neveizint, ar ji 
tuomet bus daugiaus ar mažiaus 
demokratinė, pažangi ar atgal- 
eiviška. Del tos priežasties ji 
net dabar skelbia Rusijos vals
tybės vienybę ir viešpatavimo 
galią, nepaisydama finų tautos 
noro pasiliuosuoti.

Rusijos valdžia ant Finlendi
jos šiandie negali nieko kita 
reikšti, kaip tiktai politinę glo
bą ir finų tautos priespaudą, 
šita priespauda yra galima to
kios autonomijos rėmuose, ko
kią Finlendija turėjo iki šiol ar
ba kokią laikinoji Rusijos val
džia dabar siūlo Finlendijai.

Didžiumos Finlendijos darbo 
žmonių laimė negali pakęsti ši
tokio apsivylimo. Rusijos val
džiai negalima duoti teisės sank- 
cionuot (patvirtint) finų seimo 
priimtus įstatymus; kadangi 
tuomet butų pavojus, kad svar
biausieji seimo priimti įstatymai 
bus atmetami Petrapilyje, nau
dai ir džiaugsmui atgaleiviškų- 
jų Finlendijos kapitalistų, — 
kas juk ištiesų yra ne kartą įvy
kę.

Teisė sušaukt ir paleist seimą 
negali but pavesta Rusijos val
džiai. Butų neteisinga, kad Ru
sijos valdžia turėtų galios truk
dyt finų seimo teisių praplatini
mą ir visos Finlendijos valdy
mo sistemos demokratizavimą 
sulig darbininkų klesos reika
lais. Seimas privalo turėt tei
ses nevaržomas rišti klausimus, 
paliečiančius Finlendijos finan
sus ir muitų reguliavimą.

Jeigu Rusijos valdžiai priklau
sytų galia spręsti apie šituos 
klausimus, tai ji Rusijos kapita
listų naudai galėtų plėšt privers
tinas kontribucijas, sunkti sy
vus iš finų tautos ir trukdyti jos 
progresą. Butų neteisinga, kad 
Rusijos valdžia turėtų balsą Fin
lendijos valdžios narių ir valdi
ninkų rinkime arba skyrime, ka
dangi tuomet valdininkai leng
vai galėtų pavirsti priespaudos 
įrankiais. *

Rusijos valdžia neturi jokios 
teisės veikti Finlendijoje, kaipo 
vyriausioji valdžia. Finlendija 
privalo turėt ne tiktai savo par
lamentą, bet ir savo valdžią, to- 

priešininkė.
Mus džiugina, kad “V. L.“ ant 

galo ėmė pritart taikai. Bet 
kuomet ji mėgina pėdas mėtyti 
ir statytis darbininkų užtarėja, 
tai mes esame priversti nurody
ti jai josios vietą.

Imperializmo politikai prili- 
pus liepto galą, šiandie “taikos 
apaštalu“ pasidarė ir katalikų 
popiežius. Tokių “taikos apaš
talų“ tolyn bus vis daugiau. Bet 
jie dabar dygsta ne iš meilės 
prie darbo žmonių, o iš baimės 
prieš darbo žmones. Ne del ki
tokios priežasties pateko į “tai
kos apaštalų” eiles ir “V. L.” 

kią valdžią, kuri atsakytų prieš 
žmones ir žmonių atstovus. Bu
tų neteisinga taip-pat, kad Ru
sijos valdytojai, vadovaudamie
si savo grobimo pienais, net tai
kos laiku turėtų teisės laikyt 
Finlendijoje armijas ir tvirto
ves. Rusijos kareiviai, kaipo 
privatiniai piliečiai, yra Finlen
dijos darbininkų klesos draugai. 
Bet kariškoji spėka, kurią nor
maliu laiku turės savo rankose 
Rusijos kapitalistai, yra pavo
jus liaudies laisvei ir visų liau
dies prispaudėjų ramstis.

Finlendijos social-demokra- 
tai * todėl reikalauja politinės 
Finlendijos nepriklausomybės 
priešingai Rusijos kapitalistų 
norui laikyt Finlendiją savo po
litinėje globoje. Tiktai laisvoje 
finų valstybėje Finlendijos dar
bininkai galės niekieno nekliu
domi tęsti savo klesinę kovą, ap
gint savo laimėjimus ir pasek
mingai lošt savo rolę didžiame 
darbe, tarptautiniame viso pa
saulio darbininkų laisvės judė
jime.

Finlendijos proletariatas ne
nori patapti svetimas savo bro
liams Rusijoje. Jisai su panie
ka smerkia tuos, kurie skelbia 
tautinę neapykantą. Kaipo lais
va respublika, laisva šalę lais
vos Rusijos, Finlendija užims 
tinkamą jai vietą tautų eilėje. 
Finlendijos liaudis neturi noro 
pertraukti ekonominius ryšius 
su Rusija ir negeidžia, paminti 
Rusijos žmonių teises.

Finlendijos ekonominiai san
tykiai su Rusija, lygiai kaip ir 
su kitomis šalimis, turėtų but 
tvarkomi laisvu susitarimu ke- t <-•
Ii u, o ne spėka, ne Rusijos poli
tinės galios priemonėmis. Kito
kiu budu negali pasiliauti nesu
tikimai ir kivirčai tarp Finlen
dijos ir Rusijos. Finlendijos 
social-demokratija skaito esant 
reikalinga, kad visi nesusiprati
mai išnyktų, ir ji iš širdies trok
šta, kad tarp Finlendijos ir Ru
sijos įsigyventų draugiški ir 
abiem pusėm naudingi santy
kiai.

Šitų bendrųjų Finlendijos so
cial-demokratų partijos princi
pų dvasioje mes kreipiamės į 
viso pasaulio socialistų partijas, 
o ypatingai į broliškas partijas 
Rusijoje, ir kviečiame jas padėt 
mums iškovot ir apgint Finlen
dijos nepriklausomybę. Jus ne
įeisite, kad pražūtų politinė di
džiumos Finlendijos darbo žmo
nių ateitis, patekdama priklau- 
somybėn nuo Rusijos buržuazi
jos malonės. Finlendijos klau
simas yra tarptautinis klausi
mas. Rusijos buržuazija negali 
garantuoti Finlendijos laisvei 
pakankamo užtikrinimo. Tam 
reikia tarptautinių garantijų 
(užtikrinimų) tokioje formoje 
ir prie tokių aplinkybių, kurios 
sutinka su tarptautinės social
demokratijos principais ir Fin
lendijos žmonių reikalais.

Draugai, stovintįs klesų kovos 
eilėse Rusijoje ir visose šalyse!

Ranka už rankos su jumis ir 
sutikime su socializmo princi
pais Finlendijos darbininkų par
tija tvirtai stovės savo pozicijo
je, kovodama už darbininkų kle
sos laisvę, idant ant kapitalisti
nio despotizmo griuvėsių butų 
įsteigta pasaulyje žmonių bro
lybė ir laimingas gyvenimas 
darbininkams.

REZOLIUCIJA 
prieš ėmimą kariuomenėn 

nepiliečių

cagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos įsteigiamasis susirinki
mas priėmė rezoliuciją prieš mi- 
litaristų užgaidas, kad kariuo
menėn butų imami taipjau ir 
svetimšaliai, neturintieji nei pir
mųjų pilietybes popierų, nema

no panedėlio numery į. Susirin
kimas išreiškė norą, kad visur 

mai priimtų tą rezoliuciją ir sių
stų Washingtonan savo valstijų 

senatoriams ir kongresmanains.

kad buvo priimta, skamba:

Resolution
Al the meeting of the Delegate 

Rody of the Lithuanian Work
ers’ Council of Chicago held on 
the 19th da,y of August, 1917,' 
at “Aušra” hall, Chicago, III., the' 
follpwing resolution was un- 
animously adopted: —

WHEREAS, the Lithuanians 1 and other aliens residing in the| 
United States of America had no 
political right to express them
selves for or against the declara- j 
lion of war, nor could they be 
heard directly or indirectly by 
the representatives in Congress 
of the United States in any 
question;

WHEREAS, lhe rights of the 
aliens in times of peace and war 
must be protected generally by 
the International Law and spe
cif i call v bv lhe t reali cs with sc- •> < 
veral countries;

various bills to

liable to nfililarv service with-

been originated in Congress and 
supported by the press hostile

RE ir
Delegate 
nian Workers’ 
cago protest 
abridgement of the Intcrnation-

ll ESOLVED, that the 
Bodv of the Lithua- 

Council of Chi
any

B F FURTHER RESOI

service

lhe exemplion from military 
service provided for the aliens 
under the Rules and Regula
tions prescribed by the Presi-

BE IT RESOLVED, that a 
copy of this resolution be sent

Redakcijos Atsakymai
M. Arminui. - Pinigus galite 

siųsti pačio Internacional Mo
ney Orderiu arba per atsakomą 
banką. — Apie siuntimą pinigų 
Rusijon, kad pasinaudojus jos 
pinigų žemu kursu, mes jokių 
patarimų negalime duoti. Tai 
yra rizikos dalykas.

'« t

Jau Atspausdinta

u Paskendusis V arpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

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

TEATRU MYLĖTOJAI, LOŠĖJAU Pasiskubinkite tą | 
veikalą kuogreičiausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis
kite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

J. Sirutis, 1840 S. Halsted St., Chicare, III.

Sereda, Rugpjūčio 22, 19177

ŽODIS I 
DRAUGIJAS
Draugijos turinčios atlie
kamus fondus, yra širdin
gai kviečiamos juos pa
dėti j stiprią Lietuvių 
Valstijinc Banką vardu

kapitalu ir perviršium 
$225,000.00. Universal 
State Bank suteikia sau
gumą dėlto kad turi di
deli kapitalą ir perviršių 
ir yra po priežiūra Val- 
stijinės Valdžios ir po už- 
žiura 15 gabių ir ištikimų 
direktorių išrinktų per 
Banko ščrininkus, kurių 
skaitlius siekia virš 500 
asmenų. Universal State 
Bank suteikia parankumą 
dėlto kad Bankas yra at
daras Utarninko, Ketver
ge ir Subatos vakarais i- 
ki 8:30 valandai, pertai 
nariams nereikia atsilik
ti nuo darbo padedant 
arba atimant draugijos 
fondus. Visom kitom 
dienom Bankas atdaras 
iki 5 valandai po pietų. 
Bankas moka trečią nuo
šimtį už padėtus pinigus.

Universal
State Bank

3252 South HalsL:d Street
Kampas 33Uos Gt. CHICAGO, ILL

Koroji
SUTAISYTAS IS fprmulos- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

— . —- w— -. y
apsireiškia esąs stebėtinai pasekming'u -ĮK 

nuo ffėhmo pilvo ir iarnu, per- nį 
^1 klės skaudėjimo, dusulio, palvos w 

skaudėjimo, nustojimo apetitot A 
ialėio galvoje, ect., ect., Šutai- II 
somas išdirbčju kibai pagarsčjuhkj H

PAIN-EXPELLERIO
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per pusę šimtmečio— :35c 
už toonkutę visose aptiekoee„ 
arba galite užsisakyti tiesiai ii
' F, AD. RICHTER A CO.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Besrboni St.

Mil-!) Unity BMg.
TeL Central 4411

Veda visokias reikalas, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismaose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 992-904 National Life BId«^ 
29 So. La Salle St., Chicago, Hi.

Tel. Central 6390-6891. Atdara: Utar> 
ninko, ketverge ir bu batos vakarais him 

6 iki 8 vai. vakare, po nntnsriu:
MILWAUKEE AVE.. Chlca^ UX. 

TeL Humboldt 97.

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti; visas kursas $15, 
ir jie sugrįš, jei jus eisit į 
karę—iki pasibaigs.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujieną” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

W. J. STANKŪNAIS,
3315 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Telefonas Yards 1546.



M
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primokytas

KOMITETAS.

viena

t

t* Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Akušerka su-

REIKALAUJI 4

Telephone Yards 5031
i ei5

>^DR. SCHNEIDER, ^“'ausiv.
\ Daug ligonių jis išgydė. SpecialiŠkumu gydymo vi-

Mich

Mich.
7:30 vai. vakare. 4

?

WISS1GDaktaras

RelU^l* Awjm?

rice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Mich.,

Pastaba: Archer-Cicero karais iki sustos, paskui paimkit Wil
low Spring arba Joliet karus iki daržo.

Dr, M. Stupnicki 
$109 So. Morgan St., Chfamipu 

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

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co, 

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg, Co. 

OTTO KU BIN 
prez. Atlas

[Brewing Co

* UII/XUO) 

arba ir

Širdingai kviečiame atsilankyti senus ir jaunus, vaikinus ir 
merginas ant musų Iškilmingo Pikniko, nes bus skanių gėrimų ir 
puikių užkandžių. Nepamirškit atsila 
nikas retai kada pasitaikys Chicagoje.

smulkmena. Kuomet

2 d. rugsėjo Muskegon, Mieli.,

1 PIRK SAU visas Plumbovojimui reik- 
B meni* tiesiai už “wholeaalo” kainas. 
X Mes parduosime visiem*.

Į ILevinthal Plumbing Supply Co., 
T1 1637 W. Division St*, Chicago, 
H Corner Marshfield Ave.

Kalbama lietuviškai.
Wfe'HISh*3-0-*W +4»* *Qi J ODr. Povilas Žilvitis 1

Lietuviu Gydytojau Chirurgas 1
3203 S Halsted St., Chicago. I

Tel. Drover 7179.

1900
KASPAR 

prezidentas 
OTTO KASPAR 

▼ice-prezidentas 
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros.

Pa rengt as 
LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTĖS 

NEDĖLIOJĘ, Rugpjučio-August 26 d., 1917 
LEAFY GROVE, Willow Springs, III.

Pradžia 9 valandą ryte lužanga 25c porai.

Midi.,

nok musų

g 25*I 75*

,w..

grpiRUSSIAN

3ATH
WITH SA

lei. Armitage 984

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

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

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

VYRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT 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, nesivėluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi Europoje, jo ilgai įsteigtai 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 betvarke. 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 gydytiės ar n*

Sereda, Rugpjūčio 22, 1917 NAUJIENOS, Chicago, DI

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 

aaarioie ir tikroje Bankoje. .28 metas teisingai vedamoje Banke}*. 
» priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) depoxltg 

ir taupymo padėjimų.

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

pirklys
H. E. OTTE 

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

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

kfisierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB? IMA LIETUVIŠKAI

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS Į
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, III. ;

12th St. Tel Kedzie 8909 
Paulina. Tel Western IS 
1514-16 W. 12th St, arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St, Chicago. Ill.

Telefonas Canal 3737

1739 B. HALSTED ST., CHICAGO 
Ant antro labi.

Korespondencijos VIENINTELIS
ROCKFORD, ILL.

Musų bolševikai ir vyčiai 
veikia.

VISAME SVIETE.
Lietuvos Sūnų ir Dukterų Drau
gijos susirinkime buvo perskai-, 
tylas laikinojo Am. Liet. Darb. 
Tarybos Komiteto sekretoriaus, 
A. Labo laiškas. Jau skaitant

vikai susitarė su vyčiais, nes ir 
vieni ir kiti negalėjo ramiai nu
sėdėti: išrodė lyg jiems sėdynės

Laiškų perskaičius , kilo di
džiausias jomarkas, mat atsira-

—o— 
NESULYGINAMAS

,—o~—
Vienintelis visame sviete yra PE- 

DISIN. Nesulyginamas; kuomet įųs 
1 pavartosite, jus niekuomet negausite 
jokio nuovargio, taipgi nebusite var- 
ginami užtrinų, naujikaulių, kojų' 
prakaitavimu ir panašiais kcblūmais.

Tokis yra PEDISIN. Praeitą me
tą mes pardavėme virš vieno milijo
no pakelių. Mes aplaikėme tūkstan
čių tūkstančius laiškų su pagirimais. 
Kiekvienas gali skaityti ką tie žmo
nės rašo sulig PED1SIN. Geriausiai 
gi PEDISIN kalba pats už save. PE- 
DISIN gelbsti visuose atsilikimuose. 
PEDISIN gelbsti kiekvienam, kurie 
jį vartoja.

i Kam kentėti nuo kojų keblumų, 
1 kam būti varginamu skaudančių ko- 
į jų. Kode! nevartoti gyduolių, ku- 

ięs vytis ir da rios tikrai jums pagelbės. Viską ką 
v. ,, !-• I jus turite daryti, tai reikia tiktai ma

ustų pradėjo U(jy(į ]{ojas į PEDISIN’A, ir gyduo-4 14 1 1 Ir c* luome t vienas

Vyrų Daktaras
Chroniškas, Nervų, Kraujo, 
Odos ir Privatiškas Vyrų Li

gas Išgydau Pastoviai
Aš vartoju vėliausią gydymą del aštrių ir chro

niškų privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
e,, Bacterin jcirškhnas gydymui. Jie gydo greitai.

Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Aš var
toju Prof. Ehrlich'.) “914” Nco-Salvarsan, page
rintą “606” tikra vokiška įgabenta gyduolė; vie
nas jčirškimas jums pagelbės. Aš vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai.

Kas tiktai kenčia su savo ko.jo- 
draugijos narių užprotestavo ir mis PEDISIN pagelbės. Niekas ne- 

ž i ..... įgali ii viršyti. Vieno didelio pake-pareikalavo, kad minėtam vy-Jįo gyduolių užteks ilgam laikui, 
;. Vie- kainuoja vienas doleris. Užsisaky- 
,, _ «ikite šiuo adresu: Cleveland Crown erne Drugstore, 2812 E. 79th Street, L. 
Irniitrnq Cleveland, Ohio.

vienas “Kovos” sufanatizuotas 
Mainstryčio barberis iš pykčio 

“......... ” jr nors
aiškinimas 
lip 6 minu-

rtoxionorv

ą neduoda-

41

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akušerijos Kolegiją; Ilgai prak
tikavusi PennsylvanijoH Hospltalese ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duoda rodą 
visokiose ligose moterims Ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ru
siškai, lenkiškai ir slavokiškai.

Bet šiandie jie jau su vyčiu 
“draugai,” nors pastarasis ne 
biskelio nepermainė savo nuo
mones. Puiku -— ar ne?

HA5TER 5Y5TEnO
II

dabXr yra geras laikas
IŠMOKTI KIRPIMO III "DESIGNING”.
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

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

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-4J 7. 118 N. La Salle Street.

DR. L. T. Rurgesfl

Gydau Tikt ai Vyrus
PAGELBA IR UŽGANĖDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS Aš SU

TEIKIU TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU PA
GELBA MANO METODŲ, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
VYRAMS, JIEŠKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
Osmoti&ka spėka seniausių ‘ir apart to mažiausiai suprantamų metodų pydymui 

lijyų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaųi gyvybė ir mirtis.
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau

jo, konstrukcijos, Varicoces, I&jįiirocele, Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų,’ Pūslės, Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų Reu
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir 
Skuros Ligos Išgydoma
Aš vartoju naujausią gydymą pagelba 

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

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

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

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien! Apžiūrėjimas Dykai!

Gydymo Valandos: ¥ T lOl Nedėldieniais
9 ryto iki 4 po piet | M lĮd" j C | I Ic B 1 |~"< šventadieniais
Vakarais nuo G iki 8 LJ'A Vo VJ IVvi ryto iki 2 po

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

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovj

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite Žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų ; aš 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n j ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Maža Mokestis. Ateikite pas 
Užsitęsimas pavojingas.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą motery ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiurejiino ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue
CHICAGO. ILL

Nežinau, ar ilgai tęsis tokia 
kova tarp vielos socialistų, vie
nok kad ji a įneša blogus vaisius, 
tatai ir šiandie mes jau matome. 
O ateityj galima laukti da blo
gesnių dalykų: kad mūsiškiai 
“internacionalistai”, susivieniję 
su švento Juozapo “susaide”, pa
skelbs Rockfordo socialistams 
karę. Paskuojė.

MICHIGAN VALSTIJOS LSS. 
XI RAJONO KUOPŲ ATYDAI.

Pasekmes referendumo del 
drg. T. L. Dundulio prakalbų 
maršruto po XI rajono kuopas. 
Laiškas sugrįžo nuo kuopų. 
Balsuota šitaip: 51 kp. — už 16 
bal., prieš 2 bal.; 116 kp. — už 
26 bal., prieš 33 bal.; 205 kp. — 
už 5 bal.; prieš nebuvo; 246 kp. 
— už 4 bal., prieš 7 bal. Taigi 
už maršrutų 51, prieš — 42 bal
sai. Tokiu budu maršrutas drg. 
T. L. Dunduliui bus parengtas. 
Drg. Dundulis kalbos šiose vie-

AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, ’ i Si 1
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, r
Jeigu skaitant raidės susibėga | kri’.vą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO UZRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
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. 

Tel. Canal 5335

Seno KrajausSpecialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ. 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Specialtakai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
serkUki *k audė j imą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką j ta jum* gali padarytu Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
BLUE ISLAND AVE., kampu 19-tos gat., virio j Rankos. Tol. Canal 3263.

vakare. 
Grand

7:30 vai. vakare.
6 d. rugsėjo Detroit, 

7:30 vai. vakare.
Malonus draugai kuopiečiai 

stengkitės surengti kalbėtojui 
prakalbas kuogeriausia. O kaip 
(ir. Rapids ir Detroite, butų gc-

kalbas surengtuinet. Jeigu dė
lei kokių nors priežasčių rengė
jai negalėtumėt surengti, tai 
praneškite apie tai greitu laiku* 
sekamu adresu: Rajono Sekr. I 
V. V. Vasys, Box 177, Muske-’ 
gon, Mich.

V. V. Vasys, LSS. XI Raj. Sek.

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina:
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVĖ

elephon* Humboldt 1278. /

M. 8AH U D ML D J
Senas Rusas Gydytoja* ir Chlrargaa.

Specialistas MoteriSkų, VyrUkų fcr 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Idgų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave; 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampas North Ave., Kambarys JWftl 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 0 vakare.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yr® 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.
Mes vartojam pa
gerinti! Ophthnl- 
inoinetcr. Ypati
nga doma atkrei
piama į vaikus.

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

kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

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

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

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halated Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Egzaminacija ati-

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

rnane. Mano prietaisai, Radio-Scop* Rag- 
gi-X ir pilno Įrengimo Bacteriologiika la
boratorija ir Kraujo
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai «x>- 
■įimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
opėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pa* 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoji}. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jum* 
akauda ir kokią jus ligą turite, bet jta 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevator!. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. Stale St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų

Ankistyvaa išmetimas nuodų iš kraujo neprilcia loromotor— ataxia, parA-
Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia ir

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

DOCTOR EMIL LIEBRECHT
Europeiškas Specialistas

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

Ge iausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokiu daik
tų, kaip lai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pas 
mane, lai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
J (‘i nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prirėš 
>kam Akinius.

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

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

lei. Canal 5838 
2128 West 22-ra gatvė

ir 
nuo 
piet.

Chicago.

Gydytojas ir Chirurgas

f ■
i

2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 9691 

i>i . A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

BpecialbU* Moterišką, V y r ilk <. Vaiką 
ir vtaą chroniški lirų.

Valandai: 10—11 ryto, 4—6 po pial 
kar«. Nedėliomb 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST„ arti M 8T. 

CHICAGO. ILI

D r Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visieini tinkamai akinius. amunS* 
nuoja ir patarimu* duoda dykai.
786-88 Milwaukee Ava^ arti Chica** Ar*. SmM 
lubo*. VALANDOS: Nuo 0 išryto fld vata*, 
rot Nedaliomis nuo 9 išryto iki 1 pa jritaMt* 

T«L Baymarket 2484.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgai

I Ofisas 2359 S. Leavitt St»
i Valandos 4—6 Ir 7—9 
i Tel. Canal 3877.

' BU. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 

ir Ofisas 
t. kertė O 
, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. 1 
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards 687.

1 I Gyvenimas ii 
X i 3149 S. Morgan St 
Š į Chicago,
W r cnnm g t

šokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūslės, 
užnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 
skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų.. 
Vyrai ir moters! —< nežiurint j tai, kas jus gydė be 
pasekmių arba nežiurint kuo sergate — nenustokite 
villies, 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 Avc.
VALANDGS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. PITTF’ APG IT T

Nedėk nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. VIIIvjIvtU, ILjIj.

Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir ji 
parduot, rašykit© reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų <$? 
ką išrast ir kaip užpatentuok ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washington’©, kur yra Departamentas Patentavimo.

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

Vyrišku DrapanuBargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 
$35 siutai ir overkotai, nuo 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

1416 & Halsted St,



NAUJIENOS, Chicago, HL

Reikalauja Darbininku i HammondCHICAGOS
ŽINIOS

Pranešimai

Prie C.LO.T. Protokolo

Valdyba.

Smulkus SkelbimaiIš exemption boardų darbo

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PARDAVIMUI 1709 So. Halsted St Chicago, III

AMATŲ MOKYKLOS

Chicago

JIEŠKO DARBO

SIUS

RAKANDAI

RASTA—PAMESTA

REIKIA DARBININKŲ

Drover 7042

Lietuvis Dentistas

APTIEKANAMALžEMe

Naujieniečiai!Rengkitės

nau
Atsi

Wis

Jie turtingi, todėl jiems ne 
reikia stot kariuomenėn.

žmones, 
te kitur 
Sirie 18- 
aujicnų

nuo B ryte 
vak. nuo 7:30 iki l:J(i 
ted St. Chicago. Ill

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi# 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenogriG 
lybos teisių, 
belnos istorijos, geografijos, 
kinčs ekonomijos, pilietystCs, 
rašystės.

Mokinimo valandos 
iki 5 po piet 
3106 So. Hi

Viešbutis, Hammond

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS ' 
Kas turi skaudamas arba silpnas akfaįjteg 
galvos skaudėjimo, atsilankykite paa mot

1155 Milwaukee Ave. **<■'• *
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. j 
hMUkUomw* 0 rvto iki I po plaA.

Jauny Amerikos Lietu 
Pasilinksminimo Kliubas 
irgis Škudas, Vilius Valen

6 Lietuvių Bučernių 
Grosernių Darbininkų Susi 
nijimas: K. Nabor, P. P

REIKALAUJU 4 kriaučių prie 
jų siuvimo ir senų‘taisymo, 
riein darbininkam gera vieta, 
šaukite greitai.

Wm. B. Pateliunas, 
105 Milwaukee avė., Kenosha, 

Phone 1461.

61 — L. M. D. Aido Choras 
Roseland: P. Babelis.

<pewritin^, pirk 
alst. istorijos, a

LMPSA 9 kuopos choro repeticija 
įvyks šiandie, rugpjūčio 22 d. 8 vai. 
vakare 
svtotainėje, 
daininikes
Taipgi ir kitos moters bei merginos, 
kurios norite mokinties dainuot, ma
lonėkit atsilankyti

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZEČERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau- 
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas, 
ir galintis užžiųrėti spaustu
vę su 10-čia darbininkų.

Atsišaukite tiktai laišku, 
pažymėdami amžių, kiek tu
rite patyrimo, kokių reko
mendaciją, kur paskutiniu 
laiku dirbote ir kiek į valan
dą norite užmokesnio.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

Pajieškau Jono Kiseliausko ir O- 
Kiseliąuskaitės; paeina iš Kau- 

., Karsakiškio 
kaimo Pagegalos. Jie pa

juos žinot, malonėkite

PASINAUDOklT PROGA
Parsiduoda pigiai 2 arkliai ir 2 ve

žimai ir fjejgu kas norite ir visą biz
nį gali pirkti. Kreipkitės į P. Maženis 
2053 W. 22d Place Chicago.

Organizacijos atsiuntusios savo 
delegatus Chicagos Lietuvių 

Darbininkų Tarybos Įstei- 
giarnąjin Susirinkiman 

Rugpiučio 19.

13 — Draugystė Tėvynės My 
lėtojų No 1 : — Step. Ragauškis 
Fr. Misius, Liudv. Geležinis.

1 I Chicagos Lietuvių Drau
gija Savitarpinės Pašalpos: — 
S. Danilavičia, P. Dubickas, F 
Venckus

TELEPHONE YARDS B?21

DR. J. JONI KAI T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

TK1M1NQ1AUBIA IB GBM1AUB1A
LIKTU VII K A

SUBATOJE, rugpjūčio 18 d. pa
mečiau ant karų lotų deal as (doku- 
m/entus). Lotai—Gary, Ind. Kas ra
dote malonėkite sugrąžinti. Radybų 
duosiu $5.00. Kazimieras Povilaitis, 
3034 W 39th St., Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo tor

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

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

Chicago, Ill.

KAS NORIT PARDUOTI rakandus 
išantrų rankų—aš noriu pirkt. Mel
džiu atsišaukti kurie turite parduot 
tarp šimto iki 2 šimtų dolerių vertės. 
J. J. Y. 2334 S. Oakley av. Chicago.

C. Tuskenis.
57. — Birutės Kalno Dr-ja 

— Juozas Balčiūnas.
58 — Lietuvių Rubsiuvių Sky 

rius 269 (Amalgamated Cloth 
i ng Workers of America): — 
A. Ripkevieia, J. Kalnine, V 
Račkauskas, P. švelnis, V. Pru

Mark White Square Parko 
nt antrų lubų.—Visos 
malonėkite susirinkti

Ratelis, Clų
nas Veiselis

I 1 — Draugystė šv. Jono
Krikštytojo: — Jonas Sindau-

59 — Draugija Lietuvos Vė
liava No 1: — F. W. Zolpis, A 
Tarvjdas, D. Grigas.

rėdalus. Diplomas kiekvienam, kan 
išsimokins. Valandos dieną arbi 
vakarais del jųsų parankamo. W 
$10 išmokiname jus sint visokia* 
drabužius.

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

. 1850 Wells gatvė.
. SARA PATEK, MOKYTOJA

mo Brolių Lietuvių: — P 
bonis, J. Bagdišenko, 
Mažiunaitis, V. Giedraitis

Simonas Rakauskas.
44 — L. S. S. 4-toji kuopa: - 

M. Titiškis, Antanina Lekdvičii

- J. Gustaitis.
31 Amerikos Lietuvių Pa 

ilpos Kliubas, Harvey: — A lek 
indra Lemežis, nuo valdybos.

Majoras Chiperfield turėjo 
nedėlioję pasikalbėjimą su slap
tosios policijos agentais. Jis iš
dėstė jiems, kad yra prirodymų, 
jog ' kaikuriuose exemption 
boarduose imti kyšiai. Chiper
field kartu su slaptosios polici-

REIKALINGAS tvirtas vyras dir
bti į likierių.namą. Turi būti sąži
ningas ir blaivus. Gera mokestis ir 
pastovus darbas geram žmogui.

H. B .SILVERMAN 
3322 S. Halsted str., Chicago, Ill

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vnk. 
Nedėliotais pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. * .■» 
arti 47-tos gatvės,

si mis — suvirsti m 
tuvių organizacijų 
vo delegati 
prezenta vo 
narių. Čii 
ganizacijų

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, 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 Vietrola su 
brangiais rekordais už $6(K00. 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 tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gal., 
Chicago, Ilk

Pajieškau Fra neės Matulaitės, kiek 
laiko atgal gyveno 1332 Fulton Str., 
Chicago, III., dabar,, regis gyvenanti 
Cicero, III. Turiu svarbų reikalą. 
Meldžiu atsišaukti laišku šiuo adr.: 
K. N. Gandas, 1061d Edbrooke avė., 

Roseland, Chicago, Ill. PARSIDUODA BUČERNfi 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. Honorc st

DENTISTAI.
Ateikite nas mus del susilaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS • 
virš K ami W. Clothing Storą, 

SIOUX CITY, 1A.

Antras Naujieną Bendrovės
MILŽINIŠKAS PIKNIKAS

DR. A. L EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas motsrlikiį, vyrioką, ir vaiky litą. 
Ofisas ir Gyvenimas:

8409 S. Halsted St., kampas 34 8tr. 
Telephone Ųrover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryte, 1—41 
po pietų ir vakarais.

UŽRAŠO M ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

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

parankiu 
Tam tikslui 

didžiausią vieš- 
Mes jį pilnai 

įprupinom geromis, 
r sveiku, na- 

dei musų 
savaitę. Tai 
>ats maistas

Lietuvos: — Ign
Franas Bacevičius

39 — Lietuvių Darbininkų 
Sąjunga: — Mateušas Javarau- 
skas, be mandato.

40 — L. S. S. 81-moji kuopa: 
Julius Mickevičius.

8 — Lietuvių Muzikantu Kliu- 
has Lietuva Band of Town of 
Lake: - Juozas Grušas.

9 Vyrų ir Moterų Apšvie- 
los Draugija Cicero: — A. Liut
kus, W. J. Butvilas.

10 — Lietuviu Dramatiškas
Aula

PARSIDUODA nauja Vietrola si 
rekordais. Atsišaukite 3317 So. Au 
burn Ave., pirmas augštas. Chicago

įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17
GEOM.CHERAUCKO DARŽE 

Lyons, Ill.

PAJIEŠKAU KAMBARIO lik vk 
n am vaikinui, pas švarius 
su valgiu arba be valgio, 
kaip ant Bridgeporto arba 
los gatvės. Praneškite į 
Ofisą — S. A. Vasiliauskas 
1840 So. Halsted St- Chicago

Miko Petrausko-Birutės 
tas. 
žinišką koncertą gerb. p. M,. Petrau
skui, kuris specialiai atvažiuoja tuo 
laiku Chicagon. Koncerte dalyvauti 
kviečiamos visos Chicagos artistiš
kos žvaigždes. Bus tai puikiausias 
koncertas, kokį lietuviai kada įsten
gė surengti!. Koncertas bus vienoje 
puikiausių Chicagos koncerto sve
tainių vidurmiestyje. Vieta ir diena 
neužilgio bus paskelbta. J. Ilgaudas, 
“Birutės” pirm.

Chicagon šiandie atvažia
vo buvęs Su v. Valstijų ambasa- 
ttarius Vokietijoj. Jis čia laikys 
prakalbą, aiškindamas karės 
priežastis ir Vokietijos politiką, 
kuri privertus Suv. Valstijas 
Bcrtraukti ryšius su Vokietija.

REIKALAUJAMA patyrusių ope 
ruotojų prie moteriškų suknių. At 
sišaukite į 1138 N. Ashland Avė. 
2-ras augštas užpakalyj,—

J. Goldbarth.

REIKALINGI 3 GERI LIETUVIAI 
REAL ESTATE PARDAVĖJAI. PA
TYRIMAS NEREIKALINGAS. NAU
JA PIETŲ-VAKARŲ PUSĖS SUB- 
DIVIZIJA ATSIDARYS RUGSĖJO 1- 
MA DIENA. DIDELIS KOMISAS. 
KREIPKITĖS
ROOM 526. 29 S. LA SALLE ST.

CHICAGO, ILL. ’

vo turtams ir intekmei jie ta
po paliuosuoti. Nors Chiper
field sako, kad valdžia nedalcis 
suktybių ir kad visi, kam reika
linga stoti kariuomenėn, bus ir 
paimti, vienok galima abejoti, 
kad ištikrųjų taip atsitiks. Įsta
tymu ši; 
hiednieji 
suomet pavyksta apeiti juos.

Anot majoro Chiperfield, tu 
las skaitlius jaunų vyrų, gavu 
šių exeniIition kaikuriuose hoar 
duose, bus išnaujo pašaukti da 
k tarų ekza minavimui.

Laukiama, kad dar šią savai
tę, būtent ketverge ar pėtny- 
čioje teisėjas Carter nustatys 
kainas, kuriomis Illinois anglių 
kasyklų baronai turės pardavi
nėti anglis. Illinois valstijos ap-

PARDUODU beveik naujus rakan
dus del 4 ruimų. Seklyčios setas lik
tai metai dėvėtas, už kurį buvo mo
kėta $45.00, gramafonas, laikrodžiai 
—^viskas beveik nauja — už labai 
prieinamą kainą parsiduoda. 
Kaletkienė 3301 S. Halsted si., Chigo

Musą Pačią 
Darbininką Namas 

Mes norime, kad mums dirbantis 
žmonės butų aprūpinti 
hutu ir geru maistu 
mes nupirkome 
būtį Hammondc 
pertaisėm ir 
švariomis lovomis ii 
mie gamintu maistu 
žmonių po $6.00 į 
yra pigiau, negu j: 
rųums kainuoja.

uos
no gub., Panevėžio pav 
parapijos, I 
tįs, ar kas 
man pranešti, busiu labai dėkingas 

Jonas Nakvosas,
2850 W. 40 st., Chicago, Ill

IŠMOKYSIU PROFESIJĄ DOVANAI 
Reikalauju apsukrių vyrų, norin

čių išmokt smagiausią ir pelningiau
sią profesiją. Man nerupi tamstos 
dabartinis darbas nei paly rimas. 
Jeigu tamsta nori atsikratyti nuo al- 
ginęs vergijos pančių; teigti turi am
biciją įsigyti geresnę ateitį, geresnį 
gyvenimą; jeigu esi gyvas, akylas ir 
nori gyvenime ką geresnio atsiekti 
—tai tamsta man reikalingas. Aš 
išmokysiu Jus naują smagiausią ir 
pelningiausią profesiją DOVANAI. 
Atvažiuok pasikalbėti arba rašyk lai
šką tuojau: .1. ILGAUDAS, 
110 So. Dearborn St.—Room 1207— 
Chicago. Ofisas atdaras subatos vak. 
iki 9; nedėlioj iki 2 po pietų.

KAS NORI PIRKT GERA 
MURINI NAMA?

Parsiduoda 4 fialų naujas namas 
ant 32-ros ir Lowe Avė. gatvių. $50 
randos ant mėnesio; turi būti par
duotas greitu laiku. Kreipkitės j 
Central Mfg. District Banką. 
1112 West 35th Street, Chicago, III.

NAŠLĖ moteris su 7 metų, mergai
te pajiieško gerai apšildomo kamba
rio Bridgeporto apielinkėj pas šva
rius ir blaivus žmones. Gerai apmo
kėsiu. Taigi kas turit^ tokį kambarį 
meldžiu atsišaukti greitai laišku: 
A. S., 2902 Lowe avė., Chicago, Ill.

EXTRA MAINAS
Išmainau mūrinį namą ant loto 

barzdaskutyklos, arba automobi- 
liaus. Namas North West dalyje 
gražioje vietoje, arti 3-jų karų lini
jų. Norintįs įgyti pigiai gerą na
mą, atsišaukite laišku ar ypatiškai 
vakarais pas

V. Ascillą, 
1649 Girard st. Chicago, Ill

BALUTARA3 CHEMICAL INSTITUTION
| toli* nn» vUokhf

’ P. J. BALTRENAM, PROF.

Tel. Canal 6417

Bell Telephoiu 
ci a lion turėjo ne 
Ant stogo telefonų kompanijos 
namo buvo išstatyta 50 atmai-

Extra susirinkimas.—Lietuvių So
cialistų Jaunuomenes Lygos 1-mos 
kuopos įvyks seredoje, rugpjūčio 22 
d. “Aušros” svetainėje, 8 vai. vaka
ro. Draugai ir drauges, malonėkite 
visi atsilankyti, nes randasi daug 
nauljų klausimų, kurių svarstymas 
nedali būti atidėtas tolesniam laikui. 
Taipgi nepamirškite atsivesti nau
jų narių prirašymui. —Valdyba.

num.) buvo pažymėta, Įsteigia
mą j iii Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos Susirinkiman 
Bugpiučio 19, 1917, šešios de- 

- vietos lie- 
itsiuntė sa- 

viso 115, kurie re- 
įplamai, apie 8,500 
paduodame tų or- 
’ jąs atstovavusių-

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus. ' - ■
2910 North Ave., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.
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AatBrUiM daUari. T»l M*.
tnvUlha Ij

•etta TBlBUjej. hp-
kh« tik pajutai?j vartaJaM**.
lit reikalaut par laULkaa, a ai prlsip*
• ta par tipraų.

X. Sidlauslcis .
ApHekorina Ir aavišlaka*

SOUTH BOSTON, MASS.

men tas.
32 — Naujienų Bendrove: — 

P. Grigaitis, K. Gugis, A. Petra 
t is, P. čereška, T. Dundulis.

33 — D. L. K. Keistučio Pa

Kab m»n* IkfralMjo noo rar<in*n4it| 
Halutaiaji Hitlerin. Al par praaitua 4 aaatw 
buvau voa tik yj va Ai kentėjau nne narir 
rinlmo pilvo ir diapeptijoa. Maial 
vau valgyt Lr *uvalgytaa mahta* »utaik4ara* 
man daug nesmagumo — a ta i) tepdavo aktlrpi 
•kausmal, rėiimaa, gurgima* vidurių.
llai suimdavo po krutinę, tonuos* ir *tr*naML 
Niekur ai negavau pagelbo* del aavo »i'*<kah—■ 
Bet kada ai pradėjau reikalauti Salutaraa Mk- 
t*ri» ir Salutaraa, Regulaatria, d«l miitortfr 
pradėjau gerai jauatiea, gerai valgyti ir ifeH 
paaidarė smagu viską*. Per ft mėnaeiv* ■* 
■avo paveiksi* nebegaliu palint ir pa Ilk— 
laiminga naudodama S ai u taras Bitteria. K*L. 
na I).00. Galima yauti gereeniuoee aalianws- 
•« ir aptiekoee, o kur negali gaut, kreipki* |:

11 — Draugystė žvaigždė 
Liuosybės: — Petras Lakatas, 
Jonas Gužauskas.

42 — Draugija Dramos ir 
Dainos Šviesa: — St. Mitchell, 
Vaclovas Gregoravičia.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir VenerUkos Ligo*

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

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal B38
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II Dienomis ir vakarais teisių klesos. O 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- ję 
C kslišką laipsni. Dykai oratorika. 8 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai Siame mieste. * 
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- L 
S ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia j Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 58 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5501

Koncer
Šį rudenį “Birutė” rengia mil

PAJIEŠKAU DABBO prie biznio 
(štoro) už darbininką; moku ketu
rias kalbas, biskį ir rašyt galiu. Ma
no adresas

Adolph Gillis, 
725 — 92 Pl. Chicago, Ill.

JIEŠKO KAMBARIŲ

REIKALAUJAME. 2 lietuvių par
kai ir turėti biskį patyrimo. Gera 
kai ir turite biskį patyrimo. Gera 
mokestis ir pastovus darbas.

KLEIN BROS;,
Halsted ir 20 st., Chicago, III.

Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

REIKALINGAS ANTRARANKIS
KEPĖJAS PRIE JUODOS DUONOS.

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

15 — L. S. S. 234-toji kuopa 
— Alex Vasiliauskas.

46‘— Pasaulio Pramonės Dar 
bininkų
Juozapas Bučius, be mandato.

47 —- Lietuvių Korporacija, 
CJcero: — Liudvikas Makutė- 
nas, A. K. Linge.

18 — Dro Vinco Kudirkos 
Draugija: — Aleksandras Am
brazevičius, Stasys Strazdas.

49 — Lithuanian Bėgai Club:

Musų pramonė nuolatos kjla ir mu
sų dirbtuvės yra padidintos. Mes 
norime gauti pirmos klesos gerai • 
apmokamus darbininkus. Jus ga
lite būti užtikrinti pastoviu, nuola
tiniu darbu. Pigiausia mokestis 
mokama yra 32c į valandą. Atsi
veskite savo šeimyną, jeigu jus tu
rite ir apsigyvenkite puikiame ir 
žydinčiame mažame ant kranto e- 
žero Hammond miestelyje;
Išsikirpkite šį apgarsinimą ir atsineškite*su 
savimi, ir paduokite “Time keeperiui” musų 
West Hammond dirbtuvėj. Jisai tuojaus pri
statys jus į darbą.

Atsišaukite į Timekeeper’j

United Chemical and Organic 
Products Company

Vietininkai Hirsh-Stein & Co., Hammond, Ind.
Wentworth Ave. and M. C. Tracks

50 — Ciceros Lietuvių Pašal
pos Kliubas: - K. Adomaitis.

51 — S. L. A. 242 kuopa, Ga
ry: — Vlad. Jakubauskas.

>52 — Draugystė Lietuvos 
Brolių Mokslo, Gary: Ed. Žu
kauskas.

53 — Lithuanian Citizens 
Coinmerrial Club, Gary: — Mi- 
chola Honienko.

54 —Lietuviškas Politiškas 
Pašelpinis Kliubas, Kensington: 
— D. šalk us, Fel. Ka tarskis,

BUČERNĖ IR GROSERNĖ 
NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4504 S. Paulina St., arti 45-tos gatv.

Chicago

f Miegok bile kur, bet valgyk ?
| MEntOPOlJTAN I
Z RESTORANE Į
■ C. J. SMERLIN, Savininkas ’
į Atdaras visą naktį. Telefo- i
■ nas: Canal 2309.
f 22nd st. and Western Avc. 2

(’.anai gatves distrikto exemp
tion boardo viršininkas Frank 
Karl rengiasi išleisti į fabrikan
tus atsišaukimą, kad jie neduo
tų darbo svetimšaliams “slacke- 
riams”, bet, jei galima, užpildy
tų reikalaujančias darbininkų 
vietas A men kos pavaldiniais, 
gavusiais exem|)tion.

balas.
23 — Lietuvių Socialistų Jau 

nuomenes Lygos 2-roji kuopa 
Cicero: — V. Burda.

24 — Draugystė D. L. K. Vy 
tauto No 2, Roseland: — A. Gre 
helis, A. Narbutas, P. Mikule- 
nas, K. Šimėnas, P. Sadula.

25 — L. D. L. D. 79-toji kuo 
pa, Roseland: — Jonas Griške-

a Naudokitės visi iŠ progos, 
2 Knygos Štukų Dovanai?

Visiems tik per io dienų; 
ateikite ir dažinosite, kaip jas 
reikia gauti tuojaus visai dykai, 

■V arba rašykite, tos 2 knygos yraIV. reikalingos visiems lietuviams,
BOOKS SUPPLY HOUSE

3048 S. Wallace St. Chicago, III.

Pajieškau savo brolių Pranciškaus 
ir Antano Abraham. Aš palikau juos 
7 metai atgal Bridgeport Conm Mel
džiu atsišaukti šiuo adresu: 

Victor Abraham
Troop, 13 Cavalry, Fort Riley, Kan.

nu visokių daržovių, išauginti 
Chicagoj ant tuščių lotų, kuri 
buvo paversti į daržus. Tokiu 
lotus daržovėms auginti, kai|

nore

— M. Giriunas.
29 — L. S. S. 134-toji kuopa 

Brighton Park: — Justinas Gus 
taitis.

30 — Dr. Vinco Kudirkos Dr 
ja, Steger: — Jonas Da m braus
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DR. W. YUSZKIEWICZ

valdžios apsaugos tarybos ir k 
sykių atstovų konferenciją gal 
linam kainų nustatymo aptai 
mui. Konferencija prasidės a 
einantį ketverga, ryte, Cbicagc

jos agentais išdirbo pienus, kaif 
gaudyti taip vadinamuosius sla 
ckvnus ir mėginusius imti ky
šius exemplion boardų narius

Trijuose distriktų boa rd uosi 
duota keletas išskyrimu. Ta c
buvo žmonės, dirbusieji ant far 
mų. Jų šaukimas į kariuome
ne atidėtas iki tam laikui, ko- 
liiti bus užbaigti sunkieji vasa-

Moteru miesto kliubo komite- 
tas, besirujiinantis maudymosi 
dalykais, nedėlioj turėjo susirin
kimų, kuriame tapo nutarta rei
kalauti, idant moters ir mergi
nos, nusamdytos mokytojomis 
miesto maudyklose, dėvėtų sijo
nus. Reiškia, vien maudymosi 

joms neužtenka. Jei 
nesuliktų išpildyti 

to kliubo komiteto nutarimo, 
jos bus prašalintos.

Da buvo paduotas sumany
mas uždrausti einantiems mau
dytas būti ilgai nameliuose, 
kur rubai paliekami. Esu, jei 
tatai bus uždrausta, tai chica-




