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UŽPUOLĖ ANGLIJĄ

Esąs junkerių bernas

Nauja paskola
Suėmė 167,780 vokiečių

POPIEŽIUS STOJA Už

STOLIUS

to, talkininkai, ypačiai Ang
lija, dar iki šiol tatai nepada

ITALAI SUĖMĖ 
20,000 AŪSTRŲ

Valdžia neišleidžia iš Vokie 
tijos sužeistųjų sąrašo.

Atžagareiviai vienijasi, kadį 
pasilhiosavus nuo Darbi
ninkų ir Kareivių Atsto
vų Tarybos.

NEPASITENKINA 
MICHAELIU.

ALZAS-LOTARINGIJA 
—KUNIGAIKŠTYSTE

ŠAUKIA NEPAPRASTĄ 
KONFERENCIJĄ.

rpg. zo.
valdžios 

dabar ne- 
užsienius
vokiečių 

frontuose.

TALKININKAI NORI SU 
SKALDYT TURKIJĄ.

RUSIJAI GRĘSIA 
KONTRREVOLIUCIJA?

MENĖS STOVYKLOJ 
FRANCI JOJ E.

DAR APIE RIAUŠES 
HOUSTONE.

Chicago, Ill., Subata, Rugpjnčio-Aug. 25, 1917.

los karalių busiąs paskirtas 
hercogas Urach.

Valdžia, sakosi, turinti daug 
svarbių klausimų.

WILSON AS KALBĖS 
APIE TAIKĄ?

ŠTIURMERIS ARTI 
MIRTISE.

; L.S.S. VIII rajdno sekre- 
įtorius, d. J. šmotelis, prane
ša, kad rugsėjo 1 d. Chica- 
gon atvažiuoja d. L. Prusei- 

& redakto- 
jj aštuntas 

agitacijos reika

lą ir vėl suteikė naują pa- 
r>lą Rusijai — 100 milionų 
100,000,000) dolerių.

PERSEKIOJA I.W.W 
NARIUS.

Kareiviai areštuoja “ne
tikimuasius.”

Wash., ri

ĮPRUSEIKA atvažiuoja 
Į CHICAGO.

PAĖMĖ - BERN^TORFFO 
BROLĖNĄ.

VOKIEČIAI JAU PALEI 
A A UPE.

popiežiaus Benedikto 
nota.

shine miestelio.
Kitose fronto vietose nie 

ko nauja — sako Petrogra 
do pranešimas.

PARYŽIUS, rugp. 25. — 
Telegramos praneša, kad 
Verduno fronte tapo paim
tas francuzų nelaisvėn Vo
kietijos ambasadoriaus, gra
fo Bemstorffo, brolėnas — 
Eugene Bernstorffas.

Jisai dabar randasi fran
cuzų kariškame ligonbutyj.

Kviečia L.SS. VIII 
rajonas.

LONDON, rugp. 25. — Iš 
Kopenhageno pranešama, 
kad Vokietijos kancleris Mi
chaelis neužilgio bandysiąs 
sušaukti bendrą reichstago 
partijų įgaliotinių konferen
ciją. Konferencija turėsia
nti išrišti kelis didelės svar
bos klausimus, apie kuriuos 
kancleris tuo tarpu atsisakęs 
kalbėti.

Michaelis buk užreiškęs, 
kad prie tokių aplinkybių 
taika vra negalimas daiktas.

NAUJA FRANCUZŲ 
PEGALĖ.

sėd is kapitoliume, kur prez. 
Wilsonas kalbės apie taikos 
sąlygas. Tuo pačiu laiku

Raišai traukiasi.
BERLIN, rugp. 25. — O- 

ficialiai pranešama, kad vo
kiečių kariuomenė jau pa
siekė Aa upę—netoli įtakos į 
Baltikes jurą. Vokiečiai pa
lengva artinasi prie Baltijos 
sostinės Rygos. Rusai visur 
traukiasi.

neturėjo pamato: vokiečių 
armija dar už 19 mylių nuo

KOPENHAGEN
— Nauju vokiečių 
patvarkymu nuo 
bus siunčiama į 
pranešimų apie 
nuostolius karės

rusai , atsiėmė 
pozicijas.

Ties Kedzi- 
vokiečių atakos 
kais.

Kaukazo fronte rusų ka 
riuomenė išvijo turkus ii

ka, Laisvės 
rius. Kviečia 
rajonas 
lais. Rajono sekretorius ža
da neužilgio paduoti pilną d. 
L. Pruseikos maršruto sąra
šą. Tuo tarpu aštunto rajo
no kuopos kviečiama subru- 
sti, kad juo pasekmingiau 
prisirengus prie sekamo ma
ršruto.

Sw r L . Vv.

WASHINGTON, rugp. 2f 
— Atsiųsta šiąnakt iš Wa- 
shingtono telegrama sako 
kad neužilgio busią sušauk

AMSTERDAM, rugp. 25. 
I— Oficialis Berlino praneši
mas sakė, kad vokiečių or
laivių eskadra vakar ir vėl 
bombardavo Anglijos mies
tus HulFą, Linkolną ir Hum- 
.belį. Grįždami atgal orlai- 
vininkai numetė kelias bom
bas ir ant Anglijos kariškų 
laivų. “Priešui pridaryta 
ididelių nuostolių” — užbai
gia pranešimas.

1 AMSTERDAM, rugp. 25. 
— Vokietijos, ypačiai JBerli- 
no, pažangesnieji laikraščiai 
talpina ilgų straipsnių, kur 
aštriai kritikuojama kancle
rio palitika sulig užsienio. Jo 
elgimąsi, girdi, rodo, kad jis 
tarnauja ne visuomenės rei
kalams, bet šoka sulig junke
rių smuiko.

Gi užvakar įvykusiame 
reichstago komisijos posė- 
dyj Michaeliui stačig pri
grūmota, būtent, jeigu jisai 
nesirūpins pagreitinti taikos 
prisiartinimo valandą, tuo 
klausimu turės tarti savo žo- 
•dį reichstagas. .

Su kanclerio politika ne
sutinka netik vieni radika
lai ir. socialistai. Tokį jau 
nepasitenkinimą juo rodo ir 
t.v. centrininkai-klerikalai.

gen. Cadorno pulkai suėmę 
virš 20 tūkstančių nesužeis
tų Austro-Vengrijos karei
vių Isonzo fronte. Be to, 
italams teko apie 60 sunkių
jų priešo kanuolių.

Mušis vis dar siaučia. A- 
^ustrai deda paskutinių pas
tangų, kad sulaikius vokie
čių veržimąsi. Kol kas bet
gi — be pasekmių.

Septyniolika žm. nušauta; 
daug sužeista; mieste ir 
apielinkęse paskelbta ka
rės stovis:

— Gandams apie dalykų sto
vį Rusuose nėra galo. Tele* 
gramos ir vėl praneša, kad 
Rusijoje esą galima laukti 
naujų suiručių, tariant — 
kontrrevoliucijos. Visa, gi
rdi, rodo, kad Rusijos at
žagareiviai v i e n i j a s i 
bendrai kovai prieš Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybą, pasigrobusią į savo 
rankas valdžios vadeles.

Besiartinant “šalies sau
gumo’- susirinkimui, atžaga
reiviai rengiąsi prie vieno iš 
dviejų: sutvarkyti valstybė
je dalykus taip, kad Rusija 
idar kartą galėtų pradėti

LONDON, rugp. 25.—Čia 
gauta žinių, kad tikrasis ka
nclerio Michaelio tikslas 
kviečiant reichstago partijų 
vadus bendron konferenci- 
jon yra, tur but, išrišimas 
Alzas-Lotaringijos klausi
mo. Michaelis buk plenuo- 
ją$ padaryti iš jos naujį Vo
kietijos kunigaikštystę su 
(hercogu Urach’u pryšakyj— 
kaipo Alzas-Lotaringijos ka
raliumi.

LONDON, rugp. 25.—Te
legramos praneša, kad rei
chstago komisijos posėdy] 
pereitą utarninką kancleris 
Michaelis užreiškė, jogei tal
kininkai vis dar neatsisako 
nuo užgrobimo svetinių te
ritorijų. Jisai nurodė, kad 
talkininkai turi padarę slap
tą sutartį, sulig kuria Tur
kija turėtų būti suskaldyta 
į kelias dalis. Taip, Meso
potamiją nori pasiglemžt 
Anglija, kitą Turkijos dalj 
Azijoje ji pasidalintų su 
Francija. Palestina gi turė
tu būti internacionalizuota, v
Iš kitu Turkų valstybės da
lių — ’Arabijos ir kt 
noma sutverti tam tikrą val
stybėlių federaciją, žinoma, 
po Anglijos globa. Rusija 
gi pasiglemžtų Konstantino
poli ir nemažus žemės plotus 
palei Juodąją jurą. Nors, 
tiesa, laikinoji valdžia viešai 
paskelbė nenorinti užgrobti
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KOPENHAGEN, rgp. 25. 
— Čia gauta žinių, kad nu
verstos caro ministerijos 
premieras, štiurmeris, arti 
mirties. Nežiūrint jo sv^- 
katos stovio revoliucionie
riai tečiau nepaliuosavo jį iš 
kalėjimo.

Štiurmeris tapo areštuo
tas tuoj po revoliucijos. Kal
tinamas jis tarnavime vokie
čiu valdžiai.

kaip apsieiti
ii poilsio laiku pridengti 

fni'rrni'mui uuo uodu **'

ROMA, rugp. 25. — Po
piežiaus “valstybės sekreto
riaus”, Gaspari’o, įgaliotas 
Chicagos E v e n i n g P o s t 
korespondentas Romoje, J. 
H. Hearley, praneša, jogei 
“šventasis tėvas” stovįs už 
tai, kad taikos derybose Bel
gijai turėtų būti pripažinta 
prideramas atlyginimas už 
padarytus jai nuostolius vo
kiečių įsiveržimu.

PETROGRADAS, rugpj. 
25. — Pabėgę Rusijos belai
sviai pasakoja, kad vokiečių 
armijos,štabas pienuoja ką 
nors ųepąprasta.. Mintaujos 
fronte esą sutraukta didelė 
daugybė kariuomenės ir di
džiųjų kanuolių. Visa tai 
rodą, kad neužilgio vokiečiai 
dar kartą užpulsią rusus 
Rygos-Dvinsko fronte tikslu 
išvyti juos iš pramoningojo 
Baltijos miesto — Rygos.

LONDON, rugp. 25. — 
Svarbi. No. 304 augštuma, 
kurią paimant kronprincas 
paaukavo didelę daugybę 
geriausios savo kariuome
nės, vakar ir vėl perėjo į 
francuzų rankas. Nežiūrint 
atkaklaus vokiečių priešini
mosi francuzaEvis dėlto už
valdė augštumas ir atmušė 
visas vokiečių kontratakas.

čius, arba — jeigu tatai 
jiems nepavyks — sukelti 
kontrrevoliuciją, kuri, savai- 
mi aišku, sugrąžintų sostą 
nuverstam nuo jo despotui, 
Mikalojui antram.

Kitas gandas yra toks: 
Rusijai, be amunicijos ir tin- 
k a m ų susinėsi m o įmonių, 
stoka dar ir maisto. Taigi 
kol tie trįs klausimai nebus c

išrišta, ir urnai, Rusijoje esą 
galima laukti visko.

Dar kitas gandas sako, 
būtent, kad amunicijos Ru
sijai fiestoka. Visa, kas ten 
reikalinga, tai tinkamų susi
nėsimo įmonių ir geležinės 
disciplinos armijoje.

Visa tai betgi yra ir pasi
lieka tik gandai — kol jų ne
patvirtins oficialiai Petro
grado ar Washingtono pra
nešimai.

S. V. KARIUOMENĖS 
STOVYKLA FRANCIJOJ, 
rugp. 24. — Telegrafas pra
neša, kad pereitą naktį buvo 
ištikęs gaisras Suv. Valstijų 
kariuomenės stovykloje, 
Francijoj. Gaisras kilęs mu
lų stalde ir buvo begrąsinąs 
nušluoti visą stovyklą. Ka
reiviams betgi pavyko sus
tabdyti gaisrą. Sudegė sep
tyni mulai. Iš kareivių nei 
vbnps nenukentėto.

HOUSTON, Tex., rugp. 
28. — Gauta dar daugiau 
pranešimų apie vakar įvy
kusias Houstone riaušes. 
Pasirodo, kad jų aukų skai
čius yra didesnis nei skelbė 
pirmieji pranešimai. — Viso 
užmuštųjų kareivių ir civi
lių gyventojų — skaičius y- 
ra 17-ka. Užmuštųjų tar
pe randasi ir antrosios Illi
nois artilerijos divizijos pul
kininkas J. W. Mattes. Nu
žudė jį įniršę negrai-karei- 
viai, kuomet pastarasis ban
dė sulaikyti juos nuo toli
mesnių riaušių.

Sužeistųjų skaičius dar 
tikrai nežinoma. Tūli betgi 
spėja, kad jis busiąs netoli 
20.0.

Tuoj po pirmų įvykusių 
riaušių mieste ir apielinkėse 
įtapo paskelbta karės stovis. 
Gyventojams uždrausta ne- 
šioties ginklų ir rinkties bū
riais ant gatvių. Ginklų 
krautuvės ir saliunai taipgi 
uždaryti.

Sakoma, kad riaušių kal
tininkai bus atiduoti karės 
teismui ir be pasigailėjimo 
baudžiami.

<A.drecw:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHOKE CANAL 1506

rugp.
Vokiečių kariuomenė 
atakrtotinai atakavo 

rusų-rumunų pozicijas ties 
Krendsheni. Po ilgos kovos 
jiems pavyko išvyti rusus iš 
pirmųjų apsigynimo linijų, 

kontrataka 
pralaimėtas

Rusai stumia atgal vokiečius 
Rumunijoje,

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

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 65 laipsniai; že
miausia — 61 1.

Viršuj — mokinama Suv. Valstijų kareiviu 
mui nuo troškinančių gazų; apačioj —kareiv

■ ■ i 111 i c,

PETROGRADAS, rugpj. 
25. — Telegramos praneša, 
kad tūli buvę Rusų armijos 
vadai reikalauja, kad rusų 
sostinė butų perkelta iš Pet
rogrado į Maskvą.

Už pęrkėlimą sostinės į 
Maskvą tarp kitų stovi ir 
buvęs vyriausias rusų armi
jų vadas, uren. Aleksieiev.

INAI, VriaiKlJd, I Ugp 
Telegramos praneša 
Jonikuose kilo nauja:
i. Nuostoliai pasi
ii. Virš 60 tukstan 
onių neturi pastogė: 
>nos kąsnio. Apie 31

AJ IN i jom, rugp. zu. — A- 
lų karės departamentas 
įneša, kad nuo balandžio 
1. š.. m. iki šiol talkinin-
— Anglija, Rusija, Fran- 

a ir k it. — suėmė 167,780

u paskolino Rusija 
tu septynias dešimt 
milionus dolerių.
ir pirmosios dvi pas

jęg.’1.!1"ir’L..." " >■'•»' ' .“t1, , „ttn'tI'i”".wį"j-     ii winf'M—m—MeeggiJi.Jn ."t

Wilsonas kalbės apie taiką

SPOKANI
25. — Vakar čia tapo areš
tuota 21 I.W.W. unijos na
rys. Areštavo juos valsty
binė milicija kaipo neištiki
mus. Šeši “suokalbininkai” 

tančių benamių maitina ( tuoj paliuosuota, kitų bylos 
oi betH bus nagrinėjama.

s



MAU J I E N 0 S, Chicago, III

Naujieniečiai, Rengkitė

Panedelyj, Rugsejo-Septembcr 3,1917 Labor Day

NAUJIENŲ BENDROVES
Didelis—Dideliausias

IKNIKA
Pradžia 9:30 valandą ryte Muzika J. Grušo

Tikietai parduodama “Naujienų” ofise
Aldona Grušas

Pirmas Piknikas w Programų
1 n ranga 25c porai

Nedėlioję, Rugsėjo=Sept. 2, 1917

Antras Iškilmingas Balius

APTIEKA

sir

ūarsinkis ‘Naujienosevai. rytet 
muzikė.

Naujienų Rėmė ji 
Naujienieėiv Piko

Taipgi 
kus, lai| 
z i i i s v; t b

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

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

nors pagelbėt ir 
“man j ana” — rj 
pas juos neateina 

Žmones

Jeigu širdies silpnu- 
silpnas skil- 

praša linus

kūną, žiūrint į 
reikia padauginti 
bę, kuomet tai ;

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

gif sveikatos ir spėkos laipsnį. 
O tam yra reikalingi ne vaistai 
ar kitokie nuodai, bet gyvybes 
elementai sudrutinimui kraujo 
ir viso kūno. Tik su pagelba 
sveikų vidurių mes galime būti

(Medega paimta iš “Physical 
Culture.”)

TXISINGLAUSIA IM GWKIAU0XA 
LIKTU VX4KA

ko visą kūno judėjimą. Kuo
met ji nusilpnėja delei vienos ar 
kitos priežasties, tai kiekvienas 
sunkus darbas arba pastanga ga-

2. Uždek kairįjį kumštį ant 
kairiosios puses krutinės ir su 
pagelba dešiniosios rankos at
kartok spaudimą, perkeldamas 
iš vienos vietos kiton, kad pa
dengus visa kairiaia krutinės

spėkos — jo yi’a visas pasaulis 
ir jis yra*viskas pasauliui. Ko
kį įspūdį padaro, kuomet jus 
sulyginai jį su jo kaimynu — 
“negalėliu”? Kurio vietoje note-

nes turėsite gerą pasisekimą 
Pardavimas prasidės 10 vai. ryto, rugpju; 

nuo 8 va], ryto galima bus matyti visi daik- 
3732 So. Wallace Street, Chicago, III

žino kuomet
Nors motina 

stebuklų, bet ji 
kiekvienam

4. Padėk delną kairiosios 
rankos ant dešiniojo peties, o 
dešiniąja ranka laikydamas kai
riosios rankos alkūnę, atkartok 
su trumpomis pertraukomis,

A -M Naudokitės visi iŠ progos, 
2 Knygos Stuką Dovanai? 

Visiems tik per jo dienų; 
ateikite ir da Žinosite, kaip jas

Hf reikia gauti tuojaus visai dykai, 
W arba rašykite, tos 2 knygos yra 
IV. reikalingos visiems lietuviams,

BOOKS SUPPLY HOUSE
3048 S. Wallace St. Chicago, 111.

Seniausia ir Didžiausis Bankas ant Bridgeporto 
Kapitalas .$300,000,00. Turtas virš <$2,800,000.00. 
Bankinės Valandos nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų.

Sukatomis iki 1-mos po pietų. Taipgi del paranku- 
mo lietuviams Bankas atdaras Sukatomis nuo šeštos 
iki devintos valandos vakarais.

WM. N. JARNAGIN, Prez.
JOHN W. GORBY, Vice Prez

J. S. CZAIKAUSKAS, Lietuvių Skyriaus vedėjas

Pirma, :
n) i ; i t < • i k 11 
liG Hiate) i |0 I

Km nos 1.1 
111 o s.

umus 
škia 
Štai

daro gyvenimą vertą gyveni
F. A. Jančauskas

visų organų
mas lik laipsniškai — apsunki
nus silpną organą jis truks arba 
visai atsisakys veikęs. Reikia 
pradėti liuosų ir nežymių kūno 
dalių išjudinimu ir, laipsniškai, 
sustiprinant organus ir kūno da
lis, imties sunkesnių užduočių. 
Jeigu jus matėt kūdikį prade
dant vaikštinėti, tai galite pasek-

Didelis Barmenas
Parsiduos pieno išdirbystės daiktai, 3 vežimai, 1 

ledinis baksas, 28 kenai (blešinės) ir 2 flloor-trucks 
Plovimui sviesto mašinos, vienas geras naujas boile
ris, gal but geras apšildymui nedidelio namo ir daug 
kitokių daiktų. Bus labai pigiai parduodama. Ne
tingėkite atsilankyt 
pirkime 
čio 28 d.

nios kumšties, sukdamas ją deši- 
nion pusėn ir spausdamas že
myn, iššauksi spaudimą ant kai
rios pusės krutinės. Reikia jį 
atkartoti keletą kartų pagal nu
rodymą No 2.

Spaudimas neturi tęstis ilgiau 
keliolikos sekundų, bet turi būti

Toliau seka išvystymas rau 
menų krutinės, nugaros ir ran 
kų-pečių. Plati ir augšta kruti

Bet tas viskas turi būti atlie
kama kaipo pasilinksminimas, 
žaismės, o ne kaipo kokia nors

VOKIEČIŲ SVETAINĖJ, 15-ta ir Grant Str. 
Pradžia 2 valandą po pietų 

1užauga 25c; moterims ir merginoms dykai.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti j iškil 

mingą musų Balių. Iškalno užtikrinam, kad busite užganėdinti 
Kviečia visus KOMITETAS.

ujienų Draugų 
žodžiu — Visų 
kas.

priverstas mankštyties. Jeigu 
jis nesimankštys, jo širdis pra
dės silpnėti ir sveikata žus.

Iš to seka, kad sudrutinimui 
širdies ir kūno mes turime 
mankštyties laipsniškai, o įgi
jus sveikatą turime dirbti arba 
mankštyties jos palaikymui ta
me laipsnyje.

laiką ir gerti stiklą pieno kas 
pusę valandos kuomet nemiega.

Kuomet širdies liga yra pa
sekme nusilpnėj tįsių nervų, vie
natiniu budiu jos gydymo yra 
visųpirmiausia įsigijimas svei
katos. Vartojimas tabako yra 
paprasčiausia priežastim tų ligų 
— taigi reikia pamęsti tą blogą 
paprotį.

Kad palengvinus širdies per
eigas laike pailsio, reikia gulti 
lovon horizontaliai — lygiai, 
kad leidus kraują liuesai ir leng
vai pasiekti visas kūno dalis.

Geriausis suramifiimas ner
vų, — tonikas — yra šaltos mau
dynės ir jos yra kiekvienam pri
einamos. Prisileisk vaną šalto 
vandens, įšok vandenin, bet ne
sėdėk jame ilgai; išlipęs pasi
imk storą minkštą rankšluoštį ir 
trink juo kūną. Kurių namuose 
nėra vanos, gali atlikti taip: pa
imk indą šalto vandens ir pa- 
semdamas rieškučiomis trink 
kūną. Saugokies šaltų vanų

ie yra pri 
kad priver 

e nėr 
jiems yra rci pi i i mam, kaip X \ riš 

ii moteriškus drabn 
i, prosv t i ir dažyti.

\ ra gvarantuojamus

‘. MANKUS, 
TAILORING

345 S. D»aviU SI., arti 23 pi.

Geo- M. Chernaucko Darže
Lyons, Illinois

šių dienų daktarai ant tiek 
įkalė į žmonių galvas tą pavojų, 
kad žmogus turėdamas širdies 
mušimą bijo pasijudinti, bijo 
sočiai pavalgyti, kad neapsunki- 
nus širdies, ir giltinės šmėkla vi-

NORTHSIDĖS draugijų sąryšio
NAUDAI VIEŠOJO KNYGYNO

Širdingai kviečiame atsilankyti senus ir jaunus, vaikinus ir 
merginas^ ant musų Iškilmingo Pikniko, nes bus skanių gėrimų ir 
puikių užkandžių. Nepamirškit atsilankyti, nes tokis puikus pik
nikas retai kada pasitaikys Chicagoje. Kviečia KOMITETAS.

* Parengtas
LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTES

NEDĖLIOJĘ, Rugpjūčio-August 26 d., 1917 
LEAFY GROVE, Willow Springs, Ill.

Pradžia 9 valandą ryte * Inžanga 25c porai

1. Uždek delną kairiosios 
rankos ant krutinės, toje vieto
je kur randasi širdis. Sukda
mas alkūnę priekin spausk tą 
vietą kaip gali. Spaudimas pri
valo būti daromas ne nuolati
nis, bet atsikartojantis trumpo
mis pertraukomis. Atkartok

pakartojamas. Tie budai netik 
iššauks širdies veiklumą, bet ir 
sudrutins krutinės raumenis. 
Visokis maukšlinimas turi būti 
pradėtas laipsniškai, nes nėra 
nieko taip pavojingo, kaip urnas 
peršokimas iš neveiklaus padė

klas. Veiklumas 
iii būti iššaukia-

p r įverčia 
įtempti visus krutinės 
ir ranku raumenis

laoMurlnt, mr tla Uciuvr.K
Ant«rtk»M rfaktanj. TkI vieuMtinA IU 

toviik* fr
VMhtijttj. Gyctaolty gattt

kioN tik psuiauljrj yr« vartojaMM, (4a 
Iii reikalaut par laUkna, • nS 
win par

K. Sidlauskia
Apllekorlna Ir nafintnkiui 

SOUTH BOSTON, MASS.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistaa

Kadangi, širdis yra nenuils
tanti pompa, kuri varo gyvybes 
eleksirą—kraują į kūno dalis, 
tai pagal kraujo spaudimą arte
rijose (gįslose) mes galime 
spėti apie širdies drūtumą bei 
silpnumą. Su pagelba prietaiso, 
vadinamo sigmomanometru, 
galima ištirti kraujo spaudimo 
spėką ir tuo pačiu laiku širdies 
tvirtumą. Žmonės, kurių krau
jo spaudimas yra stiprus, turi 
tvirtas širdis, o kurių kraujo 
spaudimas silpna 
dis. Atlikimui sunkių darbų, 
kur yra reikalinga spėka ir ener
gija, yra reikalinga tvirta Šir
dis. Paimkime mes atletą, ku
rio širdis yra tvirta ir sveikata 
pavyzdinga, ir padėkime prie 
lengvo darbo kontoroje, kuris 
nereikalauja daug spėkos ir 
energijos. Jo tvirta širdis paga
mins daug kartų daugiau ener- 

I gijos, negu jis galės suvartoti.
Palaikymui sveikatos jis bus

Kviečiamo visus kuoskaitlingiausiai 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.

3. Skersu kairiosios rankos 
delnu ir prilaikydamas jos nyk
štį dešiniąja ranka, atkartok

geros sveikatos 
kusi”, krūtinė 
džiovos ir nusilpnėjimo gyvųjų 
organų.

Geriausia priemone yra taip 
vadinamos “rinkės.” Jos yra 
kabinamos augštai, viršum gal
vos. Griebiant jas rankomis ir 

s nutraukti jas šemyn, 
kūną pasikelti ore ir 

nugaros 
Darant tai 

ilkartojant po ke-

Kuomet musų kūnas juda, 
musų muskulai ir organai dirba 

o tas apsunkina širdies dar
bą ir silpnina ją arba drutina at
sižvelgiant į tai, kokios rųšies 
darbas yra ir kiek pajiegų yra 
reikalinga. Pradedant liuosai, 
mes priverčiame dirbti organus 
ir, jeigu mes'duodame jiems rei
kalingą pailsį, jie tobulinąs. 
Laipsniškai ir su išrokavimais 
padidindami savo veiklumą, 
mes nuolatos sustipriname šir
dį ir visą kūną. Perdidis veik
lumas, persunkus darbas, sto
ka pailsio arba visiškas neveik
lumas veda mus prie išsigimi
mo ir pražūties. Tiktai laipsniš-

pietų, ir vakarienei — duonos 
šmotukas ir pusė banano. Nors 
ligonis jau buvo gydomas per 
eiles metų skirtingų gydytojų, 
bet praslinkus keletui dienų jis

Del Parankiimo Ištikimo Patarnavimo ir Saugumo 
Visuomet ateikit į

Central Manufacturing District Bank 
(A ST A TE BANK)

1112 Wesfr 35th St., Tarpe Morgan ir Racine gatvių 
Chicago, III.

Valdyba šio Banko kviečia visuomenę atsilan
kyti su visokiais reikalais. Čia galima padėti pini
gus j taupomąjį skyrių nuo vieno dolerio iki didžiau
sios sumos, atidaryti checking account, apsaugos 
skryneles (safety boxes), Real Estate, Insurance, 
Laivakortės, Siuntimas pinigų į visas pasaulio dalis 
ir abelnai atliekama visokie bankiniai reikalai.

Pradžia 9 
Gros gera

tinęs.
5. Dešinįjį kumštį padėk ant 

kairiojo šono. Laikydamas kai-

žmonės gyvenantįs šiltuose 
kraštuose yra visuomet silpnes
ni lodei, kad gyvenant šiltame 
Išimate, jiems kūno energija- 
šiluma yra nereikalinga; todėl 
jų judėjimas yra lėtas, sutin
gęs. Paprašyk meksikiečio ką 

dsakvs:

vųs valgiai, pakaktinai palaiky
ti jo gyvybę, kad davus širdžiai 
pailsį. Jo valgis buvo toks: vie
nas obuolis ir pora fygų pusry
čiams; viena persiškoji slyva

pa geibu s u d r u t i nii n ui
'a maudynės, visokios 
įtvirame ore, laipioji- 

po kalnus, vaikščiojimas, 
lenktynės, imtynės, viso-

M. Chernaucko Darže,
, Lyons, IB.

atrasti jas 
mo priežastim yr 
vis ir nevirinimas, tai 
tas kliūtis pavoj 
(Žiūrėk “Naujienose” — “Žmo
nijos nelaimių šmėkla.”)

B. Macfadden’as primena vie
ną atsitikimą, kur visokie mėgi
nimai išgydyti širdies silpnumą 
buvo veltui. Kaipo paskutinės 
priemones jis griebėsi dietos.

tumėt būti? Nė vaistai, nė dak 
tarai jums negelbės <— tik gam

pasveiko.
Persivalgymas yra pavojin

giausias tokiuose atsilikimuose. 
Pirmiau negu pradėjus dietą yra 
geriausia nevalgyti dieną arba 
porą. T;hne nėra pavojaus; tas 
duoda progą viduriams išsivalyt 
ir širdžiai pasilsėti — sutaupina 
jos energiją. Bet reikia saugo-

daujamas pasekmes. Tai gali
ma atsiekti irgi sekamu bildu.

m t nugaros ir iš- 
is; laikydamas kie- 
nkoje vidutiniško 

svarumo ’’g.mnastišką bombą,” 
arba šiaip kokį nors svarumą, 
kelk rankas viršun galvos hori- 

paskui nuleisk že- 
laikydamas ran- 

ryžiaus paveiksle, 
viršun kruti-

3>čias Iškilmingas Piknikas
Rengia

Draugystė Lietuvos Gojus
NEDĖLIOJ, Rugpjučio-Augųst 26 d., 1917

GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE
LYONS, ILL.

Įžanga 25c. porai.
Kviečia visus Komitetas.

Pr.inL'su gerbiamai visuome 
m i. kji.1 im s pei '.ikrlr.iti į k i 
l.i vielą su Kriaučių Šapa.

I aigi užprašou) visus st 
k i įmik'iškaiš, (lai bais kreiptie1 
I mus, o im s pasistengsim uz 
gam (lintj kiekviei.q,

Inin pirksit kur ki 
Inu zjm ekite ma 

. ir darbą.

k\icii.'im prieina

siaurine 
:iti, ener

giški. Ar jus matėte šaltame 
žiemos laike gatv 
gančius žmones? 
versti skubiai eiti 
tus kūną išduoti daugiau 
gijos-šilumos ir 
kalinga tvirtesni 
šiltų kraštų žmonėms.

Ar jus matėte sveiką drūti 
vyrą dirbant? Ką jis jums pri 
mena? Tai yra gyva lokomo

zon lališl 
myn; toliaus, 
kas ištiestas 1 
kelk jas išlengvo 
nes perpendikuliariškai — ir 
vėl nuleisk. Atkartok keletą 
kartų, bet saugokies neperdėti.

Yra atsilikimai, kuomet virš- 
minėti budai negelbsti. Kadan
gi širdies mušimas paeina nuo

z Inžanga 25c. ________ 
Kaip važiuoti: Iš visų miesto dfiilių 
važiuokite iki Ogden Avė., nuo čia 
važiuokite iki 48 Avė.; nuo 48 avė. 
imkite Lyon karus iki upės. Ant 
upes 
Programc 
c a go s kalbėtojai 
Clricagos ir a.' 
ca 
solistai

da u j a ma s pasek mes. S taigus 
palietimas šalto vandens gali 
užduoti
taip silpnai jų nervų sistemai. 
Tokiuose atsitikimuose gerinu
sia yra vartoti vasarodrungį 
vandenį iš pradžių, o paskui jau 
apsipratus laipsniškai mainyti j 
vis šaltesnį.

Yra atsitikimai kur Šaltas 
vanduo yra vartojamas gydy
mui ligų net iki tam laipsniui, 
kad ligonis net pamėlinuoja, ir 
turi geras pasekmes. Žinoma, 
tas nėra patartina, bet tik gali
ma suprasti laipsnį jo naudin
gumo.

Didele 
širdies j 
žaismės 
mas 
šokiai 
kios rųšies maukšlinimas — bet 
nereikia perdėti. Atletika yra 
viena iš svarbiausiųjų užsiėmi
mų didesniam sudrutinimui šir-

Lyon karus iki upės 
kranto Pikniko daržas.

dalyvaus įžymiausi Chė 
; i, o taipgi įžymiausi 
įpielinkčs chorai, Chi

os Lietuviu Vyrų choras, taipgi 
monologistai ir tt.

W Programas ivairiu-įvairiausias, ku
riame dalyvaus “Aido” choras iš Rp- 
sclaudo su naujausiomis dainomis, 
vedamas J. Mereckio, ir “Naujienų 
pardavinėtojų Armija su savo tria
sais.
Jeigu diena pasitaikytų ir ūkanota, 
jėigu ir lietus su krušomis iš prasivė
rusių debesų piltų, vistiek važiuoki
te: užteks pastogės visiems ir pra
mogos eis kaip iš rago. Atminkite, 
kad tai bus “Naujienų“, Naujienų

jis skubiu
jam rodos, kad giltinė vejas jį. 
Apart to jis bijosi dalyvauti šo
kiuose, žaismėse ir kituose gy
venimo pasilinksminimuose ar 
veikime. Kitais žodžiais tariant 
jis tampa “vaikščiojančiu lavo
nu.” Jis neturi vilties pasveikti 
ir yra pasmerktas mirti, tik ne- 

Jain nėra vaistų.
imta nedaro 
u Ii pagelbėti 

tuose atsitikimuose.
Žemiau paduosiu Bernar’o 

Macfadden’o budus, kurie buvo 
pasekmingais išgydyme šimtų 
tokių nelaimingųjų. B. Macfa
dden’as primena vieną atsitiki
mą, kuomet jis gydė jauną vai
kiną vos 20 metų amžiaus, ku
ris buvo pasmerktas mirtin pir
miau, negu subrendo. Tas bū
das buvo ant tiek pasekmingas, 
kad laike kelių mėnesių ligonis 
taip pasveiko, kad stojo tvirtuo- 
lių-ristininkų rilėsna ir pergalė
jo visus kitus sau lygaus svaru
mo.

Kadangi ta liga paeina iš dau
gelio priežasčių, tad ir jos gydy
mo budai yra skirtingi. Visi tie 
bu<lai seka prie vieno ir to pa
ties tikslo — pašalinti silpnumą 

lančias aplinkybes ir iššauk- 
rdies veiklumą laipsniškai;

psunkinimas vei
delyje atsitikimų, 

vienas iš paprasčiausių bu-
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Alena

1709 So. Halsted SI

Dešinėje
1917 ir

vargins ponai 
Liniukus. \sk
čia is karais.

o ypač 
i žino-

Daugelis lietuvių atvažiuoja į 
šį miestelį i 
labai sunku

mgo.
Kol

vai. visų 
gelbėti šios 
jos teises.

Vakare 
Žmonių bu v 
Pirmiausia

Bekša, J. Genaitis.
J. Genaitis savo 

žai lietuvių tarpe

VAISIUS STAKLĖ
MIS AUSTO 

MUSLINO
Vaisius staklėmis a- 
usto muslino, atkir
ptas nuo šmoto, 22c 
vertes, yar- 19 ’/z c

Kostovska, Siendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

ant Rugpjūčio 10 <1 
e Peoples Gas Lijrht

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Ce.

J. PESHEL
sekr. Turk Mtrifg. Ctj.

OTTO KU BIN
prez. Atlas

[Brewing Ca

Laura
Publika jai labai pritarė. P< 
lo balsų paėmė Max Eastman 
laikraščio The Masses rudakio

Miegok bile kur, bet valgyk J 
i METROPOLITAN f 
E RESTORANE 1
ft C. J. SMERLIN, Savininkas f 
f Atdaras visą naktį. Telcfo- J 
B n as: Canal 2309.
r 22nd st and Western A ve. X

Šviesus marškiniams audė 
klai amerikoninio spaudi
mo, dryžos ir figų- 7,/zf% 
ros, vardas.......... ■ G

Vietine Sūnų ir Dukterų (Ir
stė turėjo mėnesinį susirinkimų 
19 d. rugpiučio. Buvo pakeltas 
klausimas apie prisidėjimų prie 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Šis klausimas buvo paleistas ap
svarstymui. Ir tuoj aus pasiro
dė, /kad šitoje draugystėje pri
klauso žmonės susipratę. Jie 
supranta kaip naudingas ir pra
kilnus tas darbas yra, kurį pra-

Da žodis kas link Martaus 
surinktų aukų.

Ak roue gyvena virš 2.000 lie 
tuvių, kurių daugelis turi 
nuosavybes ir gyvena gana pa 
siturinčiai. Visi gyvena didiki

susitikti ir 
kalbėties su keletu lietuvių, ku
rie įstojo Suv. Valstijų armijon 
liuosnoriais. Klausiau jų, ką jie 
mano, kokį tikslų jie tikisi at
siekti tuo savo.'.pasielgimu. Pa-

Iviriu platforma, iš
plūkiama iki 6 pė
dų, $16 $4 4 QC 
rrle. no ■ ■ bm/v

Martus surinko aukas ar ati
davė jas iždininkui Bieržinskiui, 
o Bieržinskis atidavė jas savo 
žentui Kybartui. Bet 
kaip reikia atsiimti — 
neduoda! Tai vos ne 
vo per 16 mėnesių.

S. L. A. 185 kuopti 
ieirauties, kur tos

advokatai, nori save labai augs 
tai pasistatyti, bet negali.

P. Matonis

rtuolos kojos.

Nudirbtas amerikoniniu

visų Waukegano lietuvių drau 
gijų ir organizacijų, bet ji atsi 
žymi daugiausia veiklumu. Ta 
lai parodo ir sekamas dalykas 
Kada buvo svarstoma, ar prisi 
dėti prie I 
visi
Visi supranta 
darbas yru 
darbo klesos 
dabartiniame

D. T., ar atmesti — 
vienbalsiai nutarė prisidėti, 

kad šis prakilnus 
labai reikalingas

ininkii liziną- v
įsitikime, jog
s milžiniška

gas ir užlaiko kambarius. Mo 
ky tojum yra ir vienas lietuvis.

Lietuviškų karčiamų čia nė 
ra, todėl lietuviai turi laiko pa 
galvoti ir apie geresnius daly

eitų mėnesį pabaigęs Kent Colle 
ge Chicagojc Vincas Vienbis 
kis (William J. Wimbiscus) 
Miesto komisionieriai (alderma

sauktų tų apšmeižimų. /Advo
katas Bradchulis pavadino šmei
žikais 185 kuopų ir gana. Ne
turi nė gėdos ponas advokatas 
nepatyręs, kaip stovi dalykai, 
vadinti šmeižikais. Juk ir pats 
Bieržinskis prisipažino kaltu 
f‘Sus. Vargšai tie Chicagos ta li

no, kad jisai nieko nežinąs. .Ji 
sai sako nenorėjęs, kad taip ai 
si tik tų, bet ir kuopos nekalti

Gatvekarių streikas tebesitę- 
kiek da laiko 

kapitalistai dar
iai važinėja luš- 
ienos laiku va

žinėti jiems nepavojinga, mat 
aibės visokių šnipų ir milicija 
daboja juos. Bet nakties laiku, 
lai jau jie Įu^i nępiaža baimės, 
kad iš patamsės kokia nors 
švininė Litis neįkąstų.

Kompanijos išėmė 
lion, ir dabar suli 
lion draudžiama žmonėms ske 
bus vadinti skobais, arba alkai 
binėti kilus nuo važinėjimo ka 
ra is 
Ii ženklelius su Užrašu

noro mušlies su vokiečiais. Vie
ni pasakojo, kad gal pavyks kar
tais laimę rasti, kiti stoję neno
rėdami sunkaus darbo dirbti, 
treti — norėdami svieto pama
tyt, ir lt. Įstojo liuosnoriais se
kami lietuviai: Jonas Zaleckis, 
Boleslovas Bekešą, Kazimieras 
Dundis, Motiejus Aukštuolis, 
Juozas Lukoševičius, Petras 
Marcinskus, Ignacas Nevidoms- 
kis, Petras Uždavienis, Juozas

Visos plienines lovos. 2 colių sto 
mino pastovai, 1 colio stiebeliai bal 
lai arba Wernis Martin 
Visų mierų, $11.00 verti 
už .......................................

nudirbta.
7.75

$1.00 įmokėti, ,)0c j savaitę.

laikyta prakalbos, 
o pilna svetainė, 
kalbėjo profesorius 
n g. Antra kalbėjo 
•lies (iš Kanados).

imasai 
lemomis”, kuris didelę gal
int pečių turi, yra toks “pro- 
sistas”, kad taip išdidžiai kai- 
piršdamas šv. Jurgio drau-

LSS. 116 kuopos susirinkimas, 
kuris tęsėsi net 7 ir pusę valan
dų. Buvo nemažai triukšmo, o 
nieko rimto nenuveikta. Karš- 
cino tąsi del menkesnių dalykų, 
o svarbiausieji praleista pro ša
lį. Ir prisidėjimo prie Am. Liet. 
Darbininkų Tarybos klausimas 
atmesta, net nebuvo kada ir 
kalbėti apie tai. P. Piunėlis.

'ių, ku
rie turi didelį palinkimų prie to 
štai Kovos nr. 33 B. J. Valentas

me.
Čia uždarbiai ne visai maži 

Visur dirbama 8 valandas. Lie 
tuviai
Goodrich kompanijos dirbtuvė 
se. Keli lietuviai dirba ir to 
kompanijos 
ui ja

tiku ir užsigeidė padaryt karje
rų kariuofnenėje. Išbuvęs kirk 
laiko Fort Sheridan’e, jisai ga
vo “antro lieutenanto” cinų ir 
už dviejų savaičių išvažiuos i 
Franci jų “praktikuot 
ama ta.

pagalios savo 
J. V. i>e

Grigaičiui siuntinėti

•H C. WOLON f
UVI8 ADVOKATAS 2 
•904 Nationnl Life Bhlg., W 
, Salle St., Chicago, Ill. 4 
6890-6891. Atdara: Utar- a

•ga ir subaton vakarais nuo W 
U. vakare, po numeriu: 4
lUKEE AVĖ., Chleage, III. A 
1. Humboldt 97. f

ncdčliaia, seredoma fi- 
gaiš ir subatoms nuo 
lite kreipties pas mus 
SECURITY MERCANTILE

rašo, girdi rugį). .5 d.
Jaunimo Batelis laikė mėnesinį 
susirinkimų, kuriame buvo 
skaitytas dg. Grigaičio prisiųs
tas laiškas, kviečiantis labai pui
kiais ir švelniais žodeliais pri- 

sumanytos Liet. didelę parodų.
Rugpiučio 19 dienų atsibuvo 

visų unijų surengtoji. paroda. 
Maršavo gatvėmis kokie 6-7 
tuksiančių minia. " Galvekariai 
turėjo ^stovėti. Maršuojantįs 
pripylė į stovinčius karus dau
gybę ženklelilį “ 
kė: “Skebai!” ( 
stovėjusi publil 
šuojantiems..

Nestokavo ir

LOVŲ PAKLODĖS, 
baltytos lovų paklo
des, 81x90 colių di
dumo, vertos $1.00 
kiekviena, 89c

mų, taip k 
nė išsižioti

Publika tų visų uždraudimų 
perdaug nenusigando, 
šiojama ir ženkleliai ii

įkaitusių iki baltum šviesos 
pasirašykite ant kupono 

tiktai pasirašykite 
gaso bilų, 
Tuokart 
paženklini 

šviesos

R ūgį)jočio 19 vietinis socia
listų lokalus surengė prakalbas. 
Kalbėjo ir Stedman Seymour, 
Scott Nearing, Max Eastman, 
James Maurer, Laura Hughes. 
Visi kalbėjo apie dabartinį da
lykų stovį koks jis išlikrųjų 
yra ir kokiu jį esant kapitalistų 
spauda.i r ponas Wilsonas su de
mokratais piešia. Žmonių bu
vo pilna salė. Klausytojai ne
galėjo atsigerėti kalbėtojais.

lyvavo joje 
klesos vado- 
tarėsi, kaijj 

demokra li-

liiKTsnoriais stoja nemažai ve
dusių. Kitas stojančių užreiš- 
kia da, kad jis jau 10 metų kaip 
vedęs, ir kad jau kokį 30 užpuo
limų iš savo moters pusės atlai
kęs. Tad-gi, never mind, atlai-

neturite 
namuose,

Nenuplėškite šalin kupono 
kuomet Jus mokėsite savo 
žesnių uždangalų šviesų. 
DYKAI aprųpintas, kaipo 
pilnai paremti ant paplokščio

THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO.
Peoples Gas Building, Telephone Wabash 6000

immBBMWwuCTKKrr 

SATINAS. Juodas 
salinas, puikios ko
kybės, 2 iki 8 yardų 
ilgumo, del bovclni- 
iiių tavorų, pardavi
mui yar- 
das........ I V

uždangalų arba elektos švie- 
ant linijos pažymėtos X 

ant jojo ir jis ateis pas mus 
kaipo Jųsų aplikacijų del dviejų ma

mos prisiusime ir įstatysime šviesas 
jis sulig miesto įstatymo. Jus esate 
degintojo del apšvietimo.

Phone Canal

ŠOKIŲ MOKYKLA

Ir pagal nurodymų laikinės 
L. D. T. valdybos mes išrinko
me tris atstovus (sulig skaičium 
savo draugystės narių. Drau
gijoje priguli 190 narių) Atsto
vais išrinkti šie draugai: Mateu- 
šas Va lai t ikon is, Juozapas Ra- 
davičia, Antanas Sabcckis. 
yra ir daugiau progresyvių 
jų ir organizacijų, aš manau 
supranta L. D. T. reikalingi 
ir prisidės prie šio prakilnaus 
darbo. B. Masililinas.

laiku neina- 
pasidarbavo.
S. L. A. 87 

kuopos, prie T. M. D. 17 kuopos 
ip net prie L 
Genaitis yra 
pateko į Medical officers sto 
vykias Fort Ridey, Kansas.

Korespondentas.
Didelė komoda kortuotai pjau
lo ąžuolo arba raudonmedžio. 
Kolonialė staile, $'’>£* Cfl 
$35.00 verte .... uvbvU

Pereita nedėldienį, rugpiučio 
19 d. SLA. 236 kp. turėjo ekstrų 
susirinkimų ir, vienbalsiai nu
tarė prisidėti prie A. L. 1). Tary
bos. . Kuopa turi 16 narių. Prie 
to dar 25 vpatos prisidėjo, ku-

Tikrai tie ebieagiečiai socia
listai elgiasi sauvališkai: Kodėl 
jie napasiklausė Sųjungos cent
ro tverdami darbininku taryba? 
Bet ebieagiečiai turi ir svarbų 
argumentų pasiteisinimui: Su
ltingos centre yra dvi y pa tos, 
nuo kurių viskas priklauso — 

iš jų dviejų

žmonėms
laike, ka

nes yra suspausti iš visų pusių
savo didžiausių priešų kapitalis-

Bugpiučio 18 dienų čia įvy 
ko People's Connell of Americ; 
(Amerikos Liaudies Tarvba 
konferencija. Da 
įžymus darbininkų 

diena

The People Gas Light A* (5)ke ('.ompany .šiiiomi suteikia du 
(2) mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam gaso vartotojui 
Chicagos mieste, kuris visai pasiremia ant paplokščio liepsnos 
degintojo ir Įsodins jj dykai.
Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus ir 
pasinaudoti paaukavimu ir greitai įsigyti—

Kazimiero drau
gija su LNNi ir gi, girdėt, pris
tojo. Da kiek laiko prabėgs ir, 
manau, tada galėsime suorgani- 
zuoti gerų Tarybos -kuopų šitoj 
apielinkėj bus, manau, apie 
500 ypatų.

Labai džiaugiamės

Vidutinės micros pečius, 6 sky
lės. Didele ugniai vieta. Ge
rai kepa. $24.00 $4 Q *7C" 
verte ....................... I OH f □
šildymui kamaraite $g QQ

1900
HF. KASPAR 

prezidentas
DTTO KASPAR 

▼ice-prezidentss
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLES KRUPKA

Ttce-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Kaip jums išrodylų toks žmo
gus, kurs pamalęs užmuštų, da 
rėktų visa gerkle, kad reikia jį 
užmuši. O taip daro Amerikos 
patriotai: jie rėkia visa gerkle, 
kad reikia ir nepiliecius imti į 
kariuomenę, nors jau, kaip aš 
pats žinau, dhug svetimšalių ta
po paimta Jie jokių pasiteisini-

kad tai yra grynas melas.- lig 
Grigaitis jokių laiškų nėra siun 
tinėjęs į Rockfordų. Jas laiš

nos nepriguli prie minėtos kuo 
pos, ir lokiu budu susidarė 41 
ypata visi šito, Blanford 
miestelio lietuviai pristojo prii 
Tarybos.

Clinton

straipsnį, kadangi Dro Šliupo 
laišką reikėjo atspauzdinti ant 
pirmo puslapio — po 3 špaltas. 
Tad kuopa nutarė patalpinti sa
vo pranešimą Naujienose.

Antro apskričio susi-

I išvažiuoja, nes 
kambariais, kil

iuli, nes miestas 
sparčiai auga ir negali spėti sta
tyti namus. J. J. Bagdonas.

Grand Rapids Pavydalai Rakandų Pardavimui
Jus pirkaite dabar taipgi rakandus už pigias kainas kaip vėliaus už brangesnę kaina — Kodėl iri ne da 
bar ir sutaupyti pinigus. LENGVI IŠMOKĖJIMAI.

^'e0, M- Chcrnaucko 
Svet., I960 S. Union 

■ avė. ir kampas 19-
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
>šokių Mokyklą. Vi- 
s* ^0^bii mokinama 
sulig naujausia ma- 
daj-^angliški ir lie- 
tų viski. Aš už.tik-

7 rinu, kad išmokin-
k'* * ” siu į trumpą laiką.
Šokiai ąlsibuna kas panedėlį ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas J. K. BUBELJS ir pagelb. 
Gyvenimo viela: 4037 So. Talman 
avenue, Chicago, 111.

kuri 
neva tvarkų daboja. ’Matyt bu
vo keletas šaujainų mašinų ant 
tam tikrų automobilių.

Bunk Parke susirinko 
m aršuo toj ai ir galybės 
žmonių prakalbų klausytųs 
Kalbėta daugiausia apie tai, ko 
kių didelę galybę turi darbiniu 
kai, susijungusieji į unijas ai 
partijas. Tokie darbininkai nei 
na skebaii Ii ii 
brolių darbininkų duonos kąsnį.

Žmonės iki šiam laikui labai 
užjaučia sfreikuojantiemsianis. 
Jie nevažiuoja gatvekariais-. 
Jeigu streikininkai ir toliaus ras 
tokių pat visuomenės užuojau
tą, lai galima likėlies juos lai
mėsiant. A. Čekanauskas.

Km man* ifctfelbėjo nuo varffinnnčių Ho? 
Salutarsa Bitteria. Al per praeitus 4 
buvau vos tik gyva. Al kentėjau nuo neri- 
rinimo nilvo ir dispepsijos, Matai tesraUkla- 
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavę 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rilimas. gurgimas vidurių. Die** 

i liai suimdavo po krutinę, tonuose ir strdnovv. 
A. Nid.ur idl negavau pagelbos, de] savo sveikatos, 
|JB Bet kada ai pradėjau reikalauti Salų taras Bit- 
t teris ir Salutaras, Regulaatria, dsl moterų, 
f pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 

□r pasidarė smagu viskas. Per 6 mėnvsiua
savo paveiks)^ nebegaliu palint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bittaria. Zat^ 
na $1.00. Galima gauti gereeniuosc saliunuo- 
• • ir ax>tieko8e, o kur negali gaut, kreipkis f i

8ALUTARA25:HEMICAL institution 
J lolls no® >* boki y blogu mų.
1 P. J, BALTBENAg, PROF.

Tel. Canal 6417 Chicago, III.

AR TURITE SKOLININKĄ ?
Jeigu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju ateiteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką j musų ran
kas, nieij turini būdą, iŠ kurio skolininkai neištrūksta iki 
neatsilygina skolas Musų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ab 
musų musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tarn tikslui mes 
tyrime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrin
čius musų reikalus visose apielinkėse.

Musų ofisas yra atdaras del ypatiškni atsilankančių pa- 
pčtnyČioms nuo I v. po piet iki 6 Vakaro. Utarninkais, ketver- 
1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvensntjs kituose miestuose ga- 
laiškais įdedami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso

AGENCY, 3231 So. Halsted Street, Chicago, 111.

kaurioje ir tikroje įlankoje. .28 metus teisingai vedamoje mankoj*. 
Fo priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing Bouse) depoiltt 

J ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatves. 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H. E. GTTE 

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

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

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBJIMA LIETUVIŠKAI

Čia
likų kunigai su dviem neprigul- 
mingųjų (Amerikos) katalikų 
kunigais. Viskas kįlo už nepa
sidalinimą avelėmis. Policija 
gi palaikė Bymo-katalikų pusę 
ir areštavo neprigulmingųjų 
kunigą, kaltindama už kokį tai 
didelį prasikaltimų. Kunigas at
sėdėjęs 2 savaiti kalėjime tapo 
paleistas užsistačius $5.000 
kaucijos. Išėjęs iš kalėjimo jis 
tuoj kreipėsi prie socialistų, 
kad tie jį apgintų. Bet socialis
tai atsisakė tai padai*yli, pama
tuodami, kad visi kunigai yra 
lygus ir visi išnaudoja ir tam
sina darbininkus.

Dabar neprigulmingieji 
gia kas nedėldienį prakalb 
kviečia kalbėtojus iš Chici 
Belo grasina Dairaukti teis

bažnytėlę ir eidamas stacijas 
klupŠČiodamas traukdavo kaip 
iš rago: “Susimilk ant musų 
Viešpatie, susimilk ant musų.” 
Rockforde. 
p rasib laivėj 
tų, kaip kilų kalbinamas prisi 
rašė prie vietinės LSS. kuopos 
ir dar nežino ką ^reiškia žodii 
socializmas, o betgi nuduodi 
toks “smart” Vvras, kad dg. Gri

■».w, ■„

Iki šiol paprastai mes vesda
mi kovų prieš atžagareiviškus 
elementus, neretai turėdavom 
per spaudų atitaisyti jų melus. 
Musų priešai bandydavo mela- 

perstatyti dalykus. Bet 
patyriau, kad nemažai ir 
tarpe esama mel

HALSTED, 2OI* ITS 
CANALPOftT AVĖ Ai

Raitytas maišytas flannelis 
iš ab'ieų pusių vilna, ’*7’/z 
vardas....................... ■ v

Muslinas, neballytas 
kokybes, 10 yardu 
apribota .............. 9*c

GINGHAM.
Aukles dryžos, del 
suknių gingham, vi
sokią Tnieriį, regu
liuotos dryzės, 15c 
vertės, 10 yardų ap
ribota, speci-Q%f* 
aliai yardas v v

Bovclniniai ploviniu 
siukai, kiekvienas 
P<> ...............................

abru-

6c
Dvigubai sulankstomas Bo
hemian audimas, 9Qf* 
36 colių .............. C.vi*

GINGHAM.
Žiurstams gingham, 
pavyzdinga kokybe, 
baltas ir mėlynas, 
rusvas ir baltas, 10

Geriausios ypatybes 
spaudimo, dryžos ar
ba figūros, y ardas

Tikras importuotas 
audeklas, 36 coliu 
pločio, .vardas

indigo
yardų ap- 4
rib., yar. 1 v • V

8 c
rausvas

59c

PAKLODĖS. Pep
perell paklodės, 2% 
jardų pločio, balty
tos 10 yardų apri- 

34e

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE, 
ploję ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Bankej*.

* * v įr|O * H*
Viena saugiausiųjų Bankų



KUR TAS GERASIS DIEVAS?

Skaitytoju Balsai

Redakcijos Straipsniai SUPRATO

APVILIMAS

visi

nu

rasite
neap-

$5.00
$3.00

1.75
. $7.00
. $8.00

užsimąstė.
klebonas

klaidingu-

smegeny
nieko ji;

pradejc
I. Mulke

Stengimos prieš 
demokratiją.

nesigaili, tat 
stengiasi su- 
Visoj va 1st i-

is apdrau- 
Amcrican

žmonių 
“Kelias 

gerais 
ar dali

jos kar-

išsila virtimas 
energija.
pavojaus gy- 
ip apsisaugo-

gus,
mis
kiai
juos lai p

Konskripcija 
turto.

namus vra

Trims mėnesiams .. 
Kanadoje, metams . . 
Visur kitur užsieniuose 
Pinigus reikia siųsti 
Orderiu, kartu su užsakymu

uofiienės saugu
u grūmoja

ž išreikštas šiame skyriuje ntto 
mones Redakcija neatsako.]

^spausdinimui laikraš- 
i, o ne Redaktoriaus 

ant vienos popicros puses, be to 
Redakcija pasilaiko visas tci- 

etinkami spaudai raštai naikina- 
bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja

KARTI GYVEjNIMO 
TEISYBĖ.

trįs bus mirę 
• nepalikę 

turto, kuomet prisiai
i mažiaus 
in ei

'ocen 
pasie 

imžių neturi nei jo

NAUJIENOS
Littwraman Daily News

Amerikos laisvė mane skaudžiai 
apvylė, į

Nušvietus man tako aptemo,
• išdilo.

.... $6.00
.... $3.50 
of Chicago

Taip ištikrųjų yra. Ame
rikos žmonės, liaudis, karės 
negeidė. Jie buvo priešingi 
karei. Ir ponas Wilsonas 
pateko vėl į šalies preziden
tus tik ačiū tam, kad jis ir jo 
šalininkai mokėjo suklaidin
ti žmones tuo paskubusiuoju 
rinkimų kampanijos šukavi
mu “he kept us out of war“ 
— jis išlaikė mus nuo karės. 
Jis neišlaikė. šalis tapo 
įtraukta karėn> ir įtraukta

Rašytoįų ir korespondentų prašome siunčiamus 
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių 
sės rankraščius taisyti ir trumpinti, i 
mi, arba grąžinami atgal, jei I
Jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt

kime j biznį 
pclningiausį užsiėmimą žmonių 
tarpe. Gen. Henry S,. Dearborn, 
tarnavęs kolektorium Bostono 
uoste per 20 metų tvirtina, kad 
95 procentas visų biznierių su- 
bankrutija anksčiau arba vėliau. 
Išpradžių niekas nenorėjo tikėti 
toms skaitlinėms, bet jos buvo . . . * i**'4’patvirtintos keletos kitų žymių 
vaizboje ypatų.

Su v. Valstijų vaizbos statisti
kos parodo, kad 87 procentas in-

nei 
tins 

Tiktai du 
bus turtingi, o likusieji bus pa
laikomi savo vaikų, giminių, ar- 

Nuo
padidės

diks užtektinai 
imui savo kūno.

Iš viršminėtų 
nelik matome, kad 
yra žiauri kova, bet mes irgi ma 
tome, kad žmonės pilname gyve 
nimo žydėjime, žmonės pilna 
nu 
daugiausia pasisekimo 
žmogui senyn, jo protas ir svei
kata silpnėja, jo energija išsise
mia ir jis tampa auka jaunesnio 
gudresnio ir geriati prisirengti 
šio gyvenimo kovon žmogaus.

Kas lai yra skurdas? Kas yra 
ip vadinamoji elgėtystė?
Daugelis tvirtina, kad elgeta 
a tai skurdo auka, kuri jam 

jo pasidavimas yra 
joliutiškas ir neap

ima

>s ir
25.4 

nepasisekimą 
r netikusius invest-

/

tąja priežastimi. 5.1 
kaltina suktybes, ir 

kaltina gaisrą.

Ji šviesi, garbinga turčiams 
siaubūnams

Bet tamsi, niekinga mums 
atėjūnams.

-Dangus gali būti ant žemės, 
po musų akimis; čia šventieji ir 
dusios laimingųjų gali linksmin
ies, tik musų nuodėmingos akįs 
nepajiegia jų matyti.

Jurgis, matomai, pertikrintas 
padėkavojo kunigui už jo man
dagumą ir atsisveikino.

Keletą dienų vėliaus jis vėl at
sidūrė klebonijoje, šį kartą jis

šalies trustų ir kapitalo 
viešpačiai. Karė jiems duo
da pelno, milžiniškų pajamų, 
,o del pelno galima visa pa
aukoti. Bet ir aukoti ką 
inors nuo jų pačių priklauso. 
Jie yra tikrieji šalies ponai, 
ir pagalba savo atstovų kon
grese jie sprendžia, kokie 
įstatymai turi būti ir kas tu
ri, šiuo atveju, karės išlai
das mokėti.

Be La Follette, senate yra 
dar vienas kitas progresy
vesnių žmonių, reikalaujan
čių dalinos konskripcios tur
to karės reikalams, bet jų 
tokia mažuma, kad sunku 
tikėties, begu jų balsas tu
rės tiek įtekmės, kad pakei
tus komisijos jau išdirbtą 
įstaytmų projektą apie mo
kesčius.

mus, kad jo visos pastangoj ga 
Įėjo nueiti veltui, griebėsi iš 
-naujo jėzuitų filosofijos. Ji;

n ir nejudina- 
— real estate— 

ipie 30 
ai reiš-

kaip 
sako, 

vieną kaltą, de- 
Bel čia 

KųV gi tie kal- 
Kapitalislai? 
geriausi pasaulyj 

Ar girdėjot nors sykį, 
niekintų kapitalis-
Kafiitalistai gyve-

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago

linzių, ob 
Likusių j ų padej i mas 

vienas turtuolis, 3 vi- 
6 gyvens 

darbo ir 54 bus

imas 
“Keleivį” per keletą metų, pra
dėjo netikėti į Dievo, šventųjų 
ir dangaus tikrenybę. Bet kad 
nepadarius “misteiko” ir kad 
nepataikius peklon 
jis taip daug 
re nueiti pas 
kad sužinojus 
Pasiėmęs kėlėt 
pijų, pilnas drą 
šis klebonijom 
niai jį priėmė, 
apie

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA 
ir CMHNMMMI

fe. BateM SU ChieMf*. OL

mirtingumas 
centas jųjų nep 
tūrio palaidoj 
Jeigu jie nebus apsidraudę.

Astuonios dešimtįs-du iš kiek
vieno šimto mirdami visiškai 
nieko nepalieka. Tiktai trįs pa
lieka turto vertės $10.000 arba 
daugiau; penkiolikos palikimai 
siekia nuo $2.000 iki $10.000.

Kas yra priežasčia lokių paši
lių įsėlinu 
žmonės 
vo

Subata, Rugpjūčio 25, 1917

rikiu lieji žmones tiki 
la geroji dvasiškija kad 
buk Dievas 
širnlį nekaltų baudži 
kįla klausimas 
liniukai?” 
Bet juk tai 
žmonės 
kad kunigas 
tus? No ne !
na turtuose paskendę iki kaklo. 
Jiems valia yra daryti, ką tik jie 
užsimano, jiems viskas yra ga
lima. Bjauriausia 
jiems nėra skaitom 
mę. žodžiu sakant 
ryti, ka tik nori.

gaus kūnų
siekia musų žemę per kelias de
šimtis, šimtus ir net tuksian
čius melų, keliaudama apie 
280.000 viorstų -sekundoje, tai 
dūšia vargiai pasiektų dangų. 
O jeigu ir pasiektų, tai butų taip 
nuvargusi ir nusikamavusi ke
lionėje, kad ją dangaus linksmy
bės nelinksmintų.

idratt LitUdy Dieanilit Amerikoje
NAUJIENŲ BENDROVE inc 

Kasdien, išskiriant nedeldienius

Ateiviams ji kreipia šešėlį tik 
juodą,

Ir taurę kartybių išgerti jiems
* duoda.

te jų darbus, jų metodas ir jų 
gyvenimą; sulyginkite su savais 
darbais, su savo gyvenimu ir 
jus pažinsite tai, ką daugumas 
vadina “laime.”

Visi žmonės yra lygus gam
tos sūnus ir jų dalįs yra lygios; 
skirtumas yra tarne, kad vieni 
iškovoja savo dalį, o kiti prako-

JEIGU TYLĖSI, FILOSOFU 
TAPSI.

misijos 
susiraukė ir

Garsiai atsikosėjęs 
pradėjo prirodinėti 
mą “bedieviško mokslo.” 
ilgų išvadžiojimų jis pridur

—Dievo galybė į 
ir menku žmogaus 
matuojama.

Gal būti daugumas 
girdėjo šią patarlę: — 
skurdan yra apmokėta 
mieriais.” Bet nežinia 
gelis žmonių supranta 
čią teisybę.

Paimkime mes drūtą skaistų 
vyrą, 25 metų senumo, pačiame 
gyvenimo žydėjime, ir užklaus- 
kirne, ką jis mano apie savo

betgi teisybei tiesiog į akis 
Žemiau paduotos skaitlinės y r: 
patikrintos skaitlinėm 
dos kompanijų ir 
Ba n ker’s association.

Kaipo vidutinę skaitlinę pa
imkime 100 vyrų 28 metų senu
mo, normalių protiškai ir fiziš
kai. Jų vienatiniu įrankiu yra 

energija; ir taip voja.
Kiekvieno žmogaus prigimtas 

paprotys kaltinti kitą ir teisinti 
save kiekviename atsitikime tiek?* 
mums užkenkia, kad mes nega- 
lime pamatyti savo ypatos tik
roje šviesoje; o tai kenkia mu
sų gerbūviui. F. A. Jančauskas.

La Follette nurodė, kad 
valdžios paimtos paskolos ir 
dar reikalaujamų naujų kre
ditu suma karės . reikalams c

pirmų Amerikos karėn įsi
vėlimo metų pabaigoj siek
sianti milžiniškos skaitlinės, 
būtent, devynioliką miliardų 
dolerių. Senato gi finansų 
komisijos išdirbtas įstatymų 
sumanymas apie mokesčius 
maža ką tejudina lobininkų 
.interesus ir jų pelnų pelnus; 
vietoj to, antdedama mokes
čiai ant reikalingiausių žmo
nių gyvenimui daiktų.

Tuo budu visa karės naš- 
į ta sukraujama ant paprasto
sios liaudies, ant darbininkų 
ir ūkininkų, kuriems ir be to 
sunku gyventi. Ta papras
toji liaudis turi užmokėti ir 
savo krauju ir savo manta 
už karę, kurios ji nenorė-

tik sveikata ir 
apginkluoti vienodai jie stoja 
gyvenimo kovon.

Praslinkus dešimčiai metų, 
tai yra, kuomet jie pasieks 35 
metus amžiaus, štai koks bus jų 
padėjimas: penki bus mirę; de
šimts taps turtingi; dešimts rasis 
puikiose aplinkybėse; keturios 
dešimtįs bus pusėtinai pagerinę 
savo gyvenimo aplinkybes ir trįš 
dešimts penki bus nei žingsnio 
pirmyn nepažengę. ,

Kuomet jie pasieks 45 metų 
amžiaus, jų aplinkybės bus to
kios: vienuolika iš jų bus mirę; 
visi tie kur turėjo susitaupę tur
to, išskiriant tik šešis, bus pra
žudę visą turtą 
turtuolius; 65 maitinsis vien 
vo 
jokių kitų šaltinių įplaukų; 15 
iš jų negalės jau užsidirbti sau 
duonos del ligos, nelaimės arba 
taip /kokių priežasčių.

Pasiekus 65 metu 
bus mirę 
bus toks 
dutiniškai pasiturintį 
iš savo rant 
maitinami jų vaikų, giminių ar
ba gyvens beturčių prieglaudos 
namuose.

Z. v. ! V. X sesios desnntįs 
iš kurių tarpo 60 
jokio

A r , tuo va rgd 
prasikalto prieš 
kad visą gyvenimą nematydami 
dienos šviesos, kenčia didžiausį 
vargą, skurdą ir badą, o visą jų 
sunku uždarbį, katras yra '''ap
laistytas krauju ir ašaromis, su
sipylę carai ir dvasiškija į ki- 
šenius? O jus žmonės, žmo
nės! Sustokit ir pagalvokit 
kuo jus tapot, o pamatysit savo 
didžiausią klaidą, kurios lig šiol 
nematėt. Savo nežinysle jus var
ginai ir kitus tuksiančius žmo
nių? Aš esu pilnas vilties, kad 
jeigu tik žmonija paliautų tikėJ 
jus į visokius burtus ir išmisly- 
tus baubus, nepraeitų nei pusė 
šimto metų, kaip ašaros nuo 
žmonijos veido visai išdžiūtų.

P. Petrauskas.

Senatorius La Follette sa
vo kalboj, kurią jis andais 
pasakė senate, reikalavo, 
kad reikalingi karės išlai
doms padengti pinigai butų 
paimti iš turčių, o ne iš ne
turtingųjų žmonių sluogs- 
nių. Savo reikalavimą jis 
pamatavo tuo, kad del karės 
neturtingosios visuomenės 
klesos ir taip labai nukenčia, 
kuomet, iš antros pusės, pi
niguočiai dar labiau lobsta, 
dar didesnių pelnų iš karės 
turi. Jis parodė, kad dabar
tinės karės bėgiu Amerikos 
kapitalo viešpačiai, stambie
ji pramonininkai prisiplėšė 
tiesiai negirdėtų pelnų, ir 
tai ne vien tik gaminimu ir 
pristatymu kariaujančioms 
šalims karei reikaliųgų dai
ktų, bet taipjau spekuliavi
mu reikalingiausiais žmonių 
gyvenimui daiktais.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago j e— 
nešiotojams kasdien pristatant į na- 
uius, moka:

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

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

Metams............................... $6.00
Pusei mėty........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačtu:

Metams .............................. $5.00
Pusei mėty.......................... $3.00

....... $1.75
$7.00
$8.00

Pačio Money

apie kurią 
girdėjo, jis nuta- 
vietinį kleboną, 

tikrą teisybę, 
laikraščio Ico

ns traukė Bcdu- 
Klebonas malo- 

bet sužinojęs

“Nesirūpink manim; aš žinau, 
kaip apsilenkti su skurdu ir aš 
nepateksiu į beturčių namus. 
Tik tėmyk mane.” — Maž-daug 
panašiai skamba jo atsakymas.

Kiekvienam vyrui to amžiaus 
mintis apie beturčių prieglaudos 

Naudoda
mos sveikata kūno ir proto, pa
sitikėdamas savo neišsemiama 
energija ir nepažindamas gyve
nimo sunkenybių ir klinčių, 
kiekvienas jaunuolis mano už
kariauti pasaulį ir jo gyvenimas 
yra y t sapnas^ Pažiiifėldme

skaitliniu? Kodėl c

nesugeba aprūpinti sa- 
yvenimą senatvei?

Massachusetts valstijos skait
lines parodo, kad 60.1 pr 
las elgetų (žmonių, kurie j 
kę 65 metų 
kio šaltinio pragyvenimui) rail 
dasi lame padėjimo del ligi 
apsisaugojimo 
procentas skai 
biznyje 
mcnlus 
procentas 
3.2 procen tas
Tiktai 6.2 procentas paženklina, 
kad priežasčia jų dabartinio pa
dėjimo yra išlaidumas — berei
kalingas pinigų barstymas.

Mums prisieina -pasitikėti to
mis skaitlinčinis, kadangi 72 
procentas elgėtystės Suvienytose 
Valstijose yra kaipir pasekmė 
visokių nelaimių. 79 procentas 
visų žmonių, kurie randas be
turčių namuose, turi fiziškų ar
ba protiškų ydų.

47.8 procentas visų elgetų Su
vienytose Valstijose paeina iš 
darbo žmonių ir tarnų klesos; 
23.7 procentas paeina iš žmonių, 
užsiimančių žemdirbyste, tran- 
sportacijai ir kitokiais atvirame 
ore užsiėmimais 
suteikia išdirbystė ir mechaniški 
užsiėmimai. Tos trįs, klesos 
žmonių suteikia 90.5 procentąIv

du tūkstančiai metų?
Kurgi ištikrųjų tas gerasis Die

vas, kodėl jis leidžia skerslies 
milionams žmonių. K o d e 1 

icpažvelgia į pasaulio var- 
ipla is tylus krauju ir ašaro- 

Kuo tie seneliai ir kudi- 
jam prasikhllo, kad jis 

ištriai baudžia?

—Kadangi dangus ir 
šventieji yra tikrenybėje ii 
dangi bedieviškas mokslas ma
ne buvo suklaidinęs ir aš prie 
bažnyčios neprigulėjau per pra
eitus trejus metus, aš norėčiau 
prisirašyti prie parapijos ir at
likti išpažintį.

Nudžiugęs klebonas skubiai 
išrašė jam kortelę, kurią Jurgis 
Bedušis įsikišo kišeniun ir jau 
rengėsi išeiti.

-Bet... bet jus pamiršote už
mokėtu man Šešius dolerius — 
tarė sumišęs kunigas.

—Kaip tai? — Aš jums už
mokėjau rainiai atsakė Jur-

Ji kartais prašvinta ir luomai 
biednųjų, 

Del jankių-saviškiu, o ne sve-

5-Jli 'l ’'■l/ •' ir/’K Y

pa liksi tą pačią 
silpni kovoje žų- 

prisitaikę prie gy
venimo, drutesnieji yra pergalė
tojai toje kovoje — ir mes su 
ją negalime apsilenkti.

Jeigu netikit, aš jums su mie
lu noru parodysiu daugelį žmo
nių, kurie pamatę progą pasi
naudojo ja, kuomet jų draugai 
žiurėjo ir juokės. Dabar tie pa
tįs jo draugai sako, kad skirtų

jų padėjimo yra tas, kad jų 
draugas turėjęs laimės, o jie — 
ne. Kad jus patįs galėtumėte 
įstiklinti tame, tėmykit savo 
pažįstamus, kurie turėjo dau- 
giau “laimes” negu jųs^ Wmyki*

—O... atsiprašau tamstos; aš 
maniau, kad kiaulė kalba. Su- 
diev, žmogau! — atsakė tas pats 
balsas.

Bet, matomai, Ilgavyžis Mid- 
kevičia negirdėjo jos žodžių.

— F. A. Jančauskas.

New York Call paduoda 
šitokią žinią iš Minneapolis:

Opozicija dabar traukia 
daiktan visas savo jiegas, 
kad pirmoje rugsėjo mėne
sio savaitėje stojus spren- 
džiamon kovon prieš demo
kratiją. Liaudies 
konvencijai priduodama la
bai didelės svarbos, todėl 
priešai labai susirūpinę tuo, 
kaip čia jos žingsnius ir įtek
mę' paraližavus.

Pinigų jie 
nors pinigais 
kelti reakciją 
joj kasdien laikoma po kele
tą mitingų, bet neturi pasi
sekimo. šios valstijos (Mi- 
nnesotos) piliečiai tvirtai 
stovi už demokratiją ir kon
stitucines žmonių teises. Jei
gu ryto butų rinkimai atsto
vų į kongresą, tai visuos di- 
striktuos išrinkti butu tik 
tokie kandidatai, kurie stovi 
už taiką.

Kad žmonių mintis kitaip 
palenkus, karės šalininkai 
šią savaitę žada parsigaben
ti buuvsį ambasadorių Vo
kietijoj, Gerardą, o kitai sa
vaitei nori gaut Rooseveltą. 
Gompersas, Spargo ir Char
les Ed. Russellis importuo
jami kalbėti mitinguose tuo 
laiku, kaip Liaudies Taryba 
suvažiavus laikys savo posė
džius. Bet darbininkų uni
jos eina išvien su Liaudies 
Taryba, taipjau ir farmeriai, 
nors Nepartyvė Lyga kol- 
kas oficialiai jokio žingsnio 
nebandė daryti.—

Kova tarp karės šalininkų 
ir jos priešų, Liaudies Tary
bas, bus, matyt, didelė. Ir 
karės šalininkai tur-but nu
jaučia, kad kovos jie nelai
mės. Jie rengiasi dėlto pa
vartoti prievartą. Minnea- 
poliso miesto mayoru yra so
cialistas Van Lear.. Kad jis 
buvo išrinktas majoru, atža
gareiviai iš buržuazijos tuo
jau sutvėrė taip vadinamą 
“visumenės saugumo komisi
ją,” kad ji kiekvieną majoro 
žingsnį kontroliuotų. Ta 
komisija pasistatė save aug- 
ščiau už miesto administra
ciją, ir socialistas majoras 
nieko beveik negali veikti be 
jos leidinio. Taigi ve dabai’ 
ta fcati 
mo ^komisija
Jkad ji visai nelel?S^nti Liau- prieš žmonių valią ir norą, 
įdies Tarybos koweneijai del to, kad taip norėjo šios

Bet netaip lengva buvo per
tikrini i Jurgį Bcdušį, kaip kad 
kunigas mane. Jurgio tvirčiau
siu argumentu buvo šiai kas:

—Girdi, astronomai išmatavo 
berybes dausas ir niekur dan
gaus nesurado, nei gi Dievo bei 
šventųjų esybes su visu dangu
mi ne už lik ta. Jeigu dangus ir 
butų kur nors augštenybėje, bet 
kadangi šviesa nekuriu (lan

džiu — na-

vestintų pinigų kas metą žųva. 
(Iš tų investmentų yra išskirti 
morgičių bonds 
moji nuosavybė 
kuriu nuostoliai siekia 
proncentą kas metai), 
kia, kad tik 3 doleriai 
vieno $100 investintų 
skirtingose šakose vaizbos ir iš- 
dirbystės teatneša pelną. Tai 
matote, kokia proga yra biznyje.

Be viršminėtų skaitlinių butų 
verta paminėti, kad didmies
čiuose:

T) vienas iš kiekvienos de
šimties gyventojų yra palaido
jamas valdžios išlaidomis “Po- 
ters fickle.”

.2) 90 procentas gyventojų 
neturi nuosavos pastogės.

3) 95 procentas įnirusiųjų 
nepalieka jokio turto.

4) Apie 80 procentas vedu
sių moterų yra neaprupintas 
gyvenimo reikmenimis ir esti 
verčiamas eiti į dirbtuves.

Su tokiomis tai kliūtimis rei
kia mums kovoti ir tos kliutįs 
paliečia kiekvieną iš mus. Ne
atsižvelgiant į šiandieninį savo 
stovį, nei vienas žmogus negali 
pasakyti, ką jis susilauks senat
vėje. Kiekvienas darbas, kiek
vienas siekinis gali būti tik ke
lione skurdan.

-------------------------—......................................... .............—

—Bet aš tų pinigų neturiu — 
protestavo nustebintas klebo 
na s.

—Jus juos turite

eidamas laukan.
— F. A. Jančauskas

Iš viršminėtų skaitlinių 
galime sužinoti, kas yra 
Iinga pasekmingai kovai.

1) Normalis protas ir 
kas kūnas.

2) Mokslas ir
3) Nenuilstant
4) Pažinimas 

veninio i u ros ir k 
Ii nuo jo.

5) Gabumas pasinaudoti 
proga, kuomet ji pasitaiko.

Žmogaus tikslu turėtų būti 
rigulmingu, savisto- 
ingu draugijai, o ne 
Daugelis žmonių, 

nors jiems truko viršminėtos 
ypatybės, sugebė tapti neprigul- 
mingais, vienu budu ar kitu, ir 
tuo išsigelbėjo iš skurdo.

Daugelis žmonių sako, kad 
jeigu butų proga pasitaikiusi, tai 
jie butų kitaip begyveną. Kal
tė yra tame, kad mes nesugeba
me matyti tas progas gyvenimo 
ir mes jas praleidžiame. Mes 
tik tuomet jas išvystame, kuo
met kitas jomis pasinhudoja ir 
pervėlu mums.

Toks yra gyvenimas. Supra
skite gyvenimą kaip norite, rei
kalaukite visuomenės gyvenimo 
kokio norite, bet visur 
vieną ir tą patį: niekas 
rūpins savo reikalų, jeigu patsai 
nesirūpinsi.

Taigi visur 
problemą — 
va, o geriau

Ilgavyžis Mulkevičia jierdaug 
gerai pažino gyveninio paslap
tis, kad darius klaidas. Jis su
prato, kad patarlė — jeigu ty
lėsi. filosofu tapsi — yra maž
daug teisinga; taigi jis žodžių nė 
ne eikvojo ir iš daugelio atžvil
gių buvo panašus į lokonietį — 
graiką. Daugelis žmonių nesu
prato jo ir spėdavo apie jo ypa- 
lą pagal jo pavardę, bet jie skau
džiai apsirikdavo: — L Mulkevi
čia neturėjo nieko bendro su 
“Mulkių Kliubu”, kuris jau gy
vavo per ištisus metus. Kad su
pratus I. Mulkevičiaus mintis, 
reikėjo temyli jo veidą labiau, 
negu jo kalbą. Žmonės, kurie 
sugebėjo suprasti 1. Mulkevi
čia us mimiką — veido išvaizdą 

tvirtino, kad jis buvo didvy
ris.

Aš manau, kad ne vienam at
eina mintis į galvą, ir ne vienas 
pastato sau klausimą: “Kur tas 
mielaširdiugas ponas Dievas? 
Kodėl jis nemato to visa kas 
šiandie dedasi Europoj? Ar jis 
nemato, kad Europa yra pavir
tusi į verdantį puodą?” Visi ge
rai žino ir mato, kaip ten šian
die liepsnoja ta baisi ugnis, tar
ška ginklai, dreba žemė nuo 
pragariško kanuolių dundėjimo. 
Ir jei Dievas visą lai gerai žino, 
mato ir girdi, tad kodėl jis ne
sulaiko bepročių? Juk tik jam 
reikia mostelti ranka ir viskas 
nutils. Nejaugi jam negaila tų 
nekaltų žmonių, kurie drasko, 
plėšia ir smaugia kits kitą toj 
baisioj skerdynėj, kurią paren
gė carai, kapitalistai, sykiu ir 
dvasiškija. Kame gi jo ta mei
le, neapsakoma gerybė, apie ku-
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pasiduoda
vergiškas,
ribotas; įgijęs tą nepakenči 
antspaudą, jis netik užsiganėdi- 
na'ja ir dėvi ją visą savo amžį, 
bet jis taipgi perduoda ją savo 
vaikams.”

Ilgavyžis .Mulkevičia sėdėjo 
prie stalo ir pagal jo veidą bu
vo galima spėti, kad kokia nors 
svarbi mintis gimė jo 
se (o galbūt ir visai 
nemąstė). Staigu 
skambinti telefonas.
vičius žvilgterėjo linkui telefo
no, bet netekęs, kantrybės sku
biai žengė, kad užbaigus tą ne
pakenčiamą skambėjimą.

—Kad juos vein...— bei alsi- f 
minę^ apie bereikalingą 
žodžių eikvojimą jis susilaikė.

Heilo! — suriko jis, nuka
bindamas telefoną.

-—Ar panelė Bleckaitė yra na
mie? - pasigirdo švelnus mo
teriškės balsas.

Nėra! atkirto 1. Mulke-
• y • vicia.
--Aš

čiau ir maniau 
sirgo, — skair

—Ateik kuomet ji bus namie 
ir pamatysi! — užreiške llgavy- 
žis Mulkevičia.

Kas kalba 
stebintai tas patsai balsas.

... Žmogus lokoniškai atsa

ipsvalgę nuo taurės
nuodų 

ygųs. nemato skriaudų 
A. Jakštai



oubata. Rugpjūčio 25, 1917.
Guy de Maupassant

Rozalija Priudan

man buvo

Balnis ir Pundinas, savininkaiNeduok
Chicago, III

Citizens State Bank
PE I) I SIN

pavienėse

JUOZAPO GRUŠO

Užlaikome
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Tek Drover 6369

Chicago, 111

Ir lietu 
vlškl lie 

kordai.

MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

Ką Veikia

PEDISIN?

negu 
virtuvėje, 
Ponai jau

VICTOR
BHAMAFONAI

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street

Tel. Drover 8674.

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

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

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.

Viena didelė šeimyninė plėcka
1 doleris.

Priudan, 
Mantos 

buvusi nėščia, ko ne
štam ininkai, gimdė

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
kus valandų.

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

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

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

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

| PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
| Ant Durų, Lentų Renių Ir Stoginio Poplero»
I CARR BROS. WRECKING CO. 
į 3003*3039 S. Halsted SU

APDRAUDŽIA T4UO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE. •

pailsti
kojoms, 

prakaituoti, 
pūslėti arba

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

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

ŲŽRAŠOM ir PARDUODAM viso- 
kius lietuviškus laikraščius.

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

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS I VISAS 
SVIETO DALIS

siems 
kurie pirma u 
maldaujamais 
vo liūdesį.

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
SI., šalo Mildos 
teatro.

Jis suteikia gyvybę ir sveikatą 
kojoms, kurios yra jautos Če- 
▼erykais ir negali gauti oro, 
nuo kurio kiekviena musų si
stemos dalis gauna savo gyvy
bės gaivalą.

Jis priduoda- 
ypatybę tirps
tančiom kojom

WINOGRAB & CORNGOLB
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti KoiiMimtton Avė.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

O, kur jus užkasei kitą?
O jus kurį radote?
Tą, tą, kuris bandramoje.
A! o kitas lies šuliniu, avie

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, įalgu esi tinkamai išsilavinęs. 

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju būdu, 
pagelbsti išsilavinti lengvu! ir už mažą 
užmokesnį. Mokina Anglų kalbos iki augž- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat Hudu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR , 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama / 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lictu- 
viftkaL Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisluntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskls, 3311 W.61 Pl.Chicago

bradiniui trumpam laike ir Jį 
patarimo ir “Vadovo išradimą 

rašytų Gvarnuriją. Bandymui ir 
Ofisas imi- 

hinglon’c, kur yra Departamentas Palontavimo*

skui.
tiesa nenorėjau 
jau. Oras buvo tol 
Ii norėjos 
v o

ir jo
O jis man labai pa- 

Ką padarysi. Kada esi

z Jeigu norite gaut patentą savo 
parduot, rašykite reikalaudami dyk 
ką išrast ir kaip užpatentuot 
egzaminacijos modeliu arba braižinių daroma DYKAI 
sy randasi Wj

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS) 
256 Broadway

TEATRŲ 
veikalą kuogreiČi 
kite progos.
J. Sirutis

aš pamačiau kad aš 
n uej a u pas akušerę 

ji jums taipgi pa- 
paklausiau ką da- 

i įsi tiks. Pas- 
rmai valan- 

radau 
žino-

Ir ji pravirko taip garsiai 
kad jos klausant plyšo širdis.

Mergaitė Rozalija Priudan ta 
po išteisinta.

, viską! 
Ir staiga 
vėl skau- 

mirštu. Jeigu jus 
, tai ne tankiai tai 

parkritau ant 
ant kelių pas- 
Ir štai vėl pra- 

dbut 
; ir paskui ant- 
mtras. Aš na-

daržininką 
žemę kaip 
skirtingose 
vietoj, kad 
betų, jei į 
vęs kalba, 
skui kaip guli 
bloga pasidari 
atsikeli 
viską ir suprato 
sa, p. teisėjau. , 
rite

— Na, na, toliau!
Ji vėl prabilo:

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

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

Taip, tai Žosep Varam bo, 
i jis pereitą metą atvažiavo 
įtostogų.
O kuo užsiima p. Žosep Va-

MYLeTOJAL LOšfiJAI! Pasiskubinkite tą 
ausia įsigyti ir pastatyti scenoje! Nepraleis- 

Kaina 50 centų. Adresuokite:

1840 S. Halsted St., Chicago, Ill.

Metropolitai Stale Bank
807-809 W. 35111 St., kampas S. Halsted St.

Pranešam Savo Draugams ir Kostumierianis, Kad 
Mes Savo Rakandų Ki

Naują Namą== 4536

KAINA RUSIŠKŲ PINIGŲ NUPUOLĖ - * 
Kas turite gimines, pabėgusius nuo karės į gilumą Rusijos, dabar S 
gali lengvai sušelpti juos. Mes siunčiam šimtą rublių už 24 dolerius. Z

Padėkite savo taupomuosius pinigus i Įvirtą vietinę lietuvišką ;J 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra caugbri Z 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite . a

8 procentas pelno mokama už padėtus pinigus. fl
Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėž&u

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki R vakare
Gyvenantis toliau nuo Chicagos atsišaukite laišicaif. ■

Jie abu užtroško po 
Aš juos paėmiau ant 

lis, nuėjau 
paėmiau špatą pas 

ir užkasiau juos į 
galima giliau, tik 
vietose; ne vienoj 

apie motiną nekal- 
icgyvi vaikai tarp sa- 

Ar aš žinau. O pa- 
ant lovos, taip 

kad negalėjau 
Pašaukė daktarą, jis 

Tas viskas tie- 
Darykite ką no- 

iš pasirengus.
prisaik in tų j ų teisėj ų

garsiai šnipšte, kad neverkus.
Moteris publikoje verkė. 
Pirmininkas paklausė: .

O, žinoma, ne. >
Tad kam-gi jus jį užmušei? 
Ak! Anksčiau tas atsitiko, 

iš maniau. Suėmė mane 
kada aš indus ploviau, 
miegojo. Aš su var- 

damos tvarklių, užli- 
rin du, 
Praė

jo valandą, galbūt dvi, galbūt 
trįs, nežinau, labai skaudėjo; o 
įiaskui aš tempiausi iš visų spė
kų, jaučiau kad jis išeina, ir pa
kiliau jį. Aš išlikrųjų buvau 
labai linksma. Viską padariau, 
ką pasakė p-ia Buden 
Padėjau jį ant lovoST. 
jaučiu, kad pas mane 
smai, tarsi i 
tai žinotumėt 
darytumėt, 

v 

grindų, išpradžių 
kui ant nugaros, 
sideda, galbūt valandą 
dvi, aš visai viena 
ras, taip, mažas, i 
ėmiau jį ir paguldžiau• sale pir
mojo. Du! Na ar galima gi 
du? Aš uždirbu dvidešimt 
frankų į mėnesį. Ar gi tai gali
ma? Vienas, taip, galima, jei 
viskame sau atsakyti, bet ne du! 
Aš nieko nesupratau. Negalė
jau gi aš iš jų rinkties. Na, nors 
mirk! Aš padėjau ant jų pa
galvę; negalėjau gi aš su dviem; 
taip, da aš paspaudžiau pagal
vę. O paskui iki prašvintant 
verkiau 
pagalve 
rankų, nulip

norėjo. Iki jo išvažiavimo, tas 
dar tris savaites tęsėsi; aš pas
kui jį bučiau į kraštą svieto 
ėjus. Išvažiavo... O aš dar ne
žinojau, kad buvau nėščia, tik
tai už mėnesio patyriam. — ir 
ji pravirko, taip kad prisiėjo pa
laukti kol ji sustos.

Ir pirmininkas pasakė, kaip 
kunigas išpažinty j:

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

' Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

į Rusiškoj ir Turkiško* ^anos
Jau Atspausdinta 

ir galima gaut

Pas kendusis V arpas 
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptmano. Vertė A. Lalis).

Šioje byloje buvo kokia tai 
paslaptis, kurios negalėjo ati
dengti nė prisaikintieji teisėjai, 
nė teismo pirmininkas, nė gi da
gi pats Respublikos prokuroras.

Mergaite Rozalija 
tarnaitė Varambo 
šeimynoje, 
žinojo jos 
naktį ant užlų ir paskui užmušė 
ir užkasė savo vaiką sodne.

Vaikų žudim 
pas tarnaite 
buvo kas 
Kratant mer 
barį rasta visi vaiko drabužiaį 
pasiūti pačios Rozalijos nakti
mis bėgiu paskutinių trijų mė
nesių. Mažos saiikrovėlės savi
ninkas, pas kurį ji iš savo pi
nigų pirkdavo žvakes šiam dar
bui, lai patvirtino tyrinėjimuo
se. Daugiau to; išsiaiškino, kad 

vieline akušere, 
nurodimus kas

šiurkštiems teisėjams 
jai rodėsi neper- 
priešais, visą sa

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

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

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.

ra m bo?
Jis artileristas. Jis išbuvo pas 

mus du mėnesiu. Vasarą. Ka
da jis pradėjo į mane žiūrėti, 
ištisas dienas kalbėti meilumus, 
tai aš dar nieko ir nemąsčiau. 
Aš jam pasidaviau. .lis kalbėjo, 
kad aš graži ir mandagi 
skonyje 
liko 
vienatvėj, taip malonu tas klau 
syti; o juk aš visai viena pašau 
lyje, nėra su kuo pasikalbėti ai 
pasitarti. Pas mane juk nė te 
vo, nė motinos, ne brolio, nė se
sers, nieko
tarsi brolis, kada su manim kal
bėjo. O paskui kartą vakare jis 
paprašė mane nueiti pas upelį, 
kad niekam netrukdant pasikal- 

atėjau. O paskui, pa- 
apkabino mane. Aš 

bet tik negalė- 
; kad verk- 

Kui mėnuo bu- 
Negalėjau, aš prisiekiu, ne-

autuve Perkelčm į Savo 
South Paulina Street

121h f'4 Trl K<Aal« SSU'J 
Fioiliim. Tr) Vnutrrn II 
1514 1G W. 121 h St., arH 
Ht. Louiu Avi. ir 1115117 
B<>. Ptmliiiai SL} &rh T21.fe 
Si., CMcmro. m.

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

priklauso visiems Chi'cagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma-

—Kada 
nėščia, aš 
p-ią Buden, 
sakys, ji čia 
ryti, jeigu be jos 
kui kas naktį iki pi 
dai siuvau drabužėlius, 
sau kitą vietą, dėlto kad 
jau, jog išvarys. Bet norėjau 
čia ant kiek galima ilgiau pa
silikti, kad sutaupius biskį pini
gų, dėlto kad butų reikėję man 
del mažyčio.

—Tai jus nenorėjot jo už-

Puikiausią
Laikrodžių

Krautuvę
Didžiausią ant Bridge- 
porkx Katrie norite 
nusipirkti gražų la‘ik- 
rodčlį, deimanto žie
delį, devizkėlį, šliubinių žiedų arba 
britvy, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS, 
3303 S. Morgan St., Chicago

kas ateis tokioje valandoje, ka
da pagelbos negalima iš niekur 
laukti. Ji dagi surado Rozali
jai vietą pas Puassi, dėlto kad 
mergaitė žinojo, kad Varambo, 
būdami dideliais dorininkais, 
jos nelaikys.

Teisme buvo ir Varambo, vy
ras ir pati, smulkus poneliai iš 
provincijos, užpykę ant šios 
puolusios moters, sutepusios jų 
namą. Jiems norėjosi, kad jai 
nukirstų galvą tuojaus, be teis
mo ir jie apipylė ją nuodingais 
spėliojimais, kurie jų lupose vir

iui gsta graži mer 
mdijos, gana išsi 
ivo padėjimo, vi 
i ir nieko neatsa

Nesulyginamas pigumas typewrite 
rių Smith $1L95.

kinėj o.
Reikėjo spėti, kad ji papildė 

šitą hedorybę valandoje nusi
minimo ir beprotybės, kadangi 
viskas rodė į jos norą palikti ir 
auklėti vaiką.

Pirmininkas dar sykį bandė 
išgauti jos pa rodymus; jis pra
dėjo su ja kalbėties labai švel
niai, darodynėdamas, kad tei- 
siantįs ją žmonės visai negei
džia jos mirties, o priešingai, 
gali jos pasigailėti.

Tada ji sutiko.
Jis paklausė: — Na, pasaky

kite pirmiausia, kas yra tėvu 
jūsų vaiko?

Iki šiol ji atkakliai neatsaky
davo ant to. Dabar gi ji pasa
kė, žiūrėdama į ką-tik ją apjuo
dinusius jos šeimininkus.

Monsieu Žosep — giminai
tis pono Varambo.

Abu, vyras ir pati pašoko, su
šukę kartu

— Melas! 
šmeižimas.

Bet pirmininkas priverti 
juos nutilti ir pasakė:

Papasakokite, meldžiu jus 
kaip tas viskas atsitiko?

Tada ji staigu pradėjo kai 
savo širdį 
vienatę, nu

kabai tankus 
Bet šiame dalyke 

neišaiškinamo, 
i lės Priudan kam-
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Daktarai tėmykite
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vieno

šiandien

?-w

tų tokie
keletą \C

kūdikio

ryto iki 8 vakare 
iki 12 dieną.

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

F.O. Carter, M.D. 
120 S. State Gatv. Chicago 
Arti “The Fair” Krautuv.

aukoti, 
apie de
nies vi- 
Gaiskis

yra
kad aš

Prieš Pačt«
Ofisą

CHiCAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 26 metai

auti kokius 
kariuomenes

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

Yra daug sergančių žmonių, kurie reikalauja specialisto patarnavimo už kuri 
taipgi nereikėtų daug mokėti už pasitarimų. Del labo tokių ypatų aš suteiksiu

Išnaudoja darbiniu 
kus vardan pa= 

triotizmo.

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal Jū
sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
..Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliom ir šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

t u ve j
amžiaus vaikysčias, dirbdavo 10 
valandų į dieną prie prosijimo 
facJngs ir uždirbdavo $1.25 į sa-

Daktaras Liebreiht gimė ir mokinosi 
jo pasitikiu 
ktikos 
spėka, 
lysis i

Laikas keičiasi 
čiasi ir visas pasaulis 
pradej o 
šventųjų 
jie pasakoms 
Jie reikalauja

Jeigu jus norite pertikrinti 
žmones, kad jus esate geras dak
taras ir suprantate savo darbą, 
jus turite sirgti kiekviena liga.

Štai ką aš nugirdau ant 33-čios 
gatves aną dieną.

Biliauckiene palikusi Plepa uc- 
kienę klausia:

yra daug arses nes 
rioj kitoj firmoj, 
uniformos, čia yra 
nepilnamečiai vaikai 
išnaudojama vardan

| Dr. Povilas Žilvitis į
fe Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* S

3203 S Halsted St., Chica&». | 
f Tel. Drover 7179.

s-—

—Aš girdėjau, kad pereitą 
nedeldienį jus buvote klausyti 
prelekcijos, apie kūdikių 
jimą. Ką gero girdėjai?

u sustreikavo 
stovėjo pri( 
, apsiginklą 

neleido darbininkams išei 
darbavietes

be jokio uz viršlaikį 
Reikia pastebėti tai, 
ninkai neturėjo jok 
zacijos, bet sunkios 
lygos privertę 
ir j ieškoti pa

įstatymus, kad jie nebūtų laužo
mi tūlų grupių žmonių. Da
bar darbininkai dėl kapitalistų 
patriotizmo, turi viską 
net gyvastį. Visi kalba 
mokraliją, kurios jau 
sai nematome. P.

samdyto
jas davė įsakymą, kad išleistų. 
Darbininkai pranešė apie tai 
Amalgamated Clothing Wor
kers of America organizacijai, 
kuri pasiuntė tuojaus organiza
torius vedimui streiko.

Darbo sąlygos mineloj firmoj 
negu by ku- 

’ siuvama 
samdoma 

kuriuos 
patriotiz

mo. Iš rekordu, kuriuos 
n iza toriai surinko, anot 
vaiko liudijimo, Eisnerio 

b Moreli, 11

reikalų aprūpinimui.
Paskutiniu laiku jau priseina 

susitikti praktiškame gyvenime 
su atsitikimais, kurie rodo, kiek 
tas skelbiamas didžiųjų biznių 
patriotizmas naudingas darbi- / 
ninkams. Paimsime vicfią pa
vyzdį iš rubsiuvių gyvenimo. 
Darbininkai vienos didelės f i r* 
mos, būtent Sigmund Eisner, 
kuri randasi Red Bank, N. J., 
išėjo streikan. Ta 
paėmusi kontraktą 
uniformas Suvienytų Valstijų 
armijai, ir kas savaitę padary
davo net 40,000 uniformų. Dar
bininkų uždarbis buvo mažas ir 
abelnai, darbo 
tariškos. Darbininkai dirbdavo 
nuo 56 iki 65 valandų savaitėj 

atlyginimo, 
kad darbi- 
ios organi- 

darbo są- 
juos mesti darbą 
eilios organizaci-

Kainos vidutinės—Kalbam lietuviškai. 
Visas antras sūrėtas.

Vienas 
kos 
apskelbi 
m as progos da 
Daugybė firmų atstovų vis kal
ba apie patriotizmą ir reikalin
gumą remti karę. Kiekviena 
firma gelbėjo rinkli dolerius iš 

darbininkų Raudonąjam 
iui ir verstinai verte pirkti 

“laisvės” paskolos bondsus. Tas 
viskas daroma buvo lodei, kad 
daug firmų tikėjosi pasinaudoti 
iš karės, vilėsi 
nors kontraktu

žmoniškesnes
Liniukai galėtų pragyventi iš sa

rta rbo? Greičiau valdžia nie- 
nesakys arba pasakys, kad 

josios dalykas, nes darbas lu- 
but atliktas į tam tikrai pas

kirtą laiką, o kompanijos turi 
laikytis tokiomis sąlygomis, ko
kiomis jos mato reikalingu. 
Kapitalistiškos presos šauksmas 
apie lai, kad kiekvienas turi but 
ant liek palriotingas, kad prisi
dėtų prie parėmimo karės šios 
šalies “prieš nevidonus vokie
čius'.’ yra tik grynas bizniškas iš- 
rėkavimas.

Ar ilgai darbininkai rems ka
pitalistų ir jų klapčiukų presą? 
Ar ilgai da klausys jie didžiųjų 
biznių diktavimų?

Darbininkai turi organizuo- 
lies į*darbininkiškas organizaci
jas ir remti darbininkišką pre
są, kuri atvirai stoja prieš viso
kias neteisingas kapitalistų už
mačias, kenksmingas darbinirr- 
kų klcsai. 'Kiekvienais rinki
mais darbininkai gali įvykdinli 
permainas visuomeniškame gy
veni Ine, jeigu tik jie pasistengs 
išrinkti savo klesos įmones į 
įstatymdavystės įstaigas, kurios 
išleidžia įstatymus ir Sergsti

Aš suteiksiu jums pilną ir 
k T kiaurai perimančią egzami-

*' f naciją vėliausia ir geriau-
šia moksliška metodą.

Aš ypatingai noriu turėt 
Progos darodymui jums ge- 
ro< suteikiu silpniems — 
nusidėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li- 
gonių keliauja ilgas kelione 

(gijimo 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, nesiveluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

!uropoje, jo ilgai jsteigtai užsiėmimas ir 
os gydymo metidos, kurias jis'Vartojo laike savo trisdešimts metų pra

gręžtai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jus savo gydymo 
Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis Joromotor-—ataxia, para- 
tt. Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia Lr 

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 n«

DOCTOR EMIL LIEBRECHT
Europciškas Specialistas

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

iąs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistai 
fu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte.

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai
Valandos nuo
• ryto iki 8 v. 
rak. Nedaliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

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

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

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

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

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

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

Aš Vartoju Tikrą Importuotų Prof. Erlich’o

606=914

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

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

vaiię!
Kada atvažiavo atstovas De

partment of Justice išlipimui 
streiko priežasties ir surinko vi
sas žinias apie katorginį darbą 
jis išvažiavo su raportu pas aug- 
štesnius urėdus. Bet, ar valdžia

A "elephono Humboldt 1278. a

? M. SAHUD M. D. * 
& Henns Rašau Gydytojas ir ChirurffK*. j 
W Specialistas Moteriškų, Vyriškų 6?
r Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lhm.
$ OFISAS: 1579 Milwaukee A v*. 8
T VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; z
a Kampas North Avo., Kambarys Mt / 
g 1:30 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare f

Pasitarkite su manim — aš esmi gydy
tojas ir chirurgas, specializuojuos tiktai 
akių ligose. Turiu šimtų šimtus išgydytų 
ligonių laike savo 20-metinės praktikos ant 
State gatvės.

Jeigu jums reikalingi akiniai — pasa
kysiu tuojaus.

Galvos skaudėjimas -— nervuotumaa 
Raudonos akjs arba blakstienos. 
Skaudančios arba ašarojančios ak|s 
Užtemstančios akjs laike skaitymo 
Silpnas regėjimas — ir tt.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 7 vak. 
Nedčliomis nuo 10 iki 12.

Niekas neprivalo nešioti akinių, jei bent 
būtinai yra reikalinga, arba kam bus 
prirašyti — ta ypata turi duoti savo akis 
išegzaminuoti gydytojui — kuris speci
aliai praktikuoja akių ligas, bet ne optikui 
arba jubilieriui arba departamentinei san
krovai, kuriems tik rupi parduoti akinius.

Čia yra keletas s.'tnptomų, kurie turi 
priversti jus duoti pirma ištirti akis ne
gu užsidėti akinius.

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

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

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

Dėlei panaikinimo pleiskanų, at
pigimo nuslinknsių nuo galvos plau
tų, kaip ir del kilų odos ligų, o talp-

............ r spuo- 
c . . -.... —r-oT......................patari
mai dyka’i, tik malonėkit... parašyt kas
per priežastis. Adresuokite:

J. W. SAKUSKAS, 
Box 42 Sla. E. Cleveland, Ohio.

Darodymas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums

X-RAY ir kitokios geriausios eleklrikos 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 dol 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 drebėjimu, galvos svaigimą, širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite
Pasitarimai dykai.

Priėmimo valandos: 9
Nedėldieniais nuo 9

Reumatizmas Sausgėlš.
Nesikankykite savęs skaus

mais, v Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulį) Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nčtas ligas; mums-šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pačią 28c.

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

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

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

UŽsisenėju^ios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytu pacientų.

Visiems viena kaina.
1827-29 Blue Island Av.
Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko.

Kurio Jus Reikalaujate, 
išgydžiau, tai jus žinosite, kad aš tai padariau.
Si sutrukimą skuros, spuogus, rudas plčtmas, žaizdas, išbfl- 
== rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėiir 

mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
ausu, 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 j savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 
stcbėsil, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy- 

H-S slose. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bus didelė patcelba tiems visiems, kurie reikalau 
ja, patarnavimo žinovo specialisto.

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

paskutinių Anieri- 
yveninio apsireiškimų po 

mui kares, tai jieškoji- 
yti biznį iš karės.

šeštoje savaite. ir glU8kete 
UNION LABORATORY, Box 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

' Box 481, Union, N. Y.
Slučiu 1 dedamas 10 cenUi 

kejimo kaštu persiutimo, meldžiu Imou- 
stl man tojaus jusu dolerine dėžutė C*Į- 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą M 
jusu antrašu.),'

su juo kei- 
Žmonės 

netikėti į dangaus ir 
į. Kodėl? Nagi 
daugiau neliki, 

kad jiems lai bu- 
Taip-pat jie žiu

ri ir į visus kitus dalykus.

V1KNATINI8 REGISTRUOTA* RUSA* APTIKKORIUH ANT BRH>GKPOKTO 

VYRĄM8 IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rfnsaose nuo |.8.00 ir aun- 
jrSČiau. Sidabro rėmuose nuo ll.Oti Ir 

UMro N; augščiau. Pritaikome akinius ul-dyką. 
F Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku-
1 mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir

r* y U. yra vaisiais (vairių litrų, kuris rali
/ji VVCiAl prašalinto® gerų akinių pritaiky-

fn rau- Ištyrimas uždyką, jei peršti ar
"I \ V skauda akis. Jei jos raudono*, jei «•*!-
d Į I va sopa, jei blogai matai, jei akjs sil-

Ni Zky Y'wr Psta, netęsk ilgiau, o jiečkok pagelbos 
M \ ilk Vafl nPtlek°j, kur kiekvienam pritaikoma m- 
zk kiniai uždyką. Atmink kad mes koif-

nnra gvarantuojnm akinius ir kienkle
nam gerai prirenkam.

ME8IR0FF, Ekspertas Optikas,
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo nrba vaistų, ateikit pas mana. Ai buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metu. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AI rekomenduoju tik GERUS daktarus. Al esu 
draugas Žmonių 8. M. ME8IROFF, 8149 80. MORGAN HT., CHICAGO, ILL

nes
vaikas bus sveikas 
paskirtose valandose ir neduok 
valgyti kuomet vaikas užsima
no ir ko jis norį^ Girdi jus pa
lįs tėvai vaikus susirginate ir su
darkote jų pobūdį. Nagi ir no
rėk tu, doras žmogau, kad bul
vės neputų.

—Tik tas pasaulis jau ))riar- 
tįs pats sau galų, sesute, — pri
dūrė Biliauckiene. — Kuomet 
mes augome, apie kūdikių auk
lėjimų nė kalbos nebuvo. Kų 
paduodavo — tų suvąlgėm; jei
gu kokia zlaslį padarėme — iš- 
pliekė gerai kailį ir galas. O 
kaip užaugome — mes nesame 
prastesni už kitus; ar ne?

—Žinoma, kad ne. Žmogus 
negali su k kuisyti tų visų pien
burnių kalbos — patvirtino 
Plepauckienė.

-—F. A. Jančauškas.

—Eik sau tu, žmonele 
kiomis prelekcijomis. 
genias tik nežinojo 
bet dar 
ipažiausio supratimo apie vaikų 
auklėjimų neturi. Lai jie pa
klausia manęs. Aš užauginau 
15 vaikų ir 7 palaidojau; ir tai 
dar nežinau kaip vaikus auklėti. 
Kokiu jis gimė, tokiu ir įnirs: 
tu nepataisysi nei sugadinsi. 
Jeigu jis bus sveikas, tai nežiū
rint kų jis valgys ir kaip jis bus 
auklėjamas, jis bus sveikas. 
Jeįgu mirs — lai mirs. Reikė

jus ponams užauginti 
aikų, lai jie žinotų kas 
auklėjimas yra. O da- 

, kad tu kūmyte žinotumei, 
pliauškia visokias nesųmo- 

duok gerų maistų 
maitink tik

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos
X RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,’

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo 
ksliškas metodas ir įrengimus

Aš turiu mano paties vaistų de 
partamentų ir laboratorijų.

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

Aš išgydau, kuonąet kiti atsisa-

JUS GALETE ISAUGHI 

PLAUKUS
J 

t Pasekmingas, moks-* 
liškas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.Ar slinka jums plau
kai?

Ar rrhžHę jusu pIatiJ 
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors n* 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotMfe 
niežas odos galvos?

Ąr plinkl, bei pra
dedi plikti*?

Ar kenkia kas 11 
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenki tek apsau* 
guoti jos. Užsakykete iiuostrota kny
gute jusu prlgemtą kalba;

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar- 

pingo specialisto, kuri- 
oje randas Įvairios ži- 
nios: JH

Gražybe plauku,—su- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin- XJ-MPTTr 
kimo plauku ir žilumas gf
—Kaip užlaikyti svel- 

p h < a - 
Ii i a i -

Kia-

kai.—Barzda.—ir dėka- *
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

GYDYMAS DYKAI
Męs galeme pert!- 

krenti kiekviena, kadi 
P.vduulos <’ALVACURA 

■ sulaiko slinkimą nlau- 
ku prašalina plaiskoteA 
ir augina gražius plau- 
kus Už 10 centu arija 
k rasos markėms prte!- 

LgMNM ustus sykiu sb Jusu 
antrašu- Mes išsiuCfc- 
i > i <■’ doler-
os N. 1 knygute 
“Teisybe Apie Plau- 
kus.” Išplaukėte že

miau atspaustą kuponu 
šlanden.
481, Union*

DR. SCHNEIDER, sS,AkŲs«s 
A S dnižS* \ Ibiu g ligonių jis išgydė. Speciališkuinn gydymo vi- 
pSHI* Asokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstų, pūsles, 
Į ' ..’Služnųodijimo kraujo,'skuros Ij-gų, reumatizmo, galvos
V (skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų..
V Vyrai ir moters! —, nežiūrint i tai, kas jus gydė be 

PasekmitCarba nežiūrint kuo sergate — nenustokite 
vilties, bet loj vieloj atsilankykite — o jis jums paro- 
(lys naujausią neabejotiną savo budo gydymą. Pata- 
rimas dykai.

Dr. SCHNEIDB, 1553 W. 47th kamp. Ashland five.
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. CniTP ACH TT T

Nedėl. nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. vniV/kviV, ILjIj.

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

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos
Jei kiti negali išgydyti, ateikite D»u» 

'imui —xr-yx mane. Mano prietaisai, Radio-Seope Rag-
JI) JI /J /A gi-X ir pilno (rengimo Bačteriologiška I»-

_zyy (y (y boratorija ir Kraujo Egzaminaoija ati-
•h T dengia man jūsų tikrą ligą ir jei aš ap-

ll dTimsiu gydyti jųsų ligą, jųsų sveikata ir
SfoJW--/ Ėjk'.spėka bus Jums sugrąžinta. Ateikit pas 

tikrą specialistą ir ne prie imituotoji), 
Ir^lOs J ii_ —111 H T. t > Tikrai specialistas neklaus jus, kur jums

skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR 
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe, i 

39 S. State St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomi^ nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,
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JOSEPH PALECKIS
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RINOMIS
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WISSIG
turgaus Žinios

MuštiGyvi

No. 2

Kaina 15c

Chicago, Iii
giišČių

5.50
4.25

1.25
1.10

19%
15%
13%

-12%
No. 3

........ 1.00
.. 50—G0
........ 1.00
.. 25—50
2.00—2.75

,, <: <į3S

levor- 
dt pas 

tai aš viską gvarautuoju —

3.50 
3.85
6.50— 7.50 
2.25—3.00 
1.25*—2.25
1.50— 2.25 
3.00—3.50
2.25—3.00 
... 12.90 
.... 9.50 
... 9.00
8.15—9.40

2121 N. WESTERN AV
CHICAGO, ILL.

kainos dera tik uzdamu 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkčs moka brangiau:

Valgomieji produktai.
PIumbs vojimui reik■ 
"wholfHHle kaina#, 
i -ijenis.

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Irs. fatomoa Shush®

17SS S. HALSTED STn CHICAGO 
Ant antr< lubg.

tanu 
niūk 
Tamuliuno

Visi laiškai gerai atsišaukia 
kas link darbo sąlygų kasyklo
se kaip tai: saugumo, gyvenimo 
sąlygų ir uždarbių.

šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Farmas— 
ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl kad jus mieste 
gyvendami, ką uždirbate, tai turit ir atiduoti ant pragyvenimo. 
Tokioj brangumo jus bedavojat, kad brangu, o farmeriai džiaugia
si. Farmeriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi

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

“NAUJIENOS
1840 So. HalstecĮ SL,

Kaip Žmogus Mausto
Knygeli; parašyta -TAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽIO, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.

v Rimtumas.

Thomas Barret, po septynių 
metu kovos su tuberkuliozu L *
(džiova), nusižudė, kadangi1 
jautėsi vis liek nebepasveiksiąs.1

Miesto Olisua:
127 N. Beartan lt. | 

>111-11 Unify BMf. j 
Tel. Central 4111

Baigusi Akušeri jos Kolegiją; ligai prak
tikavusi Pennaylvaniios HospltaleseTe 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergi
noms. Kalbu lietuviškai, angliškai, ra«# 
slškal, lenkiškai Ir alavokiškai.

Majoras Chiperfield, vyriau
sias drafto prižiūrėtojas Chica 
go j, vakar išleido užreiškimą 
kuriame grąsinama, kad svetim

Lenkų jaunimas čia 
iotas. O lenkiškos 
vienos yra ne del jau

ką riškos. Kar-

Drg. A. Poniška, pragyvenęs 
Chicagoje apie penketą metu, iš
važiuoja 28 rugpiučio į Rusiją. 
Atvažiavęs iš Lietuvos j Chica-

Chicagos kriaučiai bankrutija. 
Kadangi delei pragyvenimo pa
brangimo žmonės mažiau dra
bužių duoda kriaušiams pasiūti 
sulig užsakymais, o perkasi 
krautuvėse, kas atseina pigiau, 
tai kriaušiams, turintiems savo 
mažas dirbtuvėles darosi trum
pai. Daugelis jų bankrutija.

exas •> ?'
riaušėse be kitų tapo
keletas chicagiečių, jyNEBEPASITIKI SUBMA 
vienas chicagietis ofi-
Houstone paskelbta.

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

vargiai jfe palenks 
Angliją.

Kalbą, issi- 
mesininkys-

Dabar jis ir 
Bachmetjevo 
, kaipo me-

Furintįs norą dalyvauti minė- 
chore atsilankykite ūtar- 
s į to choro repeticijas 

svotai-

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 871/oc 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.

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

reikalingas akinių

LOCAL LOAN 
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Noriu pakalbėti apie Brighton 
Parko jaunimą. Bet šį sykį 
kalbėsiu ne tiek apie lietuvių 
jaunimą, kiek apie lenkiu ir ru
sų. kurių čia yra gana daug —

Ten yra garia daug lietuvių, 
dirbančių ir gyvenančių prie ka
syklų ir nevedę gali gauti gerą 
užlaikymą už įabai mažą moke
stį. Kompanija turi gana daug 
naujų, po 7 kambarius, namų 
po $7 mėnesyje. Geros mokyk
los ir bažnyčias, žmones uždi
rba $100 ir diįugiau į porą sa
vaičių ir kompanija pageidauja 
apie 200 daužau vyrų. Todėl 
jei jus norite ^pastovaus darbo 
dirbant G dienas savaitėje (ten 
yra užtektinai karukų) ateikite 
prisirengę į darbą ir pasiklaus
kite ofise pas

Kittanning, Pennsylvania.

Darbininkai, apie 500 vyrų, 
išdirbinėjantįs auksinius daly
kus sustreikavo. Metė darbą 
apie 500 vyrų. Reikalauja uni
jos pripažinimo. Streikas dau
ginusias atsilieps į didžiausias vi- 
durmiesčio krautuves, kurios 
daugiausia ir daro biznio iš vi
sokių auksinių dalykų, brang
ti k menų, etc.

vakarinę mokyklą, kame pra 
moko anglų kalbos, o vėliaus 
mokėdamas anglų 
mokino ir amato 
tės (bučeriaus). 
yra siunčiamas 
komisijos į Rusiją 
sos saldy to j as. R 
amatninkų šiuo laiku stokoja. 
Drg. A. Poniška gyvendamas 
Chicagoje priklausė prie įvairių 
pirmeiviškų draugijų ir buvo 
nariu LSS., prigulėdamas prie 
kuopų 4-tos ir 138-tos.

Linkiu jam laimingos kloties 
ir laisvoje Rusijoje.

M. Petrukas.

Francis P Tilkaski 3212 Leavitt si 
Joseph Wolsk’i 3754 S Wood si 
Tony Zaleski 3423 Emerald av 
Charles L Olshansky 1665 S Homan 
John Pot rykus 2520 N Ashland 
Leo W Galdzica 3840 Bernard 
Simon Garhulsky 3931 Kedzie 
Jacob Batkiewicz 2442 N Lindev av

Ištikusiose TonsIomu 
kareivių 
užmušta

Sviestas,. Creamery extra
Prastesnis, sulig rųšies 33%—40

Oleomargarinas, geriausias 27—28
Pigiausias............................. . 20—

Kiaušiniai, geriausi, tuz. .. 39—40 
Prastesni, sulig rųšies .. 21—36 

Suris Amer., sulig rųšies 22%—24 
šveicariškas

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos ...
Antis ...

Vaiki
Tcipgi Chroniškų Lifų

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pial 
ir nm> 8 iki 8:30 vak. Nediuio- 
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yard* 687.

norėčiau pa tarti vietinės LSS. 
171 kuopos draugams pradėti 
bandyti tą lenkų jaunimą orga
nizuoti, rengiant tarptautiškas 
prakalbas, užkvįešiant lenkus 
kalbėtojus ir lt. Rene pavyktu

nuo $15 iki 
overkotai, nuo $7.50 iki

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

8149 S. Morgan St. kertė 15 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Mot e r i Š kų, V y riš k. ų

tuvių stovi lig ir jungianti šias 
dvi tautas, draugija Grodno Pol- 
skie. Didesne dalis josios narių 
yra lietuviai, bid tvarka draugi
jos visa vedama lenkų kalba. 
Už tai galima net ir papeikti lie
tuvius. Ištikrųjų, Iii 
draugijoj veikia, o 
draugijas užmiršta, 
riau butu, kad, ažuot 
k i-a s 
tuviai dirbtų 
da rbininkiškost

Dabar apie

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

nimo, kitos gi 
tais žiūrėk ir maršuoja būrys 
lenkų su šautuvais ant pečių. 
Tai ir visa lenkų jaunuomenės

menėn, tegul nenusistebia atei
tyj, jei jie niekuomet nebegalės 
gauti šios šalies pilietybės po-

Stanley Field, vice-prcziden- 
tas didžiulės Marshal Field 
kompanijos, kuriai priklausobH. Norint tatai padaryti, 
didžiausia Cbicagoj departa-'eikėtų uždėti $3,000,000,000 
mentinė krautuvė, lapo paskir-nokesčių kas metais 
tas vyriausiuoju agentų nupirk i-arpu yra žinoma, kad ir 
neloju visų reikalingų Amerikos)rie geriausių norų nebusią 
Raudonamjam Kryžmi dalykų.ra|įma sudaryti didesnį biu- 
Field už dviejų savaičių išva-lžeta? kai[) $1,500,000,000. 
žiuoja brancijon; paskyrimą ji- Vadinasi, norint kad Vo- 
sai priėmė. Riebų džiabą po-.^ nenusibankrutytŲ; jį 
na s Field gavo 
tokiam ponui

Telephone Drover WWrtt

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

8jxcl«IhU» MoterUJcv. Vyrifiku, Vaitai 
Ir ehroniAhv lif*.

Valandos: 10—11 ryto, 4—6 po pWtii, V—• 
kare. Nodėliombs 10 '
3354 S. HALSTED 8T., arti U 8T

CHICAGO. ILL.

i KOPENHAGEN, rgp. 27 
Atėję čia vokiečiu laikra- 

jočiai rodo, kad reichstago ko 
jnisijos posėdyj pereitą ket- 

_____  vergą išnaujo buvo svarsto- 
Herbert De Fries, 5 melų vaima submarinų karės klausi- 

kas įsidūrė su surūdijusia ada 
ta. Gavo kraujo užnuodijimą 
Mirė keturiom dienom prašini REIKALAUJI 

kenti galvos skaudėjimą, ___
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, I
Tau skauda akys, jį
skaitant raidčs susibėga i krv.vų, T
spauda rodosi Tau dviguba, 1
turi uždegimą akių, J
tau skauda akys skaitant arba siuvaiU, tuokart esi I 

■' “ . I
| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- j 
|, tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir ffl, 
Ii akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. a

: JOHN .1- SMETAN.A. Į
! AKIU SPECIALISTAS !
| TEMYKIT MANO UžIUSA. I
| 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. |
f Kampas 18-tos gatvčs Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augšlas. J 
A Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. NcdCliom nuo 9 ryto iki 12 diena. A 
B Tel. Canal 5335 J

Prirenka visiem* tinkamu* akiniu*. «*mm*r* 
nuoja ir patarimu* duoda dykai.
786-8-8 Milwankea Ave^ arti Chic&o An*. 
lubo*. VALANDOS: Nuo » ii ryto Dd wdū*.
roL N*dČlio<ni» nuo 9 iAjryto iki 1 p*

Tai. Haymarket 24JUL

kių teko eiti pro šalį tokių “šo
kių.” Net gėda žiūrėt. O apie 
dvyliktą nakties, kiida skirsta- 
rnasi namo iš šokių, tai ant gat
vės kliksmas, stumdymąsi — 
kiek tik kurio gale pavelija. Ne 
geriau buria ir pačioj “šokių sa-

Kazimieras Gugis
A n V O K A T A S

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namą Ofiaati:

II2S S. HiIsImI Si
Amt trečią lubą

Tel. Drover 1310

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

TEISIU M
II Dienomis ir vakarais teisių klesos. O 
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo- jį 
C ksliškrj laipsnį. Dykai oratorika. 3 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai šiame mieste. ■
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
3 ŠTESNĖ8 MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia i Kolegijų, Teisių, Medicinos, Don 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpinu 
siu Įnikti. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancelloi* J. J. Tobias, 53 W. Jack 
son Blvd. Tel. Wab. 559*

Veršiena, sulig svarumu 
Prasčiausia

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

Bulvės, statinė
Daržovės: —

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

CHICAGO, Rugpjūčio 24, atgaben
ta galvijij 2,500; veršių 500; kiau
lių 8,000; avių 5,000. Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50^' ‘ - “ ““
šiai 9.00—11.00
Kiaules, sulig svarumu, nuo I6.00A- 

18.00; paršai 13.00—12.00.
Avjs nuo 9.00—15.00; erai 14.00— 

16.75.

Pirma kelis žodžius apie lie
tuvius. Brighton Parko lietu- 
viškasai jaunimas veikia gana 
smarkiai. Pažvelgus atgal, pa
lyginus tąjį pat jaunimą, koks 
jis buvo prieš kokius ketverius 
metus, ir kokis jis yra šiandie, 
pamatysim nemažai skirtumo. 
Anuomet jaunimas užsiganė
dindavo stovėjimu tini gatvių 
kampų arba kur “free dance” 
Undinėse. Tai ir visas jojo vei
kimas buvo. Šiandie jaunimas 
jau žiuri kitaip, šiandie pas lie
tuvius saliimininkus imi užsi- 
baigė “free dances.” Lietuviš- 
kasai jaunimas šiandie svajoja

rūmus ko- 
ten lenkiškas draugijas, lie- 

savo lietuviškose 
draugijose.

lenkų jaunimą, 
oje apielinkėj? 
dikčiai skiriasi 

veikimo. Lenku v 
jaunimas šiandie veikia tai, ką

rengimą vakarų lenkų jaunimas 
ir sapnuoti ne sapnuoja. Bet kas 
blogiausia, tai tie “free dances” 
saliunuose. Susirenka čia len-

Spcdalislns is
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

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

odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negaifjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, kų jie jums gali padaryti. Praktik ’.i per daugelį metų ir 
Išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. ‘Nedėlioms iki 12 dienų. 
1909 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Rankos. Tel. Canal 3243.

kų jaunimo — kaip vaikiu 
taip merginų — pusėtinai. Ko 
kia iš to nauda buna, nereiki 

Man keletą s\

Geriausia Krautuve 
del pirkinio ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, Žied^ 
vėlių ir kitokių. Kas Ką pir 
rnanc 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodfMi 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

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 g varan tuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialiste*, 
PETER A. MILLER, optician 

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

Haras

liūnai jiems rupi, bei lavinimą
si, pakėlimas darbininkiškos 
dvasios. Lietuvių jaunimas 
šiandie čia deda neišgriaunamą 
ateities, namui pamala. Dau-

Cict 
kun. 2 
tę vaikščiojo po lietuvių stubas 
rinkdamas aukas paaugštinimui 
bažnyčios. Jis jau ne nuo dabar 
renka aukas. Pernai ir užper
nai jis reikalaudamas po $6.00 
už velykinę irgi sakydavo para- 
pijonams, kad tie pinigai eis pa
didinimui ir paaugštinimui baž
nyčios. Bet iki šiol dar nieko 
nepadaryta. J. Aceris.

PIRK SAU visa?
menif* tk'i.’ift.i iri 

parduosime

Levmthal Plumbing Supply C«
J637 W. Division St., <’-hie*go. 

Corner Marshfield Ave
Ji a!!>■»,m» lietui iAr<ai

KAPITALAS IR PERI/IRSIS 
$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, 
Ketverge ir S ubą tos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 S0. HALSTED ST., 
Kampas llčios flitves, CHICICO, III.

Vytiškų Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant nžs:i 

k\mo siutai ir overkotai, vertės nuo 
<S3(i iki $;>U, dabar j>;o siduoda po $11) 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi 
$35 siutai : 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu painuš- 
Ių o ve r k oi i,i.

Visai mažai vartoti siutai ir owr- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ila 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
iki $7.50.

Atdara kasdiena, nesiėliomis ir va
karais.

Rugpiučio 21 dieną po keturių 
mėnesių pailsiu L6S. 138 kp. 
choras laikė savo pirmą repeti-

Jaunimo prisirinko neti- 
daug, kuone pilna Tam. ir 
svetainė vaikinų ir mergi- 
Ir visi su noru stojo mo

kiu lies daineles. Paskui buvo ir 
šokių. Chorą vadovauja drg. 
Juozas Mereckis. Jei taip ir to
liau visi su noru lavinsis, su lai
ku Cicero choras galės pasižy-

nc gubernatorių ir apsaugos ta
rybos narių konferencija ang
lių kainų nustatymo klausimais
Konferensija pasiuntė preziden
tui Wilsonui telegramą, kutTojprideram() atlyginimo už pa- 
nurodomo reikalingumas iuo^arytus jai nuostolius. Pa- 
greiciausia nustatyti kainas,!,^ deklaraciįjos autorių, 
kuriomis anglui sandėliai lurii • i j i j • • i, . r , , . prasidedant dabartinei ka-pardavineli jas savo kostumie-f . . vr , .. ...rl . v , , * . . Jei, visas Vokietijos turtasriams. Iki šiol mat nustatyta’ . \ x ZAZXZA
ui i • • i c ii c -Siekęs apie $90,000,000,000.tik kuriomis kasyklos pardavi- J 1 v
nėia anglis. - Karė pusę tos sumos jau iš-

_     iikvojusi.
IJ žk r au t i ant gyve n t o j ų

Mes aplaikeme keletą laiškų 
nuo lietuvių, kurie atsiliepdami 
į Alleghany River Mining kom
panijos apgatsinimą, kuris til
po praeituose ‘‘Naujienų” nu
meriuose, nuėjo į darbą 
kasyklų. ’

l)r. S. Biežis
Gydytoja* ir Chirurgą* 

(M iniLH 2359 S. Lenviit. 8L
Valandos 4—6 Ir 7—9

Te). Canal 3877

i<aip Kau lenkai. Husų jaunimas 
,1

mėgsta girtuokliauti ir taipgi 
nesirūpina apšvieta.

12% 91/9.
. 4.50—4.60

Prie baro didžiausias jomarkas. 
Visokios kalbos, net šlikštu 
klausyties. Suprantama, del to
kio rėkavimo ir girtuokliavimo 
pasitaiko visokių dalykų — ne
retai tenka atsitūpti belangėm 
Tai toks lenkų jaunimo “prog
resavimas.”

m o negirdėt jokio ir veikiausia 
rusai neturi jokios organizaci
jos. Bet rusų jaunimas už tai 
neturi nė tokiu “free dances”,

Cibuliai, maišelis..........
Tomėtės. dėžė .........
Gricščiai, dėžė........ ..

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė ......
Apelsinai, dėžė ...........
Citrinai, dėžė ...............
Avietės, 16 kvortų ...
VyšnCs, 16 kvortų ....
Serbentai, 16 kv. ......
Mėlynes, 16 kv..............
Pyččs, bus. dėžė .

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

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

Javai
Kviečiai 2.26—2.30; komai 1.83—• 

1.90; rugiai 1.74—1.77; miežiai 1.15—
I. 30; avižos .54—.56.

šienas
Motiejukų 15.00—22.00; ~ dobilų 

14.00—18.00; paprastos rųšies 9.00—
II. 00. \ '■

Gyvulių Rinka

Teisingai patarnauju prie ginidy 
mo. Moters, jeigu norite gero už |
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo ku- j
dikio, atsišaukite i A. Shusho, nes I
mano patarnavimas užganėdins i
kiekvieną motor j. Suteikiu rodą 7
dykai kiekvienai. Atsišaukite |

3843-45 South Kedzie Avenue, g
CHICAGO, ILL. 1

$ 
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Pranešimai
MILŽINIŠKAS PROTESTO 

MITINGAS.

Roseland, Ill.—Kensington© ir a- 
pielinkės lietuvių pramoniečių L W. 
W. skyriaus susirinkimas bus nedė- 
lio, rugpjūčio 26 d., Aušros svetai
nėj, kertė Michigan Ave ir 9-ta gat. 
Draugai, malonėkite ateiti į susirin
kimą-9 vai. ryto. Turime svarbių 
reikalų ir mums reikia jie apšnekėt, 
taigi neapleiskite šito susirinkimo 
nei vienas. —J. Semaško, Org.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS šviesus ir švarus 

kambarys su maudyne prie lietuviš
kos šeimynos Bridgeporto ar West
sides apielinkėj. Vedusi pora, abu
du eina dirbti. Atsišaukite tuojaiis 

H. M. D.
1840 So. Halsted st., Chicago, Ill.

Kalbės KL. JURGELIONIS ir 
Morozov — rusiškai. Bus dau- 

'Wiau kalbėtojų. Mitingo vieta 
West Side Auditoriume, kam- 
pas Tailor ir Racine gatvių. 
'Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 
’dykai. Mitingas rengiamas 
ntarninke, 28 rugpiučio.

Nepamirškit atsilankyti.

Ateities žiedo vaikų draugijėlė tu
rės lekcijas lietuvių kalbos Aušros 
svetainėj, 30 ir Jlalsled Sts. Laikas 
nuo 9 iki 11 v. ryte, kiekvieną ne
dėldienį'. Patartina nąudoties šiaja 
puikia proga ir lankyti reguliariai 
lekcijas, nes daugiau panašių drau
gijėlių nėra. Taigi reikia stoti į 
Ateities Žiedo draugijėlę. —Komitet.

REIKALINGAS Barberis. Darbas 
nuolatinis. Mokestis gera. Atsišau
kite tudjaus. Stanley Barber, 
2409 S. Hoyne Ave., Canal 6146.

DARBININKAI
Iš priežasties padidinimo savo dirbtuvių ir kilimo musų pramones mes reikalau

jame į darbų daugiau žmonių. Mes norime samdyti žmones, kurie 
brangina pastovų darbų ir atsakančių mokestį.

Musų Pačių Darbininkų Namas

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams iinonias per 16 me
tų krfipo patyręs gydytojas, chirurgu* 
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. 18tk 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VAI^ANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Pranešimas LJS.S.
VIII Ra j. kuopoms.

Praeitą savaitę visoms Socia
list Partijos ir svetimkalbių or
ganizacijų kuopoms tapo išsiun
tinėti pakvietimai, kad išrinktų 
•delegatus į taip vadinamą ‘‘Cau
cus” partijos narių susirinki
mą, kuriame bus renkami kan
didatai į teisėjus sekančiam ru
deniui.

«vet., 1638 N. Halsted St. Ja
me turi teisių dalyvauti ir lietu
vių socialistų kuopos. Kiekvie
na kuopa turi teisę pasiųsti vie
ną delegatą nuo kiekvienos de
šimties arba didesnės dalies jos 
narių. Išrinktiems delegatams 
turi but įteiktas formalis man- 
<latas ir taipgi (jeigu galima

vardes ir antrašus 
County ofisą.

Tegul ne viena Chicagos kuo-

ti nominavime kandidatų į tei
sėjus.

Cleveland, Ohio.—LMPSA. 24 kuo
pa laikys mėnesinį susirinkimų rūg

avė., N.E. 2 vai. po pietų.—Geri), 
draugės malonėsit atvykti pažymėtu 
laiku. Yra daug svarbių reikalų ta
rimui, k. t. apie padidinimą organo 
Moterų Balso; taipgi LMPSA. virši
ninkių nominacijos, ir kiti reikalai. 
Taipgi kviečiame Clevelando mote
ris ir merginas prisirašyti prie L. M. 
P. S. A. 21 kp. B. V. Jakštienė, sekr.

Didelį Draugišką Išvažiavimą ren
gia LSS. VIII rajonas. Išvažiavimas 
lyyks nedėlioj, rugpjūčio 26 d. 1917. 
Išvažiavimo vieta—Jefferson miš
kuose (žilviliniuose). Bus puikus 
programas: kalbės, dainuos ir tl. 
Kalbės įžymus (’hieagos kalbėtojai. 
Programų laikas 3 v. po pietų.

—K o m 11 et as.

nariai, kurie 
‘Karė, Kode- 

mane. Taipgi, 
kurie norėsit gauti Biliūno Biogra
fiją, apdarytą, malonėsit užsimokėt 
už apdarus 25c ekstra kaip galint 
greičiau, nes knyga tuoj bus išsiun
tinėta kuopoms. Nariai, kurie nė
ra užsimokėję už 1917 m., knygos 
*B. B.” negalės gauti, todėl pasisku
binkite. F. Zavistas, 3116 S. Hal- 
sted St., Chicago, III.

L.D.L.I). 19 kuopos 
dar negavot knygos:

"Birutės” busianti vakarai.—“Bi
rutė” rengia šiame sezone sekamus 
vakarus: pabaigoje rugsėjo—puikų 
balių; spalio mėn.—“šienapjūtę”; 
hipkričio mėn.—M i k o Petra li

ft k o Koncertą; po Kalėdų— 
"Sugrįžo”; prieš Užgavėnes—“Apve- 
zdinkit ir mane”; po Velykų—De
šimt metinės “Birutės” sukaktuvės, 
ncendje bus statoma naujausias ir 
puikiausias veikalas “Vestuvės” vie- 

y name didžiųjų miesto teatrų.—Vie
tos ir dienos vakarų bus pagarsin

tos kiek vėliau. —J. llgaudas,
“Birutės” pirm.

Brighton Park Lietuvių Korpora
cijos mitingas įvyks nedėlioj, rugs.

3925 S. 
Draugai 
aes bus

Kedzie ave., kampas 39 pi. 
visi malonės atsilankvti,

—Kviečia Valdyba.

L.S.S. t kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks subatoj, rugpjūčio 25 d. 
7:30 v. vak. Fellowship House svet., 
«31 3: Ird pi. Visi nariai malonėki
te atsilankyti, nes turime labai svar
bią reikalų apsvarstymui. Tie drau
gai, kurie esate išrinkti delegatais į 
socialistų partijos konvenciją, malo
nėkite atsilankyti, nes gausite tam 
tikrus mandatus. —Valdyba.

Naujai susitvėrusi Adomo ir Jievos 
Vyrų ir Moterų Pašalpinė Draugija 
laikys savo susirinkimą Subatoj, ru
gpjūčio 25 d. 8 vai. vak. Joe Jozitis 
syet., 4400 S. Washtenaw Ave. Kvie
čiame vyrus ir iperginas prisirašyti 
prie šios laisvos draugijos. įstoji
mas dabartiniu laiku tiktai 50c, mė
nesinė mokestis 25c; laike ligos mo
kama $5.00 į savaitę.

Kkviečia visus —Komitetas.

LSS. 234 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, 26 d. rugpj. 10 
vai. ryto, University of Chicago Set- 
lement svet., 4630 Gross avė. Drau
gai nesivėluokit, nes yra daug svar
bių reikalų. —J. Pabarška, Rašt.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos 

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

šios Naujienų Smulkiųjų
Skelbimų skiltis tai geriausia 
iriemonė tiek biznio tiek dar- 
io 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- 
to^jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no; 
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Kiseliausko ir O- 

nos Kiseliauskaitės; paeina iš Kau
no gub., Panevėžio pav., Karsakiškio 
parapijos, kaimo Pagegalos. Jie pa
tįs, ar kas juos žinot, malonėkite 

pranešti, busiu labai dėkingas.man

W. Chicago, Ill.

m pusbrolių ir pusseserių 
Kazimiero ir Veronikos Vo- 
i ir Monikos Mandrauckiu- 
ivilienės, Kajetono Mand-

Jie palįs tegul atsišaukia, arba 
žinote praneškite jųjų antrašus.

vių

metai atgal gyveno Phi- 
Paeina išrKauno gub., 
Ėriškių parap., Pabal-

Jų pačių meldžiu alsi-

Juozapas Yetas,

Pajieškau savo dukters Apalioni- 
jos Izdainavičiukės, iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko parap., Ba- 
cių kaimo. 2 metai atgal gyveno 
Philadelphijoj, Pa. Ji pati ar kas 
ją žino malonės pranešti: >

M a r i jo n a Ta m aša u sk i e n ė, 
833 W 33r<I St? Chicago, III.
....... ..... ............... ■■D......... .. ........ ............ . .... .................................... i į. į.......................... į

Pajieškau savo draugų Martyno ir 
Emelijos Butkų. Jie gyvena McKees 
Rocks, Pa. Aš pamečiau jų antra
šą. Jie patįs ar kas juos žino ma
lones pranešti:

Adolph Pocevicz, 
4947 String St., Chicago, IB.

Pajieškau draugo Leono Rodauc- 
ko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Smilgių parap., Vinikių sodžiaus. 
Metai daugiau gyveno Kensingtone, 
III. Dabar nežinau kur. Kas žino
te, praneškite jojo adresą.

Antanas Tamošiūnas, 
2358 S. Oakley avė. Chicago

REIKALINGA moteris, suaugusi 
mergina arba jauna mergaitė dirb
ti į “lunch room”. Nedėliomis ne
dirbama. 1405 So. 52nd avenue, 
Cicero, III.

Paieškai! Prano Shultz’o, gyveno 
pas mane 4 savaites; apie 40-42 mey 
tų amžiaus. Mėgsta labiau kalbėti 
rusiškai ir lenkiškai. Išvažiavo pra
eitos nedėlios vakare, rugp. 19. Tu
riu svarbi) neatidėtiną reikalą. Jo 
paties meldžiu arba kas jį žinot ma
lonėkit pranešti jo adresą. Kas pir
mas praneš gaus $5.00 dovanų.

Antanas Ivinskas, 
4101 So. Campbell st., Chicago, Ill.

REIKIA DARBININĘŲ

Kiir mes
duosime jums gerą 

švarią lovą ir

Paįvairintą ir skanų mais
tų, gerai paruošta ir iš
virintų už $6 į savaitę.

Dr. A. R. Blumenthal

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai motor

cycle arba kas norėtų, galiu mainyti 
ant kito daikto. Išvažiuoju kariuo-r 
menėm Stanislovas Toleikis, 
2901 Emerald Ave., 3-ias augštas iš 
priekio. Chicago.

»
TURI BUT GREITAI PARDUOTĄ 

kriaučių įstaiga, 4 mašinos. Daug 
darbo. Priežastis pardavimo—vy
ras paliko pačią, kuri negali vesti 
biznio. Parduos pigiai. Atsišaukite 
greitai: MRS. J. GIELIUS,

327 S. Kedzie Ave., Chciago, III.

PARSIDUODA PIANAS
Labai pigiai parsiduoda pianas i 

los priežasties, kad pinigai 
gi išeinant į kariuomenę, 
tęs šiuo adresu:

Wm. Klovas,
5257 S. Princeton avė.,

RAKANDAI

reikalin 
Kreipki

Chicag

EXTRA/
Jauna pora priversta paaukaut sa 

vo puikius, beveik naujus, rakandu 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $30, Ve 
liausies mados valgomojo kambarį' 
rakandus, 2 puikių divonų, davei) 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gvi 
rancija už $115 ir ,$225 Vičtrola s 
brangiais rekordais už $60.00. Š 
yra retas pigumas ir jums apsiim 
kės patirti nežiūrint kur jus gyv 
nat. Viskas vartota vos 9 savaite 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsiša 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 19 
So. Kedzie avė., aVli 22-ros gi 
Chicago, UL

TURIU paaukaut $165 seklyčit 
setą vėliausios stailės už $30, valgi 
mojo kambario stalą ir 6 krases u 
$20. Karpetas $10. Komodos, brs 
si n ės lovos, paveikslai, firankoi. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelk 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai -

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie av© 

Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik nauju 
rakandus, divonus, cabinet, phono 
graph, upright pianą ir tt. Parduodi 
visus sykiu arba atskirai. Pigai ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas fialas. Prie! 
Humboldt Park. Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
k EXTRA MAINAS •

Išmainau murinį namą ant loto,l 
barzdaskutyklos, arba automobi
li aus. Namas North West dalyje, 
gražioje vietoje, arti 3-jų karų link, 
jų. Norintįs įgyti pigiai gcr.ą na-' 
ma, atsišaukite laišku ar Apatiškai 
vakarais pas

V. Ascillą, 
1649 Girard st. Chicago, Ill.

IŠMAINAU namą aut mažesnio ar
ia į biznį, lietuvių apielinkėj.

F. Konopka, 
1924 N. Paulina st. Chicago.

PARDAVIMUI Didelis Bargenas— 
2 lotu, 5Qxl25 ant 39-to place, $300 
už du. viraži vieta namui.

PHELAN
38-tą, Archer ir Campbell ave. 

Chicago. Atdara vakarais.

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERISKUH 

RUBUS
Išmokiname piešimo, kirpimo fo> 

mų, siūti naminius daiktus arba 
rėdahis. Diplomas kiekvienom, kwr» 
išsimokins. Valandos diene orbi 
vakarais del jųsu parankamo. U/ 
$10 išmokiname Jin siut vkokhtr 
drabužius.

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

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK. MOKYTOJA

---------------  ---------------------------——i-------į-------- -

LSJL. lavinimosi susirinkimas at
sibus nedėlioj rugpučio 26 d., 10 v. 
ryte, Mark White Square svet., Hal
sted ir 31 st. —‘Rengiami debatai te- 
mdje “Ar naudingas politinis veiki
mas?” —Visi draugai ir draugės ma
lonėkite atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai paskirtu laiku. —Komitetas.

.St. Chęrles, Ill. S.L.A. 177 kuopa 
rengia nedėlioję, rugpj. 26, draugi
šką išvažiavimą į mišką tarp St.

Gene vos. Bus įvairių 
•kalbos, diskusijos ir 

’i pasilinksminimų.
—Komitetas.

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

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, s 
beluos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailis- 
rašystės.

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

IŠMOKYSIU PROFESIJĄ DOVANAI 
Reikalauju apsukrių vyrų, norin

čių išmokt smagiausią ir pelningiau
sią profesiją. Man nerupi tamstos 
dabartinis darbas nei patyrimas. 
Jeigu tamsta nori atsikratyti nuo ai- 
ginęs vergijos pančių; jei^u 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: J. ILGAUDAS,
110 So. Dearborn St.—Room 1207— 
Chicago. Ofisas atdaras subatos valf. 
iki 9; nedėlioj iki 2 po pietų.

Carleton Viešbutis, Hammond, Indiana.
KREIPKITĖS Į TIMEKEEPER!

United Chemical and Organic Products Company
Vietininkai Hirsh-Stein &. Co., Hammond, Indiana.

Wentworth Ave. and M. C. Tracks.
Išsikirpkite šį apgarsinimą ir atsineškite su savimi.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pins Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
2228 Coblenz __

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

Kazimieras čepukas,; iždininkas, 
1648 Division Str.

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

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

Str.
str.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHĄ WIS.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
.819 Edward St.

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

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

Kaz. BrazeviČius, f m. raštininkas
į 402 Lincoln St. 

Kaz. BrazeviČius, iždininkas,
402 Lincoln St. 

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
j 653 Garden St. 

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

Bielskis, iždo globėjas
j 566 Grand ave 

Zeleckas, iždo globėjas,
1 ; 462 Jcnne St.

Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

202 N. Hawland Ave.
F. Basčius, nuk. nu6 karės k-o narys

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

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

158 Main St.

VI.

St.

DRAUGIJOS DRAUGIJOS

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

pranyksta refėji- 
m as.
Mes vartojam pa- 

J vJF gerintą OphthaL
V mometer. Ypati-

nga doma atkrei- 
• pi am a j vaikus.

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

kampas 47 St.
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.
.............................. . ........................ Ill llHIBMIHIllll įh-—

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

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

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

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

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

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
• 1948 String St. 

Pran. Miklumas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Avė.

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

mo-

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

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

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

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pelnyčių kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetaf- 
nėje, 341 Kensington avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prez., • 
'355 E. Kensington Ave.

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Ave.

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 E. Kensington ave.

\ntanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Vntanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington ave.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington ave. Įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.(00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas į- 
stojimas tiktai begiu 1917 metų.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienč, organizatorė, 

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

3443 So‘. Union Ave.
Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard 
Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted 
A. Kubutienė, kasos globėja.

......■'■■■■I1111 ..... >j .i...,....

K.

iu.

st.

St.

L. M. APŠVIETUS DRAUGIJOS 
Imos KUOPOS VALDYBA 1917m.

A. Misčikaitienė, pirmininkė, 
<3500 So. Emerald Ave.

M. Radzevičiūtė, nut. raštininkė, 
8363 Kerfoot Avė.

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

E. Šatkauskienė, iždininkė,
^3423 So. Halsted St

O. Dobrovolskienė ir
A. Pabarškicnė, — kasos globėjos.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1 
VALDYBA 1917 m.

Antanas' Raminis, pirmininkas, 
2040 S. Halsted St., Chicago.

Vincentas Danta, prot. raštininkas, 
2000 S. Halsted St., Chicago. 

Silvestras Dargis, fin. raštininkas, 
638 W. 18 St., Chicago.

Juozapas Zautro, kont. raštininkas, 
1911 Canalport avė., Chicago.
. '  -- -- T -  . - 1 - - • -

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELP1- 
NIO KLIUBO VALDYBA:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas,
3154 Daugius Blvd.

A. Karoblis, užrašų raštininkas,
807 S. Spaulding Ave.

\Vm. Mimikas, fin. raštininką,
802 Independence Blvd.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

M. Žukas, vicc-pirminirtkas,
1608 W. North

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
1839 Wabansia

V. Briedis, fin. raštininkas,
1049 N.. Marshfield

Jur. Kalainė, iždininkas,
1965 Evergreen

G. Moldenhatier, daktaras-kvotejas,
1554 W. Chicago ave.

.......... . 4— <»>• . .... ..................  Į... .... įj.
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MACBETH
Tragedija 

penkiuose aktuose.
Parašyta

William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon
(eilėmis)

Klcofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras

I ties kiekvieno scenos
mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
J^aina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St.,
Chicago, Ilk

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VenerHkos Li<o» *

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

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

1346 So. Halsted St.
Phone Canal

Apsvarstykit

galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

galima Elgino laikrodėlius pigiau

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie žino. 
Šimtai laikrodėlių parduota. Visi 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
B109 So. Morgan St., Chicago, 

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

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akla, 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas mw

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

u’io 9 ryto iki J po plat.
—y„y ..I,I.... I ,1 ...B.

DR. A. I. EPSTEIN |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas moteriškų, vyrišku, Ir vaiky lift.
Ofisas ir Gyvenimas: 

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

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 
po pietų ir vakarais.

su, 
i—s

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

t”"*

DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas,
402 Lincoln S V.

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

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

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

Ant. Pakšis, Iždinihkas 462 Jcnne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee ave. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
JonŽis Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jcnne 
Ant. Rūbelis, teisėjas, 

313 Quinče 
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis, 

' , 152 Mtain 
vėlaunešis, 

R. 35 BOX

LIETUVOS SUNŲ DRAUGYSTĖS 
VALDYBA, SHEBOYGAN, WIS.

P. J. Rimkus, pirmininkas, 
1133 Indiana Avė.

J. Manelis, pirmininko pagelb., 
1533 S. lOth St.

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

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

J. Makarevičia, kasos globėjas.
1723 S. 9lli

J. Rutkauskas, kasos globėjas
1013 Clara Ave.

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

Susirinkimai įvyksta kas mėnesį 
1-mą pėtnyčią.

;.i J#—4—-rto-**'

st.

st.

eikite j tas sųkro-

vas, kurios skelbia

si just} dienraštyje

St.

Petras Milauskas

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas, '
2129 W. 21 St.1

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

nA5TEHffi«Y5TEn
DABAR YRA GERAS LAIKAS 

IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Mos galime gauti jums atsakančią ir ge

rai anmokamą vietą į trumpą laiką.. Jų6 gau
sit privatifekas instrukcijas ir prakti&ką paty
rimą mokindumios.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-4)7. 118 N. La Salle Street,

Milda Teatras i
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevllia us Perinai na:
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florat 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir G ATVfi
- ------------ .......... ......... . ................... . ..... .. ........

Skaitykit ir Platinkit 
NAUJIENAS




