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PALIUOSUOS BELGIJĄKrimov bandė nusižudyti

f reaa

RINKIMAI ŠVEDIJOJE

Sako, buvęs ‘Neištikimas

B

“NAUJIENAS,

Reikalauja Iriandija 
nepriklausomybės.

mų paskelbti karės padėjimą 
—prie streikuojančių gatye- 
karių darbininkų prisideda

DIDELIS STREIKAS 
SPRINGFIELDE

PASKANDINO SUV
VALSTIJŲ LAIVĄ.

Boa rd a i užversti 
apeliacijomis.

BOMBARDAVO VOKIE
ČIŲ ORLAI VIŲ STOTIS

KLAUSINĖJO LIAUDIES 
TARYBOS IŽDININKĄ.

saugi 
jurei-

POENIX, Ariz., rugs. 15. 
— Graham pavieto bandini
nkas (cowboy), Joe Walsay,

Anglų orlaiviai mėtė bombų 
ant Ghistelles ir Thouront, 
Belgijjoje.

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
UŽPUOLIMUS.

Socialistai galutinai atsisakė 
dalyvauti ministerial kabi
nete.

819,881 vyras armijoje 
■ • 254.265 laivyne: •

Chicago] ir apielinkėse —■ 
Oras nepastovus; veikiausia 
lis; maža atmaina tempera
tūroje. . . ; , ’

Augščiausia temperatūra) 
vakar buvo /SIV laipsniai; že~, 
miausia — 65 1. r.i; '

NAUJA PAINLEVA’O 
MINISTERIJA.

SPRINGFIELD
— Sprjngfieldo streikas plė
tojasi. Nežiūrint kapitalis
tinės spaudos staugimo apie 
“vokiečių agentus” ir. guber-

Streikuoja arti 15 tūkstan
čių datbininkų; gal but 
paskelbė karęs padėjimą,

..Keturi žmones, jų tarpe du 
lietuviai, areštuoti ant Bridge-:

Musų tarpe nėra vokiečių 
agentų •— sako Springfie
ld© streikininkų vadas.

hondsais, advokatas ir pajėm*- 
jo panaikinimo žymę, po ko ta
po pranešta valstijos prokuro
rui, kuris ir areštavo. 'FJjujnin- 
ganą.

Flanningan pirmiau gyveno 
Eastwood, N. Y., kur buvo po-

Ant laivų pastatyta 
i,valdžios sargyba — 
(viai.

150,000 guminių automobilių 
ratų (tires) iš; tavorinių vago-

MONTE VIDEO 
uay, rugs, 
respubliko 
užgrieb 
VU s

GE’N. KRIMOV BAND® 
NUSIŽUDYTI.

SPRINGFIELD, rugs. 15.
— Gatvekaris, operuojamas 
streiklaužiu, vakar užvažia
vo ant pirma jo ėjusio auto- 
mobiliaus. Pasekmėje—ke
turi žmonės tapo pavojingai 
sužeisti. Gatvekario opera--

Manoma, kad tai Mexika# 
kunigų “palikimas.”

SPRINGFIELD, rugs. 15 
— Pildomosios streikininkų 
tarybos pirmininkas, Joseph 
Londrigan, vakar viešai už
ginčijo kapitalistinės spau
dos šukavimą,, buk dabarti
nis streikas, tai esą vokiečių 
agentų darbas. Londrigan 
nurodo, kad tikroji • streiko 
priežastis yrą patįs kapita
listai, tarp kita — išvaiky
mas darbininkų., demonstra
cijos pereitą nedėldienį.

PAVOGe Už $59.000 
VARIO.

LONDONAS, rugs. 15. — 
Anglų admiraltija praneša, 
kad pereitą seredą Atlantį- 
ko vandenyne tapo paskan
dinta Suv. Valstijų pirklybi- 
nis laivas Wilmore, priklau
santis Berwind White Coal 
kompanijai. Laivo įgula iš
gelbėta. ■

Wilmore vežė Francijon 
anglis, lokomotivus- ir aliė-

LIETUVIAI AREŠTUOTI 
-■ Už VAGYSTĘ. .

Federalis distrikto prokuro
ras buvo pasišaukęs ir kamanti
nėjo Liaudies Tarybos iždininką 
Theodore H. Lunde, 6825 Olym
pia avė. Tyrinėjo jį sąrySyj ah 
laikraščiu ‘‘The. People’s Coun
selor.”

BERLINAS, rugs. 15. — 
Oficialiai pranešama, kad 
vokiečių pulkai vakar sulau
žė visą pirmąją francuzų ap
sigynimo liniją ties Guigni- 
court’u, Aisne fronte. Čia 
jau pergalėtojai’ užgriebę ne
maža karės pabūklų. Pran
cūzų kontratakos atmušta.

GATVEKARIS Už VAŽIA
■ VO ANT AUTOMO- . 

BILIAUS. • >iv. Valstijos neturės pro
gos “pasirodyti” — sako 
kongresui anas London.

Pašalino užsienio reikalų 
sekretorių.

inkų būriai. Sulig atsiųstų 
žinių, streikininkų skaičius 

į vakar jau pasiekęs netoli 15 
tūkstančių. ...

i Kaip žinia; organizuotieji 
Springfieldo darbininkai nu
tarė remti streikuojančius 

, ^atvekarių darbininkus. 
Prie šito juos dar paskatino 
atsitikimai pereitą savaitę, 
kuomet ginkluota spėka ta
po išardyta jų demonstraci-

SUV. VALSTIJŲ ' K ARĖS 
■ SPĖKOS.

Kornilovo laukia mirties 
bausmė.

UŽGINČIJA KAPITALUS 
T ŲMELUS. ' '

UŽGRIEBĖ VOKIEČIŲ 
LAIVUS.

RADO Už $100,000 VER
TĖS AUKSO.

Vokietijos atsakymas jau 
Vatikane.

PRAVEDĖ KAREIVIŲ 
APDRAUDOS BILIŲ.

: WASHINGTON, rugs; 14 
— Atstovų butas pagalios 
priėmė t.v. apdraudos bilių. 
Sulig to biliaus “nukentėju
sių” kareivių šelpimui val
džia turės teisės išleisti šim
tą septynias dešimts šešis 
mil tonus (176,000,000) dole-

Vokiečiai kėsinasi paskan 
dinti juos.

- WASHINGTON, rugs. J5 
—r- Atstovu buto t.v. milita- c«
rių reikalų komisijos pirmi- 
ninkas'Dent tarp kita vakar 
pranešė atstovų butui apie 
šios šalies karines spėkas. 
Sulig Dent užreiškimn, iki 
rugsėjo. 6 d r .1917 metų. Su
vienytų j jų Valstijų armijon 
įstojo 819’381 vyras, p/iskąi- 
tant ir oficierius. Tuo pačiu 

Jonas j laivyne randasi 254,265 
vyrai. Arba,, kartu imant, 
rugsėjo 6 dieną Suvienytųjų 
^Valstijų karinės spėkos ste
rke 1,074,146 vyrai— liuosa- 
noriai.

reichstago didžiumos, rezo
liuciją, popiežiaus notą, pre
zidento Wilsono atsakymą į 
ją ir tt. ir sako, kad visa tai

Urug- 
Uruguay 

valdžia vakar 
visus vokiečių lai- 

esanšius tos respublikos 
prieplaukose. Sužinota mat, 
kad vokiečiai rengiasi pas-

a ve
and Metal Co

Kaip pasakoja policiją, 
Zą!wackis pasiūlęs “tairų 
mai ant Michigan avė, pirkti nuo 
jo “tairas”. Pašaukta detekti- 
vai Hosna, O^Gonnor ir Fred, 
kurie pasiėmė automobiliaus 
numerį ir suradb, kad automo
bilius priklauso Pranui Zawac- 
kiui, broliui J ono.

Minėtiems detektivams klau
sinėjant Praną, atvažiavo Jo
nas, kuris pasakė savo broliui 
lenkiškai, kad jis daugiau nebe- 
aįsakinėtų į klausimus. Jų pa
sikalbėjime išsiaiškino, kad y- 
ra dar ir ki tas garažas prie 3157 
Wall st. Vienas dotektivų mo
kėjo lenkiškai ir areštavo Joną 
Zawackį. Tada pastarasis pasi
sakė, kad i is vėžės il tai ras"’ del

Buvęs i6Appeal to Reason” 
leidėjas ir reaktorius Usu- 
siprato?* .— ir atsidūrė 
Russellio kompanijoj.

pasmerkia dabartinės karės 
tęsimą ir atsišaukia p viso 
pasaulio darbininkus, kvie
čiant juos pasekti Rusijos 
darbininkų pavyzdžiu.

Policija areštavo tūlą Eugene 
L. FlamTingan, kitaip Peter Joh
nson, 5420 Oorchester avė. Kal
tinama, kad jis su pagelba kelių 
draugų pardavė Chicagoje han
kie ria m s, kunigams, namų sa
vininkams ir k. už $100,000 be
verčių, teismo panaikintų Chica
go, Rock Island and Pacific ge
ležinkelio bondsų. •

Flanning&n pirkęs $7,000,000 
vertės, bet jau panaikintų bon
ds ų už $700, o kadangi panaiki
nimo žyme buvo beveik nema
toma, tad ir galėjo juos išleisti 
kaip už gerus. Pakliuvo gi visai 
netikėtai — už netikusį čekį.

. , PARYŽIUS, rugs. 15. — 
Painleve'o ministerių kabi- 

i-neto sąstatas vis dar nepas
kelbiama. - Tečiaus galutniai 
paaiškėjo, kad socialistai, at- 
Įsisakę jame dalyvauti. Pain- 
deve’o kabinetas betgi susi
dedąs iš t.v. radikalų, tariant 

. Uneprigulmingų socialistų”. 
■Tokiu “neprigulmingu socia
listu” esąs ir pats Painleve; 
|Tie ^neprigulmingieji” vei
kiausia yra ne kas kita, kaip 
musų . 'Sparginio-Rusellinio 

i tipo socialistai. Vadinasi;, 
renegatairlęarmmkai.

MINNEAPOLIS, rugs. 15 
— Minnesotos universiteto 
direkcija vakar pašalino po
litiškos, ekonomijos išguldi- 
nėtoją, ptof. ‘ William A. 
Schaper. Mat, kuomet Suv. 
Valstijos įsivėlė Europos ką- 
rėn už “laisvę”; ir demokra
tijos išlaikymą”^ prof. Scha- 
/per’is : pasidarė ‘ “neištiki
mu.” Jis mat leidęs sau pa
abejoti apie tikrumą tų pra
kilnių obalsių, būtent, tikri
nęs, kad visa tai.yra tik gud- 

; rus karininku “blufas.”

* LONDONAS, rūgs? 15. — 
Seredos ir ketverge naktį, 
sako oficialia Londono pra
nešimas, anglų orlaiviai bo
mbardavo dvi vokiečių, orlai- 
yių stoti Belgijoje —- .Ghis- 
telles ir Thouront. • “Priešui 

. pridaryta didelių materialių 
j nuostėlių/^ Angių Orlaiviai 
1 sugrįžę sveiki, i ?•:..? • •

SYDNEY, Australija, 
rūgs. 14. —- Tik-ką atsibuvu
siame Australijos Socialistų 
partijos suvažiavime, Syd
ney mieste, kaip vienu balsu 
tapo priimta rezoliucija, rei
kalaujanti umios-neatidėti- 
nos taikos ir ta sąlyga, kad 
__ k viena tauta turėtų teisės 
(spręsti apie savo likimą, tai
pgi ir Anglijos smaugiamoji 
tirta ndija.

PETROGRAD? nigs. 15.
— Telegrafas praneša, kad 
■vakar bandę nusižudyti vie
nas buvusio rusų armijos 
komanduotojo generolas, 
kur buvo pasiųstas užimti 
Petrogradą, būtent, gen. 
Krimovas.

Vakar jis buvo atvykę 
Petrogradą, kur laikė ilgą 
pasikalbėjimą su Premieru 
Kerenskiu 
laukia 
lovo pr 
vo kva 
ve revol 
esan

Tuo tarpu streikuoja, kaip 
skelbia pati kapitalistų spau
da, 5,000 angliakasių, buce- 
riai, metalo darbininkai, ba
rzdaskučiai', malioriai, bra
vorų darbininkai, cigarų di
rbę j ai, pi u mberi ai, iš vėžio- 
tojai, kalviai, krautuvių da
rbininkai ir tt.; viso netoli 15 
tūkstančių. * Manoma, kad 
šiaųdie štreikinmkų skaičius 
dar turės padidėti.

Gubernatorius ’ Lawdeh 
vakar laikė ilgą konferenci
ją su streikuojančių darbi
ninkų atstovais. Konferen
cija betgi nedavusi lauktų 
pasekmių. Darbininkai, ne- 
įveizint Lawdeno grūmojimų 
paskelbti karės padėjimą, 
^neišpildė jo reikalavimų. Ka
pitalistinė spauda sako, kad 
gubernatorius, tur but, pa
naudosiąs ginkluotų spėkų, 
kad sulaužius ’•“darbininkų 
užsispyrjmą”. O tas užsis
pyrimas yra tame, kad jie 
nori priverst gatvekarių ba
ronus išpildyt savo darbini
nkų reikalavimus. Kuo visa 
tai pasibaigs, nežinia.

SOFIA; Bulgarija, rūgs. 
15. — Vakar, čia < pasimirė 
Bulgarijos karaliaus ? mote
ris Eleonora. tyriu < „ ’

Paga
io kompanija 
vieno

14 gatvės, gatyekaris'prie Ro
bey st. užbėgo ant automobi
liu us, kuriame buvo 3 vyrai ir 
3 moterį^’ Trįs iš važiavusių 
sužeisti. • \

lį laimikį. Bevaikydamas 
.savo, kaiminę po Grahm au- 
gštumas jis netikėtai užėjo 
seną medinę skrynią, per
pus nugrimzdusią j žemę. 
fRadęs skrynioje lopeta jis 
^pradėjo k
■.rodamas surasti kokių norą 
.“archeologiškų pėdsakų” a- 
pie jos savininką. Ir rado. 
Jisai iškasė didoką geležinę 
'dėžę, prikrautą senais auksi
niais Ispanijos pinigais ir ki
tokiais rykais — irgi auksi
niais.
į Walsey’o radinys apkai- 
iiiuojama ant keturių šimtų 
tūkstančių ($400,000) dole
rių. Spėjama, kad tai Me- 
xikos kunigų “palikimas,” 
dar nuo to laiko, kuomet A- 

k ri zo no s v aisti j a priklausė 
Mexikai. Septynios dešimts

■ peski metai atgal kilę toj ša
lyj sumišimai, sako, priver*.

■ te “dievo tarnus” bėgti '"kur 
kkojos neša.” Bėgdami taigi, 
i jie ir turėjo užslėpti rastąjį

! ’.tu.rtą.

k? savininkas guražo prie 3306 
S, Morgan, st.; Alfonsas Bartkus, 
savininkas Bridgeport Electri
cal Co., 3212 S. .Halsted st.; Da
vid Goldbergs .4903 Prairie avė. 
ir Christ iliues, 5329 Emerald 

savininkai Auburn Iron 
7425 S. Green, st.

Sužeisti: Edward H. Eliot, 3.1 
m., automobiliaus savininkas; 
Mrs. Bessie Doyle, 26 m. ir Mrs. 
Michael Waaek (kuri, sakomaį 
ištikrųjų esanti Mrs. r Margaret 
Burnell), 26 m; ;■

MriL.Rose Fialkh 27 m. leng
vai s užeis ta ir pati parėj o n a r 
mo. Kiti du vyru pasišalino 
prieš policijai atvyksiąnt

Sakomą, kad visi gėrė artima 
me saliunę ir todėl Eliot, jam 
pasveikus, busiąs areštuotas. 
Pastarojo pati sako, kad ji vi
sai nežinojusi, jog jos vyras su 
svetimoms moterims važinė
jąs^ nes jis sakėsi važiuojąs 
^bižirtio reikalais.” '

- .PARYŽIUS, . rugs. 15. — 
“Pereitą naktį' vokiečiai at- 
kartotinai atakavo musų po
zicijas Casemates lygumose, 
Aisne fronte. Po atkaklaus 
ranka rankon mūšio vokie
čiai tečiaus buvo priversti 
pasitraukti” — sako oficia- 
lis franeuzų kares ofiso pra
nešimas.

Champagne fronte, ties 
Navarin. ūke, franeuzai įsi
veržė į vokiečių apkasus. 
Suimta kelios dešimtįs pri€- 
sšo kareivių.

Kitose., franeuzų 
vietose nieko nauja.

A. Bartkaus.
Detektivams nuvykus pas A. 

Bartkų, pastarasis c<fairų.“" nebe
rado —56 “fairos” tapo nuo jo 
pavogtos. Tolinus jis psaisakė, 
kad tas ‘dairas5* jis gaudavęs 
pardavinaui nuo Kales ir Gold-

1' - 
ijųboanhltt 

kurių ręifcąla- < 
Liuosuoti atmetė cfiviri-

STOCKHOLM, nigs. 15.
— Sęryšyj su iškeltomis aik
štėn vokiečių ministerių no
tomis, siųstomis per Švedijos 
legacijas Argentinoje ir Me-? kiel 
xikoje, vakar tapo pašalintas 
užsienio reikalų sekretorius į
— Oscar Werloffas

Iš Raleigh Manufacturing Co. 
dirbtuvės, 2437 W. 14th st. ne
žinia kas ir kokiu o būdu pavo
gė už $50,000, skirto amunici
jos išdirbini uį, vario, žinoma 
yra, kad kelios kompanijos nu
pirko tą varį, bet jos skaitomos 
nekaltomis.

Buvo nužiūrimi du žmonės, iš 
kurių 'vienas apleido miestą su 
$30,000, kuriuos, manoma, išri
nkęs už varį. (

WASHINGTON, rugs. 14 
— Kalbėdamas už kareivių į I» - t c
apdraudos biliaus pravedi- 
mg, socialistų kongresmanas 
Meyer London tarp kita už- 
reįškė, būtent, kad, jo many
mu, bilius neturės praktiš
kos vertės. Jisai pasakė, 
kad karė turės užsibaigti 
pirmiau, negu ši šalis spės 
joje “pasirodyti.” “Aš ma?, 
nau, užreiškė Londonas, kad; 
kariaujančios šalis galutinai' 
išsieikvojo. Jos randasi ne
toli visiško bankruto. Vie
nas iš dviejų, ar musų laik
raštija yra tokia ignor^ntė, 
kad ji visa to nesupranta, ar 
ji tyčia nenori suteikti mums 
tikrą teisybę.” 
, Meyer London nurodo į 
blogų dalykų stovį talkiriin- 
kų. va’sytbėse, • Vokietijoje, Į torius pabėgo

Qetektivu viršininkas Mooney 
i mano, kad Zawackis vogė “tai
ms” nuo Knies, Goldbergo ir 
Bartkaus, o pastarieji trįs vogę 
jas iš tavorinių vagonų.

Konservatoriai neteko 
13 vietų.

LONDON, rugs. 
Š vedi j o j e prasidė j o 
parlamento rinkimai 
šiol, kaip praneša Associa
ted Press, konservatorių pa
rtija jau neteko trylikos vie
tų. Socialistai laimėję tris 
naujas vietas.. Penkios teko 
liberalams. Kam teko liku
sios penkios vietos, telegra
ma nesako.

nsKe, rietės 
soj Ir kitose vietose praaidė 
jo masiniai areštai. Areš 
tuojami vist nužiūrimi šuo 
kalbininkai ir kemšami i ka

Netik exemption boards bu
vo užversti jaunuolių 
mals paliuosuoti, bet ir 
jų boardai. Į apeliac 
kreipiasi *žmon 
vi mus pa 
jų board:

Pirmojo distrikto apeliacija 
boa rd ui paduota 2,539, <> 2-jo m 
strikto -- apie 6^00 apdiadję.

REIKALAUJA P AI JUO
SAVIMO. •

ROMA, ruga. 15. — Iš “pa<- 
, tikėtinų šaltinių” praneša
ma, kad popiežius. Benedik
tas XV pagalios jau aplaikęs 
.Vokietijos ir jos talkininkių 
atsakymą.

; Savo atsakyme Vokietija.
’buk žadanti sugrąžint “pilną natpriaus Lawdeno grąsini 
meprigulmybę Alberto kąrą:
dystei”, reikalaujant, kad at 

r'sityje ji butų liuosa nuo vi
ateiti pageidaujamoji taika. soki,i ekonomi- nauji organizuotųjų darbin

rimų sutarčių su kitomis sali 
(mis. : ; Jį.

) n redaktorius ir 
?red D. Warren, ir- 

C ir stojęs ap- 
no politikos.
e, labai žemai 
savo pirm.es- 

kus”, del kurių 
buvo nuteistas 

ų kalėjiman, ir sa- 
\ daugiau nebusi^, 
bar busiąs “šcyras 
,y — ^ada-jls vj/ks 

Franci j os tr an še j as ?

Atsižinojęs, kas 
kitų gen. Komi- 

sekėjų, sugrįžęs į sa
lierą jis atsuko l sa- 

žaizda betgi 
nepavojinga.
nnČtes žinios, vip ri. sa..

Pranašauja, kare??’!

nusileidimų
>s suokalbi*-

vyriausiam

), rugs. io. — 
Spargos-Russel- 

susilaukė dar 
“tir kamo bendradar- 
Laikrašciai praneša, 

kad buvęs A. 
R e a, s - 
leidėjas, 
gi “susiu 
gvn !.me 

TTi I r rečiai
atsiprašė 
niuosius



Pradžia 10 valandą ryto iki vėlam vakarui
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M. Punis

KAS IŠDAVIKAI?

VICTOR
BRAMAFONAI

JUBFLIEJ
Kunigo Silvestro Kryščuno Bužynsko
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Har Rmt IS O W «®«*
Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Kontest Prasidėsausgčle

CHICAGO, ILL

viški Re 
kordai.

BKKASDAMI KRITĖMS DUO 
UĘ, GALI IŠSIKASTI IR SAU

Nuo Linos Septan bei 
Iki 1-mos December.

Del Patarnavimo Depozitoriams
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

milionu 
susiorgani- 
>j, negavo

Ir dar ve kaine dalykas: Chicagos Lietuviai nėra turėję Ir matę to
kio pikniko niekuomet, nes apart paprastų dalykų kas yra kiek* 
viename piknike, bus duodami veltui kiekvienam kas atsilankys vi* 
sokie farmeriški vaisiai, ko jokiuos kituos piknikuos nėra, ir bus į 
tokių vaisių duodama veltui, kurių ChicagoĮ negalima gauti nė už .'?■ 
pinigus. P 
farmeriškų vežiriJą 
mais, 1 “ “ 
gauti

už prašalinimą monarchijos ir 
geresnes sąlygas, tai tos pačios 
Rusijos valdininkai juos žudė ir 
kankino, kaipo maištininkus ir 
šalies išdavikus. Bet štai, kaip 
tik socialistų skelbiamas moks
las išsipildė ir caras su juoda
šimtiškais ministeriais ir žanda
rais tapo nuverstas, lai visas pa
saulis sveikina laisvąją Rusiją Ned., Rugse jo-Sept. 16,1917

Geo. Chernaucko Darže, Lynus, III.
Prasidės 10 v. ryto ir trauksis iki vėlyvam vakarui.

Įžanga 25c. porai.

LEAFY GROVE (BLINSTRUPO DARŽE) 
Willow Springs, III.

Pirmas Lietuvių Ūkininkų (Farmerių) ir 
Paskutinis šių Metų

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS?’

Piknikas bus ne tik svarbus tame kad ji rengia Lietuviai Farmė
nai, bet svarbiausia tame, kad pelnas nuo to pikniko eis ant naudos

V p. ,

“Lietuvių Tautišką Kapinių”

Tai bus paskutinis piknikas šią vasarą. Užtai 
malonėkite kuoskaitlirigiausiai atsilankyti, nes Liuo- 
sybės Draugystė yra plačiai žinoma Chicagos lietu
viams savo nuveiktu darbu visuomeniniame gyveni
me ir visuomet atsilankiusius svečius puikiai priima, 
kuo jie visuomet buna užganėdinti.

Kviečia visus KOMITETAS.

tų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over- 

kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną nedaliomis ir va
karais.

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

to nuli turizmo, 
ką, kas tik yra 
dingą žmonijai, 
šalies apgynėjai 
pirmiausia s ten 
lį nuo 
tvarkos-kapital
pavergęs darbo žmones 

rt'ngia tari) iu skerdyne

Bet Liaudies Tarybos dar
bai esą išdavikiški, — atkirs 
koks patriotas, — todėl tai ji ir 
negavo vietos susirinkimui lai-

Galime juos užtikrinti, kad 
jie gerokai apsivils. Ir nepri- 
gultningoj Lietuvoj jų ponavimo 
laikas nebūtų ilgas. Ir Lietuvos 
darbininkai turės užtektinai ga
lės nustumti tuos ponus, kaęja 
jie pastos darbininkams kelią 
prie jų išsiliuosavimo. — K. J.

Sąjungos referendumui po įne 
Šimą, kad sąjungiečiams už
drausti tverti kokias nors orga 
nizacijas. Ir kaip visiems da 
bar yra žinoma, tai tas uždraudi
mas yra

WIN0GRA0 & CORNGOLD
11478 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

Mums yra skelbiama per į vai 
rius trustų leidžiamus ar kori t

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

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

Justiii Kulis
3259 S.Halsleil St., Chicago, III.

Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS’", augalais gydyties, kai
na 50c.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago, HA

eis laikas, kad ir kitose šalyse 
tie apšauktieji “šalies išdavikai” 
padarys tą patį su savo kara
liais ir plu Inkratais, ką padarė

Išvirkščiais motivais vaduo
jasi Lietuvos buržuazija ir Lie
tuvos klerikalai. Jie tuo labiau 
reikalauja atskyrimo Lietuvos 
nuo Rusijos, kuo laisvesnė, daro
si Rusija. Atskirtoj nuo Rusi
jos Lietuvoj jie tikisi turėsią to- 
kią laisvę, kokia jiems yra rei
kalinga, bet visai ne tokią, ko
kia butų naudinga darbinin
kams. Jie tikisi dar paponaut! 
Lietuvoj. Tai dėlto, ir tik dėlto, 
jie dabar pradėjo taip rėkauti

Kuo dauginus Rusijos darbi- 
ninkai turi laimėjimų, kuo la
binus jie prispirta prie sienos 
buržuaziją ir užtvirtina tikrą 
demokratinę tvarką, tuo ma
žiau Lietuvos darbininkai yra 
linkę reikalauti, kad Lietuva 
Imtų atskirta nuo Rusijos. Mat, 
atskirtoj nuo Rusijos Lietuvoj 
darbininkams reiktų išnaujo 
priutėti ir pakelti visą tą kovą 
prieš buržuaziją, kokia Rusijoj 
buvo atlikta ir beveik jau greit 
užsibaigs darbininkų laimėji- 
jDu.

Raumatizmas Sausgėla. į

- įvyks ; .; ■,

Nedalioj, Rugsėjo-SepL 16, 1917

lUt išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.]

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

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

WM. N. JARNAGIN, Prcz. II. E. Poronto, Vice Prcz. 
JOHN W. GORBY, Vice Prcz. FRANK L. WEBB, Easier.

J. S. (.jj^AIKAUSKAS, Lietuvių Skyriaus vedėjas.

Del supažinimo visuomenės su musų 
naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau
tuvėj per šituos tris mėnesius, gaus tri
jų šmotų skurinį setą, ve r t ė s 
$125.00; antras gaus karpe tų $40, o tre
čias gaus komoda $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia 
nors iš šių trijų dovanų

raliuojamus laikraščius ir pat
riotiškas prakalbas, kad mes tu
rime eiti į' Europą kariauti už 
deniok ratybę i r žmoniškumą, 
prieš aristokratiją ir barbariz
mą. Bet pažvelgkime, kokia de- 
mokratybė čia, šioje šalyje. 
Štai susitvėrė Liaudies Taryba, 
kad gelbėjus žmones nuo niek
šiškų politikierių sauvaliavimo 
ir prisidėjus prie kuogreičiausio 
užbaigimo karės. Ir ką jus apie 
tai manote? Ogi du 
žmonių, kur 
zavę Liaudie
visose Suvienytose Valstijose 
vietos savo pasiųstiems delega
tams laisvai susirinkimą atlai
kyti.

Vyriškų Drapanų Bargenai
^Nauji neatimti, daryti ant užsa* 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki

imdymo. Uždyka 
gose moterims ir 
iviškai, angliškai

> Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jj SS’ 
.parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimų & 
ką išrasi ir kaip užpatentuot” ir rašyto Gyaranciją. Bandymai ir 

1 egzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
*sų randasi Washington^, kur yra Departamentas Patentavimo. 32" 
• AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS)
, 256 Broadway. New York, N.Y.

Kedzie 8902 
I. Western 15 
12th St., arti

Prieto gi atsilankiusieji svečiai galės veltui pavažinėti ant 
b Taip-gi beabejonės svečiai bus aprūpinti'gėri- 

kaip stipriais, taip lengvais, ko kitur jokiu budu negalimu 
ypač šventadienyje.

Taigi, Gerbiamieji, atsilankykite ant šio pikniko kuoskaitlin- 
giausiai, nes įžanga viso su dovanomis tik 25c. porai ir tie pinigai 
eis ne Partneriams, o ant labo visų Lietuvių, tai yra ant tos vienin
telės visų įstaigos, LIETUVIŲ TAUTIŠKŲ KAPINIŲ.

Kviečia visus KOMITETAS.

Baigusi Akušerijos Kolegijų
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 

duodu rodą visokiose 
merginoms.xKaIbu lie- 
rusiškai, lenkiškai ir

taikomas į “oportunis
tus” -— grigaitinius arba tiesiog 
į A. L. D. Tarybos organizato
rius. Labai gerai, bet jeigu taps 
priimti abu ar nors vienas virš- 
minėtų įnešimų Sąjungos refe
rendumu, tai tuosyk reiks baus
ti netik ALDT. organizatorius, 
bet reiks bausti taip-pat ir New 
Yorko ir apielinkės Lietuvių 
Draugijų Tarybos organizato
rius, taip-pat reikės bausti ir 
Bostono ir apielinkės pirmei
viškų draugijų Tarybos organi
zatorius, reiškia tuos 
žmones, kurie dabar 
Sąjungos referendumui viršmi- 
nėtus įnešimus. Išeina, kad no
rėdami kitiems duobę iškasti, iš
sikas ir sau. — J. P. R.

(Jeigu tų kuopų įnešimai ii 
pereitų, tai iš to nebūtų “duo-

T., kadangi įstaty- 
itgalios veikmes”, 

įtaikytas prie 
įstatymo pri- 

Antra, Liet. Darb. T-a

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

Del parankumo lokių depozitorių šio Banko 
rius bus laikomas atdaras Panedelio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vii 
šijančiu $5,100,000.00.

/State Bank oi" Chicago 
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.”

La Salle ir Washington gat. (Prieš City Hali).

Nedelioj, 16 d. Rugsejo-September, 1917 m 
Sv. Petro Apaštalo katalikiškoj bažnyčioj 

4538 So. Marshfield Ave.. Chicago. Ill.

Atsibus
Subatoj, 15 d. Rugsėjo=Sept, 1617

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 
2242-44 West 23rd Place

Prakalbų pradžia 6:30 v.v. :. Po prakalbų balius. :: Įžanga 25c porai

mus neturi
t. y. negali Luti p 
to, kas buvo įiirnu 
ėmimo
yra organizacija, panaši į Liau
dies Tarybą, tik dar labiaus tin
kama darbininkams, negu pas
taroji; o Liaudies Tarybai pri
tarė Soc. P. pildomasis komite
tas. Taigi LSS. negali eiti prieš 
tą organižaciją. Sąjungiečiai, 
kurie nenori, gali nesidėt prie L. 
D. T., bet draust kitiems dėties 
prie jos, jie neturi jokios tei
sės. — Redakcija).

AR TURITE SKOLININKĄ?
t Jeigu kas joms yra skolinga* ir nenori geruoju atsitelst,

nenusiminkite, bet p/iduokite savo skolininką j musų rwn- 
S kas. nies turim būdą, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 

neatsilygina skolas Musų būdui atgavimo skolų nėra akir- 
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jusi] ar 

/ rnusų — musų pasekminga^ būdas pasiekia ir atgauna vi-
UU eokias. skolas visose dkl y ^.Amerikos, nes tam tikslui mes

f dfi V-■ ««1 ‘tuHme korespondentus, kolektorius ir advokatus prlžiurin- 
'jįf čius musų reikalus visose apielinkėse.

' ■***<-■ Musų ofisas yra atdaras del ypatiftkni atsilankančių pa-
nedčliais, seredoms ir pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkais, ketver- 
gnis ir subatoms nuo 1 vai. po. pietų iki 0 vakaro. Gyvenantį kituose miestuose ga
lite kreipties pas mus laiškais įdėdami 14c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso 
SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halstad Street, Chicago, HL

RUSSIAN 
įfrf.URKi4H.............

w<..

Del Parankumo Ištikimo Patarnavimo ir Saugumo 
Visuomet ateikit į

Central Manufacturing District Bank 
(A ST A TE BANK)

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

Valdyba šio Banko kviečia visuomenę atsilan
kyti su visokiais reikalais. Čia galima padėti pini
gus į 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.

Felefonas (’anai 3737 |

1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapines, kurios 
priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobose 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.

Liuosy bes Draugy ste 
----------------- —....... . Rengia savo 20-metinj apvaikščiojimų -------------------------

Ant šventinimo Jubiliejaus minėto augščiaus kunigo Ims vysku
pas H. (’arfora, kuris yra žinomas visai North Amerikai, ka
talikiškas vyskupas (’arpora.

Po pamaldų kunigas S. K. Bužynskas duos del visos žmonijos 
palai minimų savo Jubiliejaus sulaukimo 25 metų šventos kunigys
tės ir priėmimų naujo šventinimo šventos kunigystės.

peltogi apgarsiname kiekvienam Lietuviui ir Lietuvaitei kata
likiško tikėjimo, atsilankykite ant šitos iškilmingos Jubiliejiškos 
šventes. Antanas Budreckis. C rj pį PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks

<z ---- musų krautuvėje, nepamirškite paimti
bill’ų arba receipt’ę; su tais receipt’ais 
paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. 
Ateikite ir persitikrinkite musų krau
tuvės kainomis, o mes esam įsitikinę, 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus,

Didelis Balius su Prakalbomis
— Parengtas —

Bet tokiam “patriotui” reikia 
pasakyti, kad jis klysta, arba 
veidmainiauja. Nes kas-gi yra 
išdavikas — ar tas, kuris kovo
ja už geresnę tvarką savo šalyj, 
ir taiką, ar tas, kuris nori, kad 
ilgiau viešpatautų alginė vergi
ja ir kruvina žmonių skerdyne?

Jeigu jau kalbėti apie išdavy
stę, tai kaip sykis išdavikai yra 
tie, kurie del savo ypatiškus 
naudos išsiunčia visas gėrybes 
į kitas šalis, agituoja ir balsuo
ja už didinimą mililarizmo -- 

kurs naikina vis- 
padoru ir nau- 
Žodžiu sakant, 

i yra tie, kurio 
įgias apginti ša- 

vidurinių parazitų, bei jų 
izmo, kurs laiko

žmonės yra socialistai ir Liau
dies Tarybos nariai.

Nieks negeidžia ir nekovoja 
už šalies gerovę su didesniu at
sidavimu, kaip kad socialistai. 
Kada Rusijos socialistai kovojo

I
Dr. Renfer

SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKJAS VYRŲ LIGAS. 
Mano speciališkumas 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.

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

Visiems viena kaina.

1827-29 Blue Island Av.

Mano ofisas arti 18-tos 
gatvės ant banko. *
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Amerikos Rudeninis Pardavimas
SIOUX CITY, IOWA

Atsakymas kunigui Cibulskiui

Rugscjo Scpt 17, 18,19 ir 20

mano

Utarninko pigaus išpardavimo

Nauji Rudeniniai Siutai Naujas Rudeninis Išpardavimas
Moterims

GESO NAUDOTOJAI
TEMYKITE

Veltui

pono

■MMMAMMlIMMMOnjUUM

e»rii?g House I deposit*

APTIEKA

COL

ĄS*.

CONRADr^xAs

TURTINGUMAS

8250

Aukaukite L.S. aetuw

44c 
22c

M e <b i d 
nepri 
kad

K. ŠIDLAUSRIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Panedelyie, Utarninke, Seredoje ir Ketverge,

'įjos, dabar
?-4 (lederiu*

Didžiausia Lietu- I

Apsvarstykit 
Gerai.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

O su 
stabu, visais • kosiu* 
.....Jjaųnjas.

Laikraštyj The Sioux (uty 
Journal tilpo aprašymas kunigo 
Cibulskio “vargu.” Po to Nau
jienose buvo paduota ištraukų 
iš jo nusiskundimų. Iš tų kuni
go Cibulskio nusiskundimų ma-

pasakosiu apie vienų atsitikima. 
Metai atgal, kunigas Cibulskis 
kolektavo po lietuvių stabas pi
nigus ir prirašinūjo lietuvius 
prie parapijos. Jisai tuomet at
silankė ir i mano stuba. Prisi-

atsisakiau. žodis po žodžio už? 
siminem apie lietuviu socialistų 
organizaciją.
kalba nepatiko
damas priešinosi. Kuomet gi 
pasijuto negalėsiąs atsilaikyti,

aptrauktas labai pui
kia skūra— $72.65 
$7.50 imokėt, $7 i sav.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir Norfh Avės.

nes kuopos narius. Prie to da 
kun. Cibulskis prisipažįsta su
laužęs tūlame laipsnyje vietinę 
Lietuviu Socialistų Sąjungos

FolografiSas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova-» 
n as. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. HaUtcd

Do Povilas Žilvitis
Chicago*-

macjjų, kuriose ypačiai pasižy
mėjo jauna, 7 medų mergaitė, 
p-lė Ivanauskaitė. Pagirtini tė
vai, ypač motina, kad iš mažens 
mokina savo jauną dukraitę to
kių prakilnių' dalykų.

Dar buvo “Džian Bamba” at-

no Chicagog atsišaukite ilaiškats.

hMlMM *j——OI

tamsta, kunigėli, kalbi ir as pri 
sipažįstų, kad mane sukritika 
vai; dabar aš lamstai tikiu.”

Užbaigdamas šį atsakymą, 
turiu da sykį užreikšti, kad jū
sų ypata musų visai neapeina ir 
ji mums visai nesvarbi. Gi j il
su tie šmeižimai mums nieko c 
nekenkia, nes kiekvienas žmo
gus, kuris skaito darbininkiškus 
laikraščius, aiškiai supranta ju
sli tikslą.

Ii garbę iš valdžios ir Amerikos 
patriotų. Kunigėlis, matyt,, ne
blogai suplenavo, nes kitaip 
amerikonai nebūtų žinoję, kad 
lietuviškas kunigas tokius kar
žygiškus darbus atlieka, nežiū
rėdamas “gresiančio jam pavo-

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber G&

J. PESHEL
tek r. Turk Mnfft (X

OTTO KUBIN
VAlce Co. prez. AUkf

i Brewing O

Bet už tai tie, ką girdėjo 
Dundulio prakalbas liko 
patenkinti, nes kalbėtojas 
no gyvai, s up ra n t a m t ii:

Prie vietines LSS. kuopi 
dėjo prisirašyti keletas naujų

plūsti ant manęs visokiais žo 
džiais, o aš, ma 
rimtai, nebegaliu
nigu Cibulskio kalbėties, nuti
lau, nes man buvo aišku, kad ji-

• mokslo 
kad nesu

pranta darbininkų gyvenimo.
Išeidamas iš stubos, dar pri 

dūrė kad visi lietuviai socialis
tai esą vagįs, razbaininkai; Lie
tuvoj, girdi, būdami plėšėt klė
tis, rubavojot žmones ir čia at
važiavot 
pranta m a 
aš nieko neatsakiau

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

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

PINIGŲ NUPUOLĖ
u o LarHii-T gi bar 
ličiam šimtą rub

2 - Kuo piirodysi kunigas, 
kad toji kuopa yra anarchistų? 
. 3 — Kuomet jie susitikdavo 
salėj ant South liarward gat-

Bet juk nieko panašaus nebu 
vo. Ir kad to nebuvo gali pa 
liudyti tie, kurie sykiu su ma 
nim turėjo progą dalyvaut 
mudviejų su kunigu Cibulskii 
pasikalbėjime.

Augštos rūšies, rankomis siūti, padaryti iš 
p uj k i a u s i ų m a t c H a I ų, š a 1 y j e— pa s k u t i n i a u - 
sios mados del senų ir jaunų vyrų—įeina 
ir naujausių kirpimų mados su'diržu ap
linkui. Materijos padirbtos iš puikiausių 
vilnų, vilnonių verpalų, casimers, ševio
to, vilnonių audimų, šaržų ,nuverptų vil
nų ir krepo, visokių mierų.

K u p pen beiro er Rūbų Namas del Vyru
SKRYBĖLES

Ši jčuiki komoda, iš 
puikaus mate.riolo, 
ruimingi stalčiai, di 
dobs puikus veid
rodis. pavyzdingai

*9.00

igi uz sa- 
kad kuni

gas Cibulskis pasakojasi davat
koms sukritikavęs “socialistų 
viršininką”, kad jam išeinant iš 
stubos, aš pradėjęs persiprašinė- 
ti ir prisipažinęs klaidingu ke-

OUTHERN LAND'COMPANY
(Nof; Inc.)

Čia yra kelios rųšys/ iš 
Mėgsti iš verptų juodų siūlų puikus 
pleišeriai pilnas pusės svaro kamuok vOV 

(Aprubežiuota 2 kamuoliai)
-Kėdė valgomojo kambario—-padirbta iš drūt
medžio, su balnine sėdyne; $2, puiki Q*7f* 
kiekviena ........................................... vlv
Darbines vyriškos kelnės, tamsios OCkf* 
spalvos; miera 32 iki 40, .$2 puikios, vvv 
plunksnines priegalvės, puikiai paga- JJCgi 
mintos, 17x25 colį rgįera, visos po .-. tUV 
Moteriškos, iš tikro šilko pirštinės, JĮ Qf/w 
2-rn sagutėm —gvarantuojainos, pora 
O. N. T., C. M. G. arba amerikonine iš- 
dirbystė medvilnė—panedėly kamuolys vlf 
Baltintas muslinas—36 col. pločio, 4 
minkštas, geros rūšies, yardui .. Iv V 
Amber skalbyklos muilas, panedėlyj 
tiktai, 5 šmotai už........................... i v

.JAUNIEMS IR SENIEMS VYRAMS
Atidarant rudeninį išpardavimą mes 

parodysime puikiausius siutus po

LTARNI.SKE, Rugsėjo 18-tą visą dieną 
g šis pftikus 8 col. stiklinis 
Š1.U0 pirkimo ir augščiau

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35W Si., kampas S. Halsted SI.

Lietuviu Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ■■

$2.00 ir $3.00
Rudeninės Stetson Skrybėlės po J

K LANGE and CO.
S. Balsted St. Tel. D rev
..„—d.,... 1 i. I...ne,,

Tarpe gerai gy
venančių lietuvių, 
Siaurinėje dalyje 
gražios Louisia- 
mos va 1st., krašte, 
kur ūkininkai kas
inėtą nuima nuo 
dviejų iki trijų 
pelningų derlių, 
męs duodfitfne pro
gą ingyti^erą že
mę ir geras; u kės 
net bied na m 
žmogui.

The People Gas Light & (kike Company ši įlomi suteikia du 
(2) mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam gaso vartotojui 
Chicago* mieste, kuris visai pasiremia ant paplokščio liepsnos 
degintojo ir Įsodins jf dykai.
Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus ir 
pasinaudoti paaukavimu ir greitai įsigyti—

savo paskleistų žinių, pasakyti, 
kad jos yra teisingos, tai atsaky
kit i sekamus klausimus:v

1 - - Kada, kur ir kokiu budu 
Jus sulaužėt socialistų organiza-

PASthlAUpOK PROGA? Aprūpink, savo ateitį ir sveikatą! 
paatamdėtm per visą savo amži. Pastok į eilę išdirbejų ir buk 
gutmingas! Pamatyk kaip lietuviai gyvena ukėso—ir įmanysi, 
fabriką jau nenorėki grįžti. Visas žinias apturėsi dykai, rašydama

dūliui. Publikos atsilankė nt 
peudaugiausiai, lies' mat, viena, 
lietuvių yra šioj kolonijoj ne 
kuziu kaip daug, o kilu, ne visi

Apatiniai žieminiai marškiniai ir kel- 
nės vaikams, parduodama po ...... Civv 
Apatiniai žieminiai marškiniai ir kelnės mo
terims, speciališkai dabartiniame iš- 
pardavime tik po .................. fc«C»v
Balta flanele, puiki, dubeltava, viena "7%/* 
pusė vilnonė, yardui ................... ■ w
įmovom užtiesalai, vilnoniai, žili, rau- £C|f* 
svi ir mėliui kraštai, 48x76 col. pora O.5G 
Šalikai moterims ir merginoms, 37x37 
colių, 59c., įvairus, panedėly po 
flangams firankos, 7 pėdų ilgio, 36 co- 
lių pločio (2 aprubež.), tik paned. po 
Užtiesalai—- 36 colių pločio, rausvi ar rusvi— 
gelsvi kraštai speciališkai šiame iš 
pardavime yardui...........................
Lovukem užklodės, vilnonės, austos 
30x40 col., specialiai šiam išpard. po 
Piknikiniai kumpiai puikiai išrūkyti 
ir priruošti (ik panedėly svarui ..

Inp'ldau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatini He- 
tuvišl.a aptieka Bostone 4r Massachu
setts valstijoj. Gyduolių irallt gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiusiu 
per expre.su.

Kares laikuose daugiausiai pinigų plaukia dirbėjams .amunicijo 
ūkininkams. Nors Amerikoje ūkininkai visados gersi stovėjo,’ 
niekada jie neturėjo tokių uždarbių kaip šiandien.

Jei tau nusibodo 
būti pastumdėliu 
dirbtuvėje, jei tau 
apeina tavo šei
mynos ateitis ir 
jei nori pastoti Į 
eilę nepi iguimin- 
gu išdirbėjų, tai 
eik ant u kės.. -Ga
li pradėti ir su' 
ms.ža.’S pinigais.

IŠKABOS
Visose Kalbose 

alevoja ant vežimų, auloibobii 
ngų, hutu, geležies, stiklu, drol

PEČIUS už $45.00 
NikeJiu padabintas. D i 
delis pečius kepimui 
ir puiki vieta šildy- 
niui IteuK n n 
vertas, už

Ju-ų aplikacija ę 
xiu^ime ir jstR 
' m.ft-to istatyrr 
o de! apHvictirno

pretidectai
OTTO KASPAR 

rice-prezidentf»s
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros 
CHARLESKRUPKA 

vice-prezidentai 
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITAIA8

5 Kur gi yra laikoma josios 
“slaptieji”, susirinkimai ?

G Kuo priroclysi sveikas, 
kad tie grasinimai paeina iš so-

■«'!!jėv y. Geo. AI. Chcmaucko 
Svct., 190° S. Union 
av(|. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi- 

šokiai mokinama 
sulig naujausia ma- 
<D;—angliški ir Jic- 
tuviški. Aš užtik- 

T# rinu, kad išmokin-
* * F siu j trumpą laiką,
šokiai atsibuna kas panedčlį ir ket
vergę; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas J. K. BUBEL1S ir ąagelb. 
Gyvenimo viela: 4037 So. Talman 
avenue, Chicago, Ill.

viena ncdčklienį keikia socialis- C L
tus ir kviečia kalbėtojus, žino
ma, kunigų pastuindėlius, ku
rie nieko nežino dauginus, kaip 
šmeižti visokiais nešvariausiais 
žodžiais socialistus, vienok tas

ženklųoti ir ruožuoti, 2 iki 8 yar., spe- 4

Turkiški abrusai, suktų siūlų, miera
18x39, -visi po (4 aprubež. paned.) .. I Uw 
Washburn Gold Medai miltai—$4 CQ 
bačkos, specialiai panedėly maišas ■ 
Žlukto pintinės, šeimyninė miera, dir- 
btos iš medžio, 19c vert, puikios, po .. wG 
Moteriškas visas vilnonis sarge skirts — ru
deninės mados, tinkanti miera; $3, 64 QC 
iš eilės už............... ....................r. ... ■ «ww
Skuriniai batukai vaikams, guzi- $4 4 A 
kuoti, miera iki 51X>, porai .......... I • I V
Audriniai šaržai, visi vilnoniai, visi 
apdengti ir juodi, specialiai \ ardui SrvG 
šilkinis poplinas, apverčiamai išaus- 
tas. Rudeninė spalva, yardui.......... wvw
Jas. E. Pepper degtibė, 4 metų senu- 
mo. puikiai užlaikyta, $1.25 vertės, už OwG

H. E. OTTE
prez. N at. City Bank

GED- C. W1LCE
Cc; vice-prez. T.

JOZEF SI RYTA
kusierhis.

PERVIRŠIJA
KA IMA U ETC VISKAS

Padėkite save taupomuosius pinigus
Banką, kur žinoma gvaranciją yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėt) >r kad jie bus išmokėti, kuomet' jus pareikalausite- .

2 procentas pelao rook b. m a lž padėt r b pin'guft.
Apdi audimas uuo ugnies. — Saugios pasidėjinred dėfcfieų, '

Atdar a Ui m-v u Ketve^go ir Subatos vakarais iki 9 vakare

daugybės Panedėlio ir L
Naujiems rudeniniams andarokams Gijigham

Mergi noms
MOTERIMS IR MERGINOMS 

Niekuomet pirmiau modistais nebuvo pa
dirbta taip gražių drabužių. Naujos rude
ni nės mados parodo miriadas naujanybčs 
efektu.

RUDENINIAI SIUTAI
Puikiausių naujų madų ,visi vilnoniai, pui
kiai pasiūti, padabinti šilkiniais kraštas, 
dryži ir juostuoti, juodi, jurei- $4 A E* A 
viškos spalvos, žali ir rusvi . . ■

ŠITOS DRESĖS
Šaržų arba satino dresės, naujų rudeninių 
madų, su puikiausiais rudeniniais 'kaunie- 
riuis ir apjuosimais, rudeni- $ 15.00 

POPLINO DRESĖS
Saržinės arba .šilkinio pąplino dresės, nau 
jų rudeniniu madų, dideli kaunieriai, pui
kiai padirbtos, juodos, juosvai mėlynos, 
kopenhageniškos, žalios, kon- $f?
kurdiškos ir rusvos, po.............. w»vU

VILNONĖS DRESĖS
Vilnonės džersinės dresės, pritaikinti kar
štėtai. lygios arba kvolduotos, kitos dir
žam! ų, naujų spalvų, šiame iš- A A 
pardavime kiekviena po ....

DYKAI Pu mažesniu U I l\n| Šviesos Uždangalu

TOL Canal 2158 A

I Br. A. L. \'UŠKA į 
S ___ GYDYTOJAS, y v ...l
JKSo. Ylalsteė St„ ('kicas’Ci» ' i£' m 

Kampas 18-tos fcatv. W

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO .SĄSKAITĄ chicagoje. 

ūmioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai ved&raeje 
priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų « 

ir faup'nio padėjimų

KASPAR STATE BANK
D AVĖ., kampo Ik gatvės. 
rZYMANSKI

N’auĮjos rudeninės skrybėlės seniems ir 
jauniems vyrams, naujų spalvų, minkštos 
ir tvirtos, tik uo

t PIRK SAU visas Plumbavojimui nHk 
merus tiesiai už “wholesale*4 kaltįse 

X Mes parduosime visiems. *7, ' 
| Lewthal Plumbing Supply 
"I* 16J.7 W. Division. St., ChicįajE^ .
(j • Corner Marshfield .. |Av&;

»■ įkalbama lietuviikai.
1 P > ■-

kambar. krės
las. Geriausio 
kieto medžio, 
ketvirtainio, 

paranki sėdy
nė, 82 verte; 
kiek- Q7a 
viena v I C

važiavęs. Aors jis jau dėlei pa- 
skiiliiiių laikų ncraiBiimų, pasi
rodė gerokai pražilęs, vienok jo
jo. s py či ą i i še j o s 11 j a r k i ai. Atei
tyj rengiama da koncertas, kur 
pasirodys tarp kitko ir “Džian 
Barnba” ir tarne vienas 
yisu savo

A' >i—UIT—mm riiMiiiBim »i »u mmiiiiiubii -jimtiitrnr rrnru-nn-Tir-r —miirar------ r.-.r---------

KARĖ IR ŪKININKAI

• .BJįSrli I

4 * * Jjr \ -į; .f rČįicjHAf’
t'; . y-. žL.z . <;> i i 'A'-- .'A A
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NAUJIENOS
NewsLittaffimain Daily

Rrmi Uiluiif Dienriilit įmintoje 
NAUJIENŲ BENDROVE inc. 

iiskiriant nedėldienius

Užsisakomoji Kakia:
Chicago j e— 
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei ............................... 12c
Menesiui............................. .  50c

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

Metams......................
Pusei metą...............

Suvienytose Valstijose,
fe, pačtu:

Metams ....................
Pusei metą...............
Trims mėnesiams ..

Kanadoje, metams ..
Visur* kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Matot ta N 
^^Kasdle,

..... $6.00
.... $3.50 
ne Chicago-
.... $5.00
.... $3.00

. $7.00
. $8.00 
Money

First Lithuanian Dally in Aiwarici
Published Da Up Except Sundap

■ Y TH« 
LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.

Terms oFsubscription:
Chicago—
By carriers:

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

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

One year..................
Six months ...........

United States, outside 
by mail:-'

One year..................
Six months...............
Three months.........

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

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

$5.00
$3.00

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

AsmehiSkai Redaktorių matyli galima lik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos Straipsniai

Nepavykęs 
suokalbis.

kluota ranka turi kirsti ir
, • i • ,1______________ i * i : m
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Tautinio klausimo 
rišimas. Apžvalga

MELDŽIAMI, 
NESKERYČIOKITE!

Kontr-revoliucinis Korni- 
lovo maištas nepavyko. Jo 
pasekėjai apleido jį ir ne tik
tai pasidavė valdžiai, bet ir

Ko respondentas pastebė
jo, kad tai juk butų skerdy- 
nė.—“Geriau skerdynę, negu 
pražudymas kitos pusės mi- 
liono vyrų dezorganizuota
me fronte!”—atshkė kacle-

pat likimo.
Naujie-

nos issykio išaiškino, Kaipo 
kapitalistų sukilimą prieš 
darbo žmonių valdžia. Kad € €>
jisai ištiesų toks buvo, tai 
patvirtina naujausieji pra
nešimai iš Petrogrado.

ant Kornilovo maišto meta 
Chicagos “Tribune’os” kore
spondentas, James O’Don
nell Bennett. Jisai sako tu- 

. rėjęs progos gerai patirti 
Petrograde įvairių sluogs- 
niu atsinešima linkui to mai- c

Tai tokius dalykus atvirai 
kalbėjo kadetų (konstituci- 
onalistų demokratų) parti
jos vadai, kilus Kornilovo 
maištui. Jie norėjo to maiš
to ir jie tikėjosi pagelba jo 
galėsią ne tiktai išnaikint 
bolševikų judėjimą, bet ir 
sutrempt Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybą ir į- 
steigt buržuaziškai-bajoriš- 
ką teroro viešpatavimą, ir 
rezultate turėt carą Mykolą 
ant sosto.

P-as Benfiett sako, kad 
pertraukimas ryšių tarpe 
Kerenskio ir Kornilovo iš
šaukęs atvirai išreikštą pa
sitenkinimą daugelyje deši
niojo sparno kadetų, ypatin
gai Miliukovo typo kadetų. 
Jie įgiję vilties, kad susirė
mimas privestas prie atmeti
mo revoliucijos, prie konsti
tucinės monarchijos įsteigi
mo, su buvusiojo caro broliu, 

tMykol u, ant sosto.
Tie kadetai, pasak, “Tri- 

bune’os” korespondento ,esą 
įsitikinę, kad Kerenskio ro
lė pasibaigusi. Revoliucija 
turinti žūti; buržuazija ir 
bajorija vėl paimsiančios 
valdžią j savo rankas, k Jie 
maną, kad šis perversmas 
neapsieisiąs be kraujo pra
liejime. Vienas įžymus ka
detų vadas, artimas Miliuko
vo draugas, pasakęs kores
pondentui tokius žodžius:

“Dalykai priėjo prie to, 
.kad rusų kareivis turi pa
justi, jogei ant jo nugaros 
,vėl yra lazda. Baimė prieš 
vyriausybę turi vėl but įkal
ta jam į galvą. Be to nieko 
negalima bus padaryti su 
juo. Tokia-pat lekcija turi 
but duota ir žmonėms šalies 
Ividuje.

“Ką tatai reiškia? Tai 
reiškia areštus ir galabiji- 
mus. Bolševikų judėjimas 
turi but iš šaknų išrautas, 
paskui turi but nubausta 
mirtim dvidešimtis tūkstan
čių, penkiasdešimt tūkstan
čių, kas žino kiek ?. Bet gin-

Tos kruvinos kadetu už- 
mačios neišsipildė. Kazokai 
ir “laukiniai” kaukaziečių 
būriai atsimetė nuo savo va
do, kariuomenė paliko išti
kima valdžiai, ir ponai buržu 
jai, pabūgę, kad neištiktų jų 
tas skaudus “ginkluotos ran
kos” sfnugis, kurį jie rengė 
revoliucijai, ėmė rezoliucijo
se skelbt savo “ištikimybę”.

Kaip Kornilovas, taip ir 
kadetai padarė klaidą, per- 
augštai kainuodami savo jię- 
gas ir permenkai apvertin- 
dami revoliucinio proletari
ato spėką. Jų suokalbis su- 
tiško, atsimušęs į Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybą.

Kad ne šita revoliucinė 
■ darbo žmonių organizacija, 
suokalbininkai butų gal lai
mėję.

Mes čia nekalbėsime apie 
pasekmes, kokių gali turėti 
šis nepavykusis 'kontr-revo- 
liucijos pasikėsinimas. Bet 
viena yra neabejotina: re- 

.voliucinė valdžia bus dabar 
stipresnė ir jtekmingesnė ne 
vien Rusijoje, o ir užsienyje. 
Jeigu iki šiol talkininkų ša
lių imperialistai galėjo dar 
tikėties, kad, tęsdami karę, 
jie susilauks kontr-revoliuci- 
jos pergalės Rusijoje ir tuo 
budu bus paliuosuoti nuo so
cialistų kišimosi j taikos są
lygas, tai dabar apie tai sva
jot jau jie nebegalės. Talki
ninkų valdžioms priseiš nu
silenkti prieš Rusijos revo
liucijos reikalavimą: taika 
be aneksijų, be kontribucijų 
ir su tautų apsisprendimo 
teise.

Tautinis klausimas Euro
poje po karės gali būti keb
lus del to, kad Vokietija ir 
jos priešai turi ir gali turėti 0,'Ri)nas paleido savo nepraustą 
savotiškų skirtinų suprati
mų apie “teisybę.”

Vokietija stovėtų už tokią] 
“teisybę”, kuri jos reika
lams, jos įtekmei, jos galei 
bus naudingesnė.

Anglija, Francija, Italija 
.ir kitos talkininkų valstybės 
stovėtų už tokią “teisybę”, 
kuri jų reikalams, jų įtek
mei, jų galei bus naudinges
nė.

1 Lenkijos klausime Angli
ja ir jos talkininkai iki šiol 
turi ypatingą “teisybės” su
pratimą. Jų “teisybė” rei
kalauja, kad Lenkija butų 
didelė, galinga ir tt. Ta “tei
sybė” taipgi reikalauja, kad 
Lietuva butų Lenkijos dalis, 
ir nepripažįsta Lietuvai tei- 

i sės spręsti apie save.
1 Serbijos klausime Anglija 
i ir jos talkininkai taip pat tu- 
■ri ypatingą “teisybės” su
pratimą. Anglija pasižadė
jo užkariauti ir atiduoti Ser
bijai Makedoniją, kad tuo 
susilpninus Bulgariją. An
glija reikalaus Makedonijos

• Serbijai, nors Makedonijos 
į gyventojai yra vieni bulga
rai ir tai dar labai “karšti” 
bulgarai, karštai prie Bul- 

igarijos prisirišę.
• Rųmanijai, už stojimą i 
įkarę, Anglija ir jos talkinin
kai pažadėjo Transylvaniją. 
Anglija reikalaus, kad Tran- 
sylvanija butų atimta nuo 
Austrijos ir atiduota Ruma- 
nijai. Nors Transylvanijoj 
yra daugiau vokiečių ir hun- 
,garų, negu rumunų.

Leisti, kad busimame tai
kos kongrese kiltų ginčai a- 
pie tai, kieno “teisybė” yra 
geresnė, ar Vokietijos ar An
glijos, butų lygu ne taikos 
darymui, bet naujos karės 
pradėjimui. Tie “teisybės” 
supratimai negali but taikos 
tarybų pamatu. Jie turi bū
ti atmesti į šalį, nes jie yra 
tik imperialistų užmačių at- 
spindis. Jais ne tautinis 
klausimas butų rišamas, kai
po toks, bet butų toliaus ve
dama pragaištinga kova už 
imperialistines “įtekmes” ir 
'“įtekmių sferas.” 
Į Tautinio klausimo išriši- 
imas turi but paliktas pa
tčioms tautoms, kurias tas 
i klausimas paliečia. Pačios 
Tautos turi nutarti visuoti- 
įnuoju balsavimu, kaip jos 
įnorės gyventi, kam priklau
syti ar su kuo susidėti. Tik 
išituo budu tautinį-klausimą 
rišant, butų mažiausia keb
lumų. Jeigu kokie ir atsira
stų, jie butų tik vietinio po
būdžio, ir del jų nebūtų jo
kio navojaus visuotinai tai- 
kai.

Todėl taip svarbi yra ta 
pamatinė taikos sąlyga, ku
rią pastatė Rusijos proleta
riatas, sąlyga reikalaujanti, 
kad išanksto visos valstybės 
pripažintų kiekvienai tautai 
teisę spręsti savo likimą.

Kol kariaujančios valsty
bes nepripažins šitos teisės,

• o vis laikysis savo ypatingo 
/‘teisybės” supratimo, tol ka- 
!rė negalės tinkamai užsibai
gti, tol pastovi taika negalės 
‘įvykti.

gynimui; svarbiausiu šios va
landos uždaviniu yra sukelti 
darbininkų klesą, kad ji ant 
žmonijos evoliucijos uždėtų 
pergalės vainiką, kad ji at-

riejimai ant Liet. Darb. Tarybos 
organizatorių ir šalininkų 
ir nelogiški ir nesąžiningi.

buvo

džinsų

burną prieš “Naujienas”, ku
rios pasmerkė jo užsipuldinėji
mus ant taikos šalininkų ir pa
taikavimus inilitaristams. Ta
sai organas giriasi “gėidžiąs tai
kos” ir pasakoja, kad “Naujie
nos” norinčios jo bizniui pa
kenkti, o savąjį pataisyti.

kad ji įgyvendintų 
tiesą, kad suteiktų

taiką ir 
žmonijai

Šios knygos tikslu yra ap
šviesti ir sukelti* darbininkų 
k lesa...

VĖL “KRITIKA.

Bet “Kova”, įsibėgėjusi savo 
atakose1 prie Liaud. ir Dari). Ta
rybas, nueina taip toli, kad ji 
stačiai ima smerkti ir diskredi- 
tuot Soc. Part, vadus. Paimda
ma kiekvieną Partijos piki. kolų, 
narį skyrium, ji ^tirodineja,” 
kad jie esą laužytojai konvenci
jos nutarimų, oportunistai, 
fitarizmo pritarėjai ir 
cializmo priešai. Štai

Šitie žodžiai, girdi, esą visai 
priešingi Soc. Partijos taktikai, 
nustatytai St. Louis’o suvažiavi
me, nes to suvažiavimo rezoliu- 

pasakyta:
“Nuolat, veikliai ir viešai 

priešinties karei, darant de
monstracijas, masines petici- 
jas-prašymus ir visokiais ki
tais budais, kokiais tik gali
me.”

pasakos

vertetų
i nevakritikuoti. Bet 

“taikos geidimą” tai reikia pa-

“Kova” vėl parašė netoli ke
turias špallas užsipuldinėjimų 
ant Liaudies Tarybos. Prie to 
ją verčia visų-pirma keblus pa
dėjimas, į kurį ji pakliuvo, ata-

iv

PASIMIRĖ

Užvakar pasimirė Henry E. 
Legler, užžiurėtojas Chicagos 

Į viešojo knygyno, kurią vietą jis

įni
ko ne so-

protestus

Jeigu p. Balutis geidžia taikos, 
o ne karės tęsimo, tai kodėl jisai 
taip šmeižia visas įstaigas ir 
žmones, kurie kovoja už taiką?

bininkų Taryba įsteigė komisiją 
pagelbai šaukiamųjų į kariuo
menę. Tuomet minėtojo pono 
laikraštis ėmė niekinti tą įstai-

džiai klintis karės vedime.
Vėliaus, L. D. T. atstovas, K.

nubaidžius sąjungit
Lietuviu Darbininku
Jai prisieina feisinties, kadangi V
jos pozicija yra griežtai priešin
ga pozicijai Soc. Partijos pildo
mojo komiteto, kuris oficialiai 
paragino socialistus dėties prie 
Liaudies Tarybos ir ’organizuo
ti jos skyrius. “Kova” sako:

Partijos Pildomojo Komi
teto pritarimas People’s 
CounciTui nėra lai įstatymas;

nuo

Reikėtų kelti
. prieš Pildomąjį Soc. Partijos 

Komitetą, kuris nieko neveikė 
minių judėjimo kėlimui prieš 
karę, kol nesusiorganizavo 
People’s Council — Liaudies

Farp šitų Partijos rezoliucijos 
ž o d žiu ir anų Liau- - . * * *dies 'Farybos atsišalifcftrfo žo
džių esąs visiškas priešingdmasl

Pagal “Kovos” logiką, tuo bū
du, i šeinių kad priešai karės tu
rį būtinai agituot, idant žmonės 
priešintųsi ėmimui į kariuome
nę; kad jie turį trukdyt karės 
vedima. Kas to nedarąs, tas ne- <- v
si priešinąs karei.

kad j tą pamatuose

sis Komitetas dabar

buržuaz-
Pildoma- 
nori jku-

Pild. Komitetas

kitais pamatais;

bą susirinkime, parengtam Ru
sijos ambasadoriaus pasveikini
mui, pasakė, kad darbininkai

jai pasisekimo taikos 
Jais Jurgelionio žodi
šiai pasip 
laikraščiai.

džingoistinė

nizuoti Liaudies Taryba. darbui pritariančias draugi
jas ir sroves galėjo talkon pa
sivadinti, o ne organiškai su

Puiki logika! Priešinimąsi 
karei turįs susidėti tiktai Iš HE- 
L E( f A LI V, V ALI )Ž1OS B A U- 
DžlAMŲ, DARBŲ; kitokio prie
šinimosi nesą!

Bet kodėl “Kova“, jeigu ji 
taip supranta St. Louis’o suva
žiavimo rezoliuciją, — kodėl ji 
nekurstė žmones priešinties 
ėmimui į kariuomenę? Kodėl ji 
neatkalbinėjo liuosnorius nuo 
stojimo j kariuomenę, kodėl ji 
nemėgino

kapitalistiški

ėmė šmeižti 
aršiau, negu

patriotai per savo organą nuo
latos pritaria tui Ii turistiškiems 
akyplėšoms; jeigu jie nuolatos 
dergia militarizmo ir karės pr le

pusę
gi, ažuot piktai viauksėję 
Naujienų”, jie geriaus pa-

rimas turėjo jiems parodyt, kad 
šokinėjimas prieš “Naujienas” 
prie gero neveda.

PASIGYRIMAS

Chicagos laikraštyje “Tribū
ne” įdėta žinutė apie “Imigrantų 
švietimo Institutą”, kuris mo
kinąs ateivius Amerikos piliety
bes ir turįs didelio pasisekimo.

Graičuno, tokasak Dr. A. L.
Instituto” prezidento.

Lekcijas prigimtose imi
grantų kalbose Instituto na
riai laiko įvairiose miesto da
lyse po tris kartus savaitėje, ir

daugiau žmonių.
Mes apie tokį “Institutą” ir jo 

veikimą nesame iki šiol nieko 
girdėję. Žinome, kad Dr. Grai- 
čunas svajoja apie suorganiza
vimą “liaudies universiteto”, bet 
svajonė yra vienas dalykas. o

L. D. L. D. LEIDINYS.

Pirma knyga, kurią išleido 
Lietuvių Darbininku Literatu-

Kirkpatrick’o veikalo “Karė — 
ko dele i?”

Knygos autorius Įžangoje sa
ko: —s.

prieinu prie svar- 
klausimo dalies:biausios 

svarbiausia šių dienų pasaulio 
politikos programo punktas 
yra tai sukėlimas darbininkų 
klesos prie susipratimo, prie 
to, kad jie matytų save ir kad 
aiškiai permatytų amžių am
žiais vestas (? “N.” Red.) val
dančiųjų klest] konspiracijas; 
pirmutiniu dalyku darbininkų 
klesai yra susivienyti visuo
meniniu atžvilgiu, susivienyti 
industrialiu atžvilgiu, susi
vienyti politiškuoju atžvilgiu 
ir paimti į savo rankas viso

- savęs apn

tarimas, lai Liet. Soc. Sąjun
ga turi autonomiją šičia veik
ti sulig savo nuožiūros. - 
lodei be pamato kalba mu-

ris jiems leidžiąs (! “N.”
Bed.) organizuoti lietuviškas

ino. Bet tegul tuo darbu be
vijusi opportunistai...

Ir taip, “Kova” vėl grįžta prie 
tų k olio j imu, kuriuos paskuti-

są j u n giečių pro tęs lai.
Bet pasakysime porą žodžių 

apie jos “aiškinimus4’ to Parti
jos pild. kom. paraginimo ir są- 
jungiečių “autonomijos”.

“Kova” tiesą sako, kad Soc. 
P. pild. k-o paraginimas nereiš
kia, jogei socialistai būtinai tu
rį dėties prie Liaudies Tarybos. 
Kas nori dedasi, kas nenori 
ne. Bet “Kova” eina pertoli, 
tvirtindama, buk, dalyčavimui 
Liaud. Tar. darbe, sąjungiečiai 
dar turį gauti kieno lai “prita
rimą.” 

4.

dalis, privalo veikti solidariai su

vo veikimą privalo* taikyti prie 
Partijos veikimo.
sta yra dėties prie Tarybos arba 
nesideti, bet ji negali drausti dė
ties prie jos tiems nariams ir 
toms kuopoms, kurie to nori.

Sąjungai

savo nariams arba kuopoms dė
ties prie Tarybos, tai eitų prieš

tiką ir bruka sąjungiečiams. Ji 
ne tiktai peikia Tarybų organ i-

ja, kad sąjungiečiams ,butų už
drausta tas dalykas; ji net drįs
ta tvirtint, kad sąjungiečiai, vei- 

rybose, jau esą “pra- 
sulaužę distipliną” ir

neperžengė).

“Kova” atvirai ragina sąjungic- 
čįus paniekinti Soc. Partijos 
pildomojo komiteto balsą, kuo
met ji pati kalnus vertė ant 
“Naujienų” redaktoriaus už lai, 

už
Darb. Tarybą, “nepasiklausęs L. 
S.S. centro.” Kas čia per logi-

kad jisai

tai kokiu-gi budu gali “Kova” 
ne liktai nesiklausti Partijos 
piki, k o (kuris yra Rūgštesnė 
įstaiga už mūsiškį piki, k-ąl), 
atkalbinėjant sąjungiečius nuo 
Tarybų organizavimo, bet ir eiti 
atvirai prieš jį, žinant jo pozici-

Dabar tur-but yra aišku kięk- 
vienam-, kad “-Kovos” užftipuldi-

daroma. Partijos komitetas

mainys,
srovės nepcrsi- 
rs socialistine-

ii’ buvusios, socializmo pric-

tetas nematė, kokių blogų 
pasekmių pačiam judėjimui 
prieš karę turės išeiti iš orga-

reformatorių c te men-
c

airiu balsas drauge sii

CounciFo—Liau
dės 

tenaiišsykio pasakėme, kad 
viešpataus buržuazinių refor
matorių — “labdariu” bal-

Buržuazijos gaivalai dedasi 
su socialistais ne tam, kad so
cialistams padėjus laimėti ko
vą proletariato naudai; jie de
dasi su socialistais, idant so
cialistai jiems padėtų iškilti. 
Jie numano, kad Socialistų 
Partijos intaku miniose turės 
tiek mažėti,'kiek didės intaka

Į People’s Conn-'

zijos ir “radikalų” gaivalai, 
kurie negauna vietos prie di
džiojo kapitalo ir militarizmo 
ėdžių. Jie, todėl, graibo li
kučius. Jie griebiasi darbo 
toj buržuazijos dalyj, kuriai 
taika yra naudingesnė, negu 
karė, šituo keliu jie mano 
pasikelti politikoj. Jie trau
kia prie savęs ir tuos nenusi
stovėjusius Amerikos visuo
menės gaivalus, kurie kartais 
balsuodavo ir už Socialistu c 

Partiją.

Taigi People’s Council esąs 
niekas daugiau, kaip įrankis už
duoti smūgį socializmo judėji
mui, o Soc. Partijos pild. ko- 
mit. ne tiktai remią tą įstaigą, 
bet ir traukią į ją Partijos na
rius. f

Tokį impertinentišką apkalti
nimą Partijos viršininkams me
ta “L.S.S. organo” redakcija. Ir 
ji save stato tikra socializmo ap
gynėja, o kitų socialistiškų laik
raščių redaktorius vadina ardy
tojais ir dezorganizatoriais!

Užbaigimui parodysime dar, 
kaip “Kova” “kritikuoja” Liaud. 
Tarybos atsišaukimu. 
rado tokius žodžius:

tenai

“Mes neagituojame, kad 
kas priešintųsi verstinam ka
riuomenėn ėmimui. Mes ne- 
atkalbinSjame nuo stojimo 
armijon savu noru. Mes ne
darome kates sąjungas

statyt kliūčių kares 
□ “Kova” juk sten- 

kraštutinių bolševikų 
Būdama net* bolše

vike, ji nedaro tokių kraštuti
nių dalykų, kokių ji reikalauja 
iš Liaudies 'tarybos, kurioje vei-

nežino, ką jie šneka, o 
e arogantiški ausiu bu-

Iš Rusijos.
UŽDRAUDĖ STREIKUOTI.

Bet samdytojai turi išpildyti vi
sus darbininku reikalavimus.

CHARKOV. — Savo pasitari
me vielinis dirbtuvių komitetas 
išnešė keletą svarbių nutarimų 
klausime pildymo darbininku

Komitetas nutarė, kad darbi
ninkų streikai negali būti dalei- 
džiami. Bet, iš.kitos pusės, fa
brikantai turi visuomet išpildy
ti darbininkų reikalavimus.

Jeigu fabrikantai bėgyje pen
kių dienų neišpildytų darbinhi- 
kų reikalavimų, dirbtuvės direc
torial bus pašalinami iš vietos, 
o jų vieton bus pastatyti inžinie
riai, kuriuos išsirinks patįs dar
bininkai.

Pinigus gi reikalingus vedi- , 
m ui fabrikos reika lų pasirū
pins gauti iš Petrogrado Darbi- ’ 
ninku ir Kareivių Atstovų Tary- 
bos pildomojo komiteto.

Visokios a rbi t racijos komisi
jos atmetama. - ;

Apsprendiniui klausimo apie 
galutiną atėmimą pramonijos 
pietinėje Rusijoje, tuoj aus turi 
būti sušaukta konferencija.

Nutarta pakviesti į Charkovą. 
3 pildomojo komiteto narius 
Petrogrado 1). ir K. A. Tarybos, 
o iš Charkovo pasiųsti į Petro
grado I). ir K. A. Tarybos; o iš 
Charkovo pasiųsti į Petrogradą 
3 atstovus nuo dirbtuvių komi- / 
toto del išaiškinimo jų palaiky
mo rezoliucijos. ,:v $

Pripažinta reikalingu vesti 
smailią kovą už uždėjimą dar
bininkų kontrolės ant pramoni
jos ir išdalinimo. Kad tai gidė
tų įvykti, reikalinga, kad val
džia patektų į darbininkų tary
bų ir valstiečių atstovų, rankas. 4

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS

Kostroma.
s to durną davė sekamas pasek
ai es: Išrinkta miesto dūmos 
nariai — 45 socialdemokrtftaL 
17 social-rcvoliucionicrių, lt 
liaudies laisvės partijos nari^, 3 
nuo namų savininkų sąjungos, 
2 nuo dvasiškių ir svietiški^ ir 
1 nuo valdžios įstaigose tArtfc.u-

80 «a-
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NA U JIE N OS, Chicago, Ill.Subata, Rugsėjo 15, 1917.

Apie šeimynos 
instituciją.

(Atsakymas p. P. Balickienei, 
kuri rase apie “I^aimę 

ženatvėj.”)

Man keista, kad ‘'Naujienos” 
talpino savo skiltyse ilgus 
straipsnius apie “Laimę žonat- 
v$je” rašytus kažinkokios po
nios Petronėlės Balickienes. 
Suprantu, kad “Naujienos” 
duoda progos visiems išreikšti 
savo nuomonę “Skaitytojų Bal
iuose.” Bet tos ponios Balic
kienes straipsniai tilpo ne Skai
tytojų Balsuose, ir kada redak
cija nepridūrė jokios savo pas
tabos prie tų straipsnių, išrodo, 
kad ji su jais sutiko, ar bent 
jiems pritarė.

Neintikėtina yra, kad “Naujie
nų” redakcija tokioms nuomo
nėms, kokias išreiškia ponia Ba
lickienė, galėtų nors iš dalies 
pritarti. Nes tos nuomonės taip 
•kvepia baudžiavos laikais, taip 
yra atžagareiviškos, kad tur but 
nei vienas sužinus šios gadynės 
žmogus ar žmona negalėjo jų 
perskaityti be pasipiktinimo. 
Nežiūrint į mistiškas pretenzi
jas prie savotiškai suprantamo 
“progreso”, ponia Balickienė 
taip kalba, tarytum ji butų 
“Vyčių” generolas. Ir tai gana 
gerai išsilavinęs generolas, tur 
but išėjęs aštrių jėzuitų mokyk
lų. Jos raštas yra jėzuitiškas 
perdėm, pilnas jėzuitiškų man- 
drybių. (Atsiprašau, kad taip 
moteriškai baruos).

(“Naujienų” redakcija “že
lia t vės klausimą” laiko atviru 
diskusijoms ir jame duos vi
siems išreikšti savo nuomonę. 
Tai dar nereiškia, kad “N.” re
dakcija su p. P. Balickienes nuo
mone sutiko ar jai pritarė, jei 
davė vietos jos straips
niams. — “N. Red.)

Bet kad jau tilpo “Naujieno
se” jos straipsniai, yra reikalo 
trumpai jai atsakyti tose pačio
se skiltyse sulig tos nuomonės, 
kurios prisilaiko žmonės, at
metusioj i visas ar bent kai ku
rias katalikiškas dogmas. 

* * *
Ponia Balickienė nieko nauja 

nepasakė. Ji stovi už tai, ką 
Homos katalikų bažnyčia nuo 
senai gynė ir palaikė. Ji ne tik 
apgina moterystės griūvančią 
instituciją, bet, kaip ir Romos

bažnyčia, ji stovi už nepertrau
kiamą moterystės ryšį, už ab: 
soliučią ženatvę, ir visomis pa- 
jiegomis ji purkščia prieš pers
kyras. Gindama moterystę, 
stovėdama už moterystės ryšio 
nesutraukomyhę, ponia Balic
kienė ištraukomis iš poetų apie 
meilę, apie bučkius ir kitus ga
lus stengiasi parodyti* kad nesu
traukomas moterystės ryšis yra, 
vaje tu Jackau, koks puikus 
dalykas. Bet iš jos citatų apie 
meilę ir bučkius, visai^ne vietoj 
pritaikytų, galima lik tiek da- 
siprotėti, kad ji turbūt dar tik- 
ką nesenai ištekėjus, randasi 
pirmame meilės apjokime, ir 
todėl taip neatleistinai maišo 
du skirtinu dalyku: meilę su 

’moterystės institucija.
N (‘su t ra u koma s moterystės 

ryšys, pasak Balickienes, turįs 
remties moters “pastovumu.” 
Moters pastovumas turįs būti 
jos dailume, švelnume ir jos 
onore. Moteris turinti išsižadė
ti visokių pretenzijų prie ko- 
kių-nors teisių. Jeigu moteris 
kalbanti apie teises, tai ji že
minanti save, tampanti vulga- 
riškiG dar dauginus, ji tampanti 
tiesiog gyvuliu. “Kultūringa, 
pilna onoro moteriške” jokių 
kitų leisiu nenorinti, lik teisės 
arba jiegos pa traukti vyrą prie 
savęs savo moteriškomis gražy
bėmis.

Ką tai reiškia? Ar ponia Ba
lickienė bent pati supranta ką ji 
sako? Jos katalikiškoj galvoj 
taip susimaišė dalykai, kad ji 
juos mato išvirkščiai, tarytum 
stovėdami an t galvos. Ji mato 
moters pastovumą jos nepasto
viausioj dalyj jos lytyj. Jei
gu moteriškė gali patraukti vy
rą lytiškai, sakykim, jeigu ji tu
ri porą skaisčių skruostų, dido
kas krūtis ir kilus galus, tai to 
jau ir gana: ji jau turinti tada 
visus savo moteriškas “teises” ir 
butų, girdi, vulgariška, jeigu 
dar ji apie kokias kitas teises 
svajotų. Gal ir nes už in ia i po
nia Balickienė. musų lytį ir ly
tiškumą iškelia augščiaus už vi
sokias teises ir žmoniškumą. 
Pagal ją, ir moteriškės teisė yra 
jos lytyj, ir jos gale yra jos ly
tyj, ir jos dorybė ir “kultūra” 
yra jos lytiškų ypatybių lavini
me ir prisitaikyme prie vyro. 
Ant lyties ir lytiškumo ji paga
lios budavoja ženatvę ir šeimy
nišką gyvenimą. Žmona taute 
gyvenime turi būti tiktai ir vien 
tiktai patelė. Ji turi nuolat ir

nuolat savo lytį palaikyti veik
mėj, nes tik tuo ji gali palaiky
ti prie savęs vyrą. Ji turi ir 
kalbėti taip, kad jos kalba vis 
trauktų prie jos vyrą; ji turi 
pilnai užganėdinti vyro saurnei- 
lę ir pri va tiškus nuosavybės pa
jautimą, atsisakydama net žiū
rėti į kitus vyrus; ji net turi at
sisakyti ir nuo viešojo gyveni
nio, išskyrus biznį ir biznio 
korporacijas, ir vis turi tupėt 
namie su savo vyreliu, vis bur
kuoti apie meilę, tai yra, vis tą 
pačią lytįšką žaismę žaisti viso
kiais budais.

Toks šeimyniškas gyvenimas, 
kokį piešia ponia Balickienė, yra 
netoli galutino ištižimo. Ji de
graduoja ir moterį ir vyrą, jis 
padaro juos šlykščiais, jis paga
lios padaro juos lytiškais iš
tvirkėliais. Jokio pastovumo to
kiame gyvenime negali būti. 
Paremtas lytiškumu, jis pasida
ro šaltiniu nepasitenkinimo ir 
nesusipratimų ir melų, kaip tik 
abiejų pusių lytiškas patrauki
mas atbunka. O lytiškas pa
traukimas ir satisfakcija ne
trunka atbukti, jeigu moteris su 
vyru nuolat tuo gyvena, nuolat 
vienas kitą stengiasi patenkinti, 
nuolat laiko įtempę prieš viens 
kitą savo lytiškas prievoles, kar
tu valgo, kartu miega, kartu sė

di, kartu vengia viešumo, žo
džiu, jeigu porelė gyvena taip, 
kaip poniai Balickienei norė
tųsi, v

Atbukus lytiškam - patrauki
mui, šeimyniškame gyvenime 
pasidaro ta pekla, kurios bijo 
ponia Balickienė ir kurios prie
žasčių ji nežino kur rasti. Be
je, ji tikrina, buk ta pekla pasi
daranti del to, kad moteriškė 
esanti “netikus.” Bet kame gi 
čia “kauzalybės teorija,” apie 
kurią kur-tai buvo nugirdus po
nia Balickienė? Jeigu jau mo
teriškė pasidaro netikus, tai 
kur-nors tam turi būti priežas
tis (causa). Tos priežasties ne
reikia ilgai jieškoti. Ji yra ta
me, kad tas šeimyniškas gyveni
mas yra “netikęs,” yra nemora- 
lis iš pat pamatų, kad tame šei
myniškame gyvenime vyro ir 
moters atida visą laiką turi bū
ti atkreipta į jų lytį ir jų lytiš
kas prievoles, kad vyras yra lik 
patinas, o moters tik patele, 
dar blogesni už šunį ir kalę, nes 
surišti į amžiną lytišką ryšį, ko
kį propaguoja ponia Balickienė.

šeimyniškas gyvenimas, ko
kiame žmonės iki šiol buvo pri

versti gyventi, vedė ir veda prie

ir masto iki lytiško atbukimo ir 
patvirkimo. Nėra gyvulio, gal

’Hl-.- įiiJr3 'Jit
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Jus Busite Tikrai Užganėdinti
Nusipirk! musų krautuvėj stubos rakandus. Mes jau turime naujų atėjusių 

tavorų ant rudenio ir žiemos, už tokią žemą kainą, kad kitur niekur taip nėra ir 
yra geresnis tavoras ir vėliausios mados. Musų daug žemesnės kainos ant išmokė- 
sčio, negu kitur “kėš” perkant. Apsimokės kiekvienam atvažiuot, kad ir iš toliau 
pamatyti musų didelį pasiskyrimą iš Pečių, Stalų, Lovų, Karpetų ir frontinei setų.

Mes priimam gazo bilas be jokių primokėjimų.

nimo pasekmė, tokio šeimyniš-

pačiu amatu, kaip ir kilos mo

Ske-

veninio išdirbta hypokritiška: 
moralybė leidžia užsiimti pros t i- Į 
tucija tik toms moterims ir

luinas, kad prostitutės neturi 
“laisnio” tuo amatu užsiiminėti,

tiktai šeimyniškas gyvenimas.

nesupranta ponia Balickienė,

ta pati ponia Balickienė. Po- j 
nios Balickienes pobūdžio šei
myniškas gyvenimas yra nei 
dauginus nei mažiaus, kaip tik 
nevaldomos^ neprižiūrimos pro-1

ėmę “laisnį” ir “apsivedę.” Pro
stitutės, kurios pardavinėja savo

ei j os unijos, o todėl yra panie- 
kintės, kaipo “skobai.” Savu 
keliu “unijos” prostitucija yra 
“skebų” prostitucijos motina. 
“Skebų” prostitucija nebūtų at-

ji šeimynos institucija.
Ponia Balickienė jokiu bildu

kaip lik jos lyties jai duotą. Ji 
neleidžia moteriškei nei kalbėti 
apie teises, nei būti “sufražiste”, 
nei “klykauti apie taiką”, nei

Šitas Pečius su gesu ir 
| angliais tai yra viena

tinis šių laikų išdirbi- 
mo, nes geresnių Ame 
rikoje dar nepadarė. 
Jisai padarytas ne iš 
blekės, ale iš geriau
sio spižo'ir yra visas 
dailiai nutaisytas, ly
gus taip kaip puodas, 
apačia susideda iš tri- 
jų nikeliuotų šmotų, *
termometras duryse 

.parodo šilumą viduje, 
•■stiklinės durįs arba 
■ baltos, kopturas visas 
'baltas, vidury koptu-

IOORES

JIS'’ f
iIwa i   —‘fl_ r

ro damperis, nustaty
mui kepimo, kad nesu
degtų arba kad nebūt 
neiškepęs; ant viršaus 
kopturo yra ženklai— 
parodo kepti ir kiek ii 
gai reik laukt kepant 
kepsnį viduj pečiaus; 
niekad nereik pečiaus 
durių darinčt kepant, 
nes viską matysite iš 
lauko pusės, ar iškepė 
ar ne. Mes rekomen
duojam šitą pečių kie
kvienam mus geriau
siam kostumeriui. Pa
rsiduoda nuo $55 ir 
augščiau.

si S dailus stci-

a juodo med
žio, viršus dy
džio yra 24x24 
colių, parsiduo- 
tik po $1.25.

Puikiai išrodanti kuk- 
ninė šėpa padaryta iš 
Imitation ąžuolo, dai
liai nulekeruota,* su 2- 
m 12x28 stiklais dury
se, augščio 6 pėdų ir 8 
col. pločio 37 coliai, ti
ktai ...................   $7.85

I

k

KULIS FURNITURE HOUSE
3221-3226 So. Halsted St.

Phone Drover 9757 Chicago, Illinois
MUM

ir pritarimo.
ria moteriškei, kad ji mokintus 
kaip prieš vyrą “saldžiu skais
tumu apsireikšti”, kaip rankas 
kilnoti, kaip kojom judinti, kaip 
juoklies, kaip santaiką su vyru 
užlaikyti ir tt. žodžiu, ji liepia 
moteriškei tik lavinti savo ly
tį, kad savo lytiškumu geriaus 
ir ilginus palaikius prie savęs 
vyrą, kad lytišką jungę su juo

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
abclnas spėką nuslojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bei niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto^ 
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reuniatjzmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėl, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 men. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumo kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 10(MI sykių dėkuoju Salutaras myh’stu gė- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsilikimais patariu nuoŠirdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T ARAS
CHEMICAL INSTITUTION.!. Ballrenas, Pmf.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

LAIKASYRADABAR VYRAI
šių Mausimu

Mill

Užlaikome

4616 So. Western Ave Chicago, Illinois

(kiek šėrų)

MiestusAdresas Valstija

Kam Veikale Nuobodžiausius Metus 
Jeigu dusy Kraujas Yra Užnuodytas

Miesto Ofisas:
127 N. Hoftitorn St. 

H11-11 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sularim<.

4712 So. Ashland* A ve. 
arti 47-tos gatvės,

Tei. Drovor 7642

I)r. C. Z. Vezelis 
Lietuvis Dentfetag

mo kontrolę, yra tik melagystė. 
Kitu sykiu dar ketinu specialiai 
pakalbėti apie tuos tris dalykus, 
apie moteriškės teises, apie per
skyras ir apie gimdymo kontro
le. Tuo tarnu užbaigsiu. Atsi-

JOSEPH C- WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 N alio n r! Life Bldg., 
29 So.

■ Tel C..
Utarninko
rajs nuo 6 ik j 8 vakare, i>o numeriu:_ . -- -

Te? Humboldt 97.

La Salle St.. Chicago, 111.
Central 6390-6391. Atdara: 

ketverto ir subatos vata- 
... . "; ~ ,

15M MILWACKBE AVK., Chicago, IU

MELDŽIAM ŠITA IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI 
Liberty Land & Investment Co.

4616 So. Western Ave., Chicago, Ill.

padarius pastovesne, tai yra, la
binus ištvirkusia. Ponia Balic
kienė nori, kad moteriškė tik ši
toj linkmėj progresuotų, Šitoj 
linkmėj, deja, moteriškė buvo 
priversta “progresuoti” iki šių 
laikų, ir ji prie nieko kito nepri
ėjo, kaip tik prie prostitucijos 
— su laisniu ar be laisnio, bet 
visvien prie tos pačios prostitu-^ 
ei jos, kuri nepasidar 
nuo to, kad ponia

prašau, kad liek daug prikame- 
jau. —; Sofija Naujelienė.

(Nemalonu, kad p-ia Sofija 
Naujelienė taip bereikalingai 
aštriai polemizuoja prieš musų 
bendradarbę. Geistume, kad to 
aštrumo tolesnėje polemikoje 
nebūtų. Redakcija).

'Kazimieras Gugis
; ADVOKATAS
Veda visokius reikalus, kaip kriniinališkaose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3122 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Klauskite Palis Saves
Sekanti yra apsireiškimai chroniš

kų ir nervų ligų. Sic keblumai, jei
gu į juos neatkreipsite atydos, tan
kiai baigiasi silpnumu, kartais be
protyste ir mirčia:

1. Nuvargimas? 2. Nuliūdimas? 3. 
Apsvaigimas? 4. Greitas erzinimas?
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ambici
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas? 
10. Bailumas? 11. Nusiminimas? 12. 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? 14. 
Drebėjimas? 15. Aštrys diegliai? 16.

Žaizdos, Skauduliai, Gelsvos spalvos dėmes
tvarkęs? 17
persimainąs į karštį
Plakimas širdies?
stingę rankos ir
mas? 26. Skausmas
27. Kataras? 28
mai? 30. Vyrišky organų negalė?

Vyrai įvairaus
mai ir kraujo keblumai, taipgi jus neturite bijoties arb 
atsišaukti į šį experts vyrų specialistą. Atminkite 
riologiškas ir Flouroscopiskas X-Ray egzaminavimas atras tikrą 
stovį vidurinių organų. Ne spėliojimo darbas.

Kode) mano ofisas visuomet prisigrūdęs? Jeigu mano meto- 
dos nebūtų sąžinigos, tyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 
aš negalėčiau šiandien naudoties pilnu užsitikėjimu Chicagos žmo
nių, kaip parodyta mano didele ir visuomet didėjančia praktika. 
Ir dauguma žmonių, kurie atsilankė pas mane, yra atsiusti nuo 
žmonių, kuriuos aš išgydžiau nuo panašiu ligų. JUS GALITE IN- 
GYTI MANO GYDYMĄ.

Vedę vyrai:—I
galit grįžti namo į savo sę/iąją viet
Ateikite ir turėkite draugiška pasikalbėjimą.

' teisingą kelią—IR JUMS NIEKO NEKAINUOS

7;, ir tt. nuo kraujo be- 
Užbliurkiinas akių?- 18. Taškai prįgš akis? 19. šaltis 

' 20. Drebėjimas? 21. Gurgėjimas žarnose? 22.
23. Lėtas cirkuliavimas kraujo? 24. šaltos ir su* 

kojos? 25. Neganėtinas ir labai spalvuotas šlapy- 
įpie kulšis ir nusidėvėjimas apatinių sąnarių? 

Ištinę pasididinimai? 29. Inkstų ir pūslės keblu- 

unžiaus kenčia nuo silpnų nervų, kiti silpnu- 
vėhioties 

mano Barte-

Liet. Del J tisų Gero, Kur Jus Turėste Didelę Pagelbą ir Did. Pelną 
Pirkite Šerus didžiausios Lietuvių Korporacijos Amerikoje kuri yra inkorpo

ruota ant $100,006.00 po Valdžios priežiūra vardu

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY
Kurios vedėjai ir direktoriai vist yra lietuviai: M. Rozenski, Z. Miekievvdcz, J. Skinderis, J. Zacker, J. 
Sinkus, A. Visbaras ir J. J. Lipski.

Dabar Šerai parsiduoda po $10.00, už trumpo laiko bus kelis kartus brangesni.
Koryiorartja turi užėmus 10,000 akrų geriausios žemes Wisconsine, kurią išdalins ant farmų ir parda

vus Lietuviams ant lengvų išmokėjimų. BudaVos budinkus, supirks visokius įrankius ir duos visokius nu
rodymus, kokie yra reikalingi ant farmų gyvenantiems. Miestuose pirks subdivižinus, pardavos lotais, 
budavos namus ir parduos žmonėms su mažais įmokėjimais. Mainys namus ant farmų, farmas ant namų 
ir taip kaip kas reikalaus. Duos visokias paskolas ant “Real Estate’’ be jokio komišeno ir kitokių daug 
pagelbų duos Lietuviams minėta Korporacija.

Kiekvieno Lietuvio yra pareiga prigulėti prte virš minėtos korporacijos, iš ku
rios jus gausite visokias pagelbas ir apart to augant korporacijos turtui ir augs jų- 
sų serų kaina.

Tūkstančiai Lietuvių suprasdami svarbą šitos Korporacijos perka Šerus labai 
smarkiai, tikimės, kad trumpame laike bus visi Šerai išparduoti.

Užtaigi nieko nelaukdami kreipkitės į Korporacijos Ofisą del platesnių paaiškinimų, o toliau gyve
nantieji iškirpkite žemiau padėtą iškarpą ir prisius kite į Korporacijos ofisą. Su pagarba,

pr. Uodgjms patarimas bus svarbus del jųsų. .WĮis 
liuosas nuo ligos ir silpnumų, 

d yra žingsnis į 
Daug mano ligo

nių keliauja tolimas keliones del mano specialio gydymo-.

□r. I. W. Hodgens
35 South Dearborn St., Kampas Monroe St. Chicago, Ill.

CrHly Building, 2-ras augStas, Room 268 ir 209.

> geresne 
Balickienė 

mėgina ją vadinti “švenetnybe.” 
.1Savo straipsniuose ponia . P. 

Balickienė parodė, kad ji ne tik 
nieko neišmano apie “žępatvę” 
ar šeimynos gyvenimą, bet kad 
ji nei nesupranta moteriškės, ta
rytum pati rašytoja butų ne mo
teriške, o vyras, ir tai dar siau
raprotis vyras. Nors ji nusi
duoda žinanti daug mokslų ir 
teorijų, bet ji kalba taip, tary
tum ji nei neini tų girdėjus apie 
tą teoriją, atsiradusią kiek lai
ko atgal, pagal kurią moteriškė 
skaitoma beveik tokiu pat žmo
gum, kaip ir vyras. Jeigu jau- 
ji tos teorijos nežino tip ji, kaipo 
katalikė, bent privalėtų žinoti 
apie tą dabar jau visuotiną pas 
katalikus įsitikinimą, kad mo
teriškė tarianti dūšią taipogi, 
kaip ir vyras, nors ir nevisai 
vienodą. Nesuprasdama ar ne
žinodama- tokių jau, rodos, pap
rastų dalykų, ponia Balickienė 
žinoma nesupranta nei teisių ap
skritai, nei moteriškės teisių 
ypatingai. Ką ji įalba apie 
“prigimtas” moteriškės teises, 
yra tik kliedėjimas. Ką ji kai* 
bar apie perskyras, yra tik plu- 
dimas. -Ką ji kalba apie ghndy- 3303 S. Morgan St., Chicago

Puikiausią 
Laikrodžių

Krautuvę.
Didžiausią ant’Bridgc- 
.porta Katrie norite 
nusipirkti gražų 
rodėlį, deimanto žie- ’r,'-' 
delį, devizkelį, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS.

nvestmęnT
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A. KARTANO APTIEKAHALSTED FURNITURE
COMPANY

ir U. keletą £ia paduodame*

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per esp'resą arba per

Dūmoje

Konferencija turės įvykti

VąlatM ientas

Kariuomenė ir karė

Valerijonų Šaknįs. 
pačią (parcel post)

delegatai 
praporšči- 

Ceretelli

Tilo pačiu laika, kada tęsėsi 
posėdžiai visą keturiiį Btip&ų 1$-

Beje, 
ke man 
nelies

švieži vaistai

Paimk cit 
Prieš S 

39 S. St at

nes manome 
darbininkams rupi

biausį...
šiomis 

pasirodė žiu i

mą perduoti ir “Naujienų” skai 
ty tojams, nes manome, kad ii 
lietuviams
žįnoti kas dedasi Naujoj Rusi

j Darbininkui ir Kareivių Atstovų 
Tarybos role Rusijoje.

bei nuošė b ruk
ai rę ir taikų Pet

rogrado Darbininkų ir Kareivių 
Atstovu Taryba. ' ■

Pasikalbėjimas su Rusijos Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos pasiuntiniu. ■ '/ ■ .

suva- 
... Tas labai cha rakte- 
Ištikrųjų, kareivių šuva 

suformuluoja tai 
jaučia, nujaučia 

visi

atstovais 
dinavų-holandų komisijos vei
kime. Iš tų visų pasikalbėjimų 
ir pilsi matymų; aš išnešiau įs
pūdį, kad konferencija būtinai

New Yorke minėtas draugas 
apsilankė rusų socialistų dien
raščio “Novi Mir” redakcijoj ir 
papasakojo daug įdomių daly
kų apie Rusiją, revoliuciją, Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybą ir jos rolę ir tt.

193n-I938 So. Halsted Street, 2-ros durį h į žiemiu# nuo 20-toa.

Rakandai, Divonai ir Pečiai.' . 
Cash arba Lengvi Išmokėjimai

,s kuciau - 
<ku rno- 
paTuryti 
ane tuo-

rusų 
kokiuo-tai instinktu 

tą pačią tiesą, 
išreiškiama rezoliuci- 

nutarimuose visokių ta
rybų, komitetų, komisijų 
žiavimu

Darbininkų ir Kareivių Atsto
vų daryba remia Laikinąją Val
džią, --- pradėjo pasakojimą Ru
sijos darbininkų pasiuntinis. — 
Ir geriausio to prirodymu yra 

Laikinoji Valdžia 
ikinoji Valdžia ue-

d ienom is latkraščiuo 
kad Rusijoj ati

šis Lopšys, tvirtais springsais, 
veikiu lyg laikrodis, parduodamas 
kitose sankrovose po $7 $/C *7,'C 
m ūsų tolina .............. w

Dagilis 
Devindrekis 
Dobilai baltieji 
Dobilai „raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgėlių žiedai 
Eglių uogos 
Francuziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žieve 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas - 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Kurčioji žievė 
Kino žievė 
Krapai • 
Krapai, valakiški

mintis labai 
karėk 

vių. Kareiviai tiki į tarptauti
nių socialistų konferenciją, tiki, 
kad —« “štai suvažiuos socialis

CASINO PHARMACY
30 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL

Ateikite ir pamatykite musų naują ir didelį pasirinkimą rakandų ir 
pečių už pigesnių kainą negu kitose sankrovose. Nepadarykite klai
dos. žiūrėkite, kur yra raudonos žymės languose, o taipgi a tai ž v de
kite j pinigus, kuriuos jus sutaupysite pirkdami pas mvm.

Kuomet rašote laiški), reikalaudami viršminėty vaistų, tai malonėkite aiškiai paminėt 
vardų tu vaistų ir raidę, po kurios jos yra užrašytos. Taipgi turite paduoti aiškiai 
aprašymų ligos, kas- norite imti visų kursą gydymo, prašome paduoti aiškiai, kokia 

liga sergate. Vėsus laiškus adresuokite:

rba skali.' 
os gvdom 
lojimo. Vi

Kontrrevoliucija negalima.
—Beje, aš užmiršau svar

Kadugių uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Motinžolės 
Marių samanos 
Majarunai 
Malva 
Maškata 
Muilinė 
Metėlės 
Našlikčs 
Parstupas 
Plaiskanių žiedai 
Pinav?jų žiedai 
Ramunikės 
Santai 
Salavijar 
Saf tonai

z ta viniai lik 
ką neaiškiai 
jei taip galima pasakyt 
armija. Taipgi ir D. ir 
Tarybos tik suformuluoj 
ką neaiškiai nujaučia I 
proletariatas.

Žinoma 
kuose i 
žuazinė presą perdeda 
leninistu v
Drg. Ceretelli apie lai tarp-kil- 
ko Apsistojo savo kalboje visų 
keturių Durnų atstovų posėdyje. 
Jis kreipdamasis prie kadetų pa
sakę^ Leiskįie. patięmš
išrišti tą klauijiintjL Pas mus, so-

Šis didelis pečius, puikiai papuo 
štas nikeliu, gražus ir tvirtas, ki 
tos sankrovos reika- $07 
Jauja $40, musų kaina *- ■ ■•w'L

Šis tikro ąžuolo išplečiamasis 
stalas, su 3 extra lentomis, spe
cialiai šiam išpar- O 
davimui tiktai .... «

Dalykas yra ne bolševikuose 
ir leninis tuose. Bet Rusijoj yra 
žmonių — tamsios ypatos, už
klydėliai, kriminalistai, provo
katoriai, buvę žandarai ir poli- 
cistai, žmonės “be proto, be 
jausmų, be sąžinės,” kurie išsi
duoda už bolševikus ir leninis- 
tus. Tie žmonės sėja nesantai
ką, kelia betvarkę. Jų daug, jie 
visur, jie oesugaudomi, su jais 
sunku kovoti. Tie žmonės yra 
viso ko kaltininkais...

xįs gerai žinomas. Sunshine, viri 
nuli pečius, garantuotas 20 metų 
geras kepimui ir virimui, didelis 
specialiai šiam išpar- QC

Vokietija leido savo sočia 
listus į konferenciją.’' 
kimokai” ncleidži/i. T 
prom i t uo j a “taikiniu k U 
rusų armijos, tai labai 
ant kareivių ūpo...

- -O ką mano D. ir K. A. Tary
ba apie talkininkų atsisakymą 
išduoti delegatams į Stockholm© 
kori fercnci ją pasporl u s ?

- -Tarvba'daro viską, kad ta

cialistus, savi pirtijiniai nesuti
kimai, mes patįs mokėsime su
sikalbėti su Leninu, susitarti ar 
galutinai.su juo pertraukti ry
šius. Bet tas jūsų visai nelie
čia.” Buržuazinė presą nepa
klausė drg. Ceretelli.

Iš recp. Dr. Galoom VbhB
Pagarsėję vaistai ĮBlI f
Dr. Galoom, kurie 
įgijo sau gerą var- ® 
dą visame krašte. ■■■Ilntn« 
Pigiausi vaistai Suvienytoje 
Valstijose. Tie vaistai Ūpo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
metų praktikos, šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančią žmonių.

Man rodos, jei aš dabar pa- 
kliūčiau į Irkutską, ar Maskvą 
ar Minską, ar kur-nors pas ka 
reivius, —* ir jeigu aš dabar už 
girsčiau taip paprastus skundui 
aut “talkininkų

Ši didelė plieninė lova 2 coli y pašto 
vai, visokių spalvų, parduodama ki 
tose sankrovose pi 
musų kaina ........

žia socialistų į konferenciją,”
- tai aš jiems pasakyčiau:
- Draugai! Tarptautinė so- 

ialistu konferencija nežiūrint

B e t i’og ra d t) D. .ir K. A ts. • Ta- 
rybos nuomonė apie karę ir tai
ką buvo geriausiai ir aiškiausiai 
išreikšta drg. I. G. Ceretelli jo 
kalboje atmintiname visų ketu
rių Durnų atstovų posėdyje. 
Drg. L G. Ceretelli už reiškė, kad 
“mes turime lesti kare vardan

Aš jau jums sakiau, kad ka
reiviai, armija turi didelę viltį 
į, tarptautinių socialistų konfe
renciją. Kareiviai pavargo nuo 
kares. Kareiviai žino, jaučia, 
kad kol kare nėra užsibaigusi, 
negalima pradėti tvarkytiems vi
duje. Kareiviai trokšta taikos. 
Ir jie įsitikinę, kad tarptautine > 
socialistų konferencija atneš pa
sauliui taiką. Jie taukia ir nesu
laukia, “kada gi toji konfe
rencija prasidės, kada, gi. paga- j 
lios, suvažiuos visokių valstybių 
socialistai.” Jiems praneša1 
apie tai, kad* “talkininkų” šalių1 
valdžios atsisako “leisti sąvo so-|■ 
cialistus į tą konferenciją.” 
“Pilkasis” kareivis daro iš to iš
vedimą, kad “aha — 
kini ūkai nenori taiki

ras ir 11, gydoma su j 
siais įrengimais europe 
kšlineių. Jų.s negalite 
klaidos atsišaukdami į 
jaus, jeigu jus sergate.

kviečiame atsilankyti
219 S. Dearborn 
str., Chicago, III. 
Priešais Facto O-

A. ODOS LIGOS.
Speciali vaistai nuo šašų ir spuogų ir vi
sokių odos ligų. Užtenka gydyt viens mė
nesį. Kaina $5.00. z

• , ■ ' *’ ‘ . ■ • , .
' B. REUMATIZMAS.

Geriausi vaistai nuo reumatizmo. Tie vai
stai gydo kiekviena reumatižino apsireiš
kimą. Kaina už mėnesini gydymą $3.00.

C. NEŠVARUS KRAUJAS.
Musų vaistai nuo suteršto kraujo tokie y- 
ra stiprus, kad išvalo visą žmogaus siste
mą trumpu laiku. Kaina už mėnesini gy
dymą $5.00.

D. NERVUOTUMAS.
Musų vaistai nuo nervų nuramina visokį 
skausmą ir nervų suirimą, pavelija dar- 
buoties ir ramiai ilsėties. Kaina $2.75

E. VIDURIŲ LIGOS.
Jeigu neturite apetito arba jeigu jus var
gina atraugos, turite skausmus ir gazus 
viduriuose, tai atminkite, kad musų pagar
sėję vaistai nuo vidurių visus tuos ken
tėjimus išgydys trumpu laiku. Kaina $4.00.

G. SILPNA PŪSLĖ.
Kuomet negalite sulaikyti šlapimo Ir jau
čiate degimą viduje, tai turite silpną pūs
le, todėl rašykite reikalaudami musų vai
stų. Kaina už vieną bonką $2.00. Visas 
mėnesinis gydymas C bonkos. Kaina $5.00.

L NUSTOJIMAS VYRIŠKUMO. ' 
Musų vaistai gydo visokį silpnumą vyrų 
ir suteikia' naują spėką ir energiją ; užtik
riname greitas pasekmes pagėrėjimo. Kiti 
gydytojai ima $10.00 Pas mus kaina tik 
$8, Vieno mene>*,v'gydymas.

J. TRIPERIS—PJOVIMAS.
Tų ligų gydymas yra mano speciališkuntias. 
Nėra skirtumo kiek ta liga yra sena ir 
chroniška. Rašykite man ir aprašykite 
aiškiai, o aš išsiųsiu gerus ir atsakančius 
vaistus. Tas gydymas vadinama—Gono

Receptai išpildomi »« didžiausia atida ir be klaidą. Visada vartojam 
aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:

.A. K. vaistai nuo nuospaudą (corns). Nugydo nuospaudas į kelia# dienas. Kaina 25c.
A. K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą į 20 ■minučią. Kaina 25c.
Trejos Devinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartu myną. Vartojant šią treja n 1<$ reikia neužmiršt, 

kad tąi yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai 'stimuliuoja vidurių gi r n u kės ir tokiu budu žmogus 
įgauna.didesnį apetitą. Kaina 50c.

A. K- Tabletkos nuo persišaldymo yra geriausia gyduolė nuo persišaldymo, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c.

A. K. Pilules nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant ši^s pilules užlaiko vidu
rius normaliskame padėjime. Dažnai pašalina galvos skaudėjimą, jeigu tas skaudėjimas paeina nuo vidų** 
rių netvarkos. Vartojant siųs gyduoles įgauni geresnį apetitą.

Pas mus galima gauti visokių lietuviškų naminių vaistų, šaknų, žievelių 
o daugiau randasi musą aptiekoje.

1. Alijošis
2. Arnikas
3. Anižiai
4. Anižiai žvaigždėti
5. Avietės vuogos, džiovintos
6. Aviečių lapai
7. Avietės, juodosios
8. Akmenėlis (pamačninkas)
9. Apviniai .

10. Ąžuolo žievė
11. Apelsino uogos
12. Apelsino žiedai
13. Arbūzo grudai
14. Bobro mėsa
15. Bobro lašai
16. Bezdų žiedai

,17. Bruknių lapai
18. Burokų sėklos
19. Babkų uogos
20. Babkų lapai
21. Cinamonai
22. - Citvaras

jus nėra pinigų 
dėtus, turčius,
Del ko jus neatiduodate savo pi
nigų Rusijai?!

• v • **Rodičev tyli.
Aha! piktai tyčiojas ka

reiviai, — jus savo pinigų neno
rite atiduoti Rusijai!

Salėj neaprašomas triukšmas 
Kadetai nusiminę.

Tikrieji kaltininkai.

... Man ypač prisimena seka
mas atsitikimas.

Posėdžių salė Durnoje, viškos, 
galerijos, vietos publikai, laik
raščių atstovų vietos — pilnos. 
Žmonių — daugybe, tiesiog 
obuoliui nebūtų kur nukristi. 
Posėdis visų keturių Durnų at
stovų... Kalba Ceretelli. —- Jis 
—„puikus kalbėtojas. Jo kalbos 
visuomet padaro didelį įspūdį. 
Vieną iš galerijų užėmė nariai 
kariuomenes atstovų suvažiavi
mo. Kas m'mųtę Ceretelli kal
ba pertraukiama aplodismentų 
papliaupomis. Ploja 
iš fronto, kareiviai, 
kai, unteroficieriai... 
baigia, — kareiviai 
jam triukšmingą ovaciją

Orėtoji

usijoj neatima, 
taip tvirtai, kaip 
visko konferendk 

ja įvyks. Rusijos liaudis nepa^. 
kęs, kentrre volių ei jos. •

LIETUVIS APTIEKORIUS
3201 So/ Halstad St., Chicago, IU. Telefonas Drover 9053

rei- 
Karės 

negalima sustabdyti iškarto; ne
galima įsmeigti į žemę durtu
vus... Kareiviai sako: “mes už
griebimo ir kontribucijų neno- 

nieko svetimo ne
savo atiduoti mes 
todek karę k o I 
tęsti. Bet tęsti ne 

vardan užgriebimų, bet vardan 
užbaigimo jos, vardan kuOgrei- 
čiausios laikos.

apie armiją. —- irkuls- 
visą laiką prisiėjo suki-' 

tarp kareivių. Aš žinau 
, žinau jos ūpą. Ir aš 

tvirtinu, kad armija pilnai pri
taria Petrogrado Darb. ir Kar. 
Ats. l’arylios nuomonei apie ka

kliu tį pergalėjus... ♦ Petrogrado 
daryba įsitikinusi, kad galų-ga- 
le pasportai bus išduoti. Apa
tiškai. aš daugiau negu įsilikir 
nes. kad konferencija įvyks... 
Kuo aš remiu savo įsitikinimą? 
Nežinau, negaliu tai pilnai iš
reikšti. Bet aš ž i n a u, kad 
ki > n f eren ei j a įvyks....

Aš buvau Stockholme, kalbe- 
nariais skandinavų-ho- 

komisijos, mačiaus su 
ogrado D. ir K. A. Tarybos 

la ly vau j a n ei ai s sk a n -

stovų, Petrograde buvo visos 
Rusijos kareivių atstovų suva
žiavimas. Rezoliucija priimta 
tuo suvažiavimu ■ turi tą pačią 
mintį, kurią taip puikiai sufor
mulavo Ceretelli — reikia baig
ti karę, t. y. reikia tęsti ją var
dan greičiauįlos taikos.

Rezoliucijoj išneštoj kariuo
menės atstovų suvažiavinąe tarp 
kito sakoma (ir pabraukta), 
kad tik tarptautinė socialistų 
konferencija gali atidaryti kelią 
prie taikos 
plačiai išsiplėtojus tarp

Šis pečius, nikeliu papuoštas, kū
renamas kietomis dr minkštomis 
anglimis, vert. $22.5® Cl£ 
musų kaina .......... I

Laikykit §i kuiKmą. Tas kutxmas sutei
kia jums tiesa Rauti už dyką eRxanainavi- 
mą ir pasitarimą, kuomet jus jį parodys it 
gydytojui

CASINO PHARMACY
30 So. Habited St. Chicago, IIHnoia.

Biuro aptiekoje valandos 9:30 ryto iki 
9:30 va’, vakare.

•
Vardas ir 
pravardė ..............................................

Adreaaa : ............................ .. ............ ............... .i..Aš stoviu atskiroje kiesoja
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

tik su keletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali. Mano galinga X-Ray tankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
butų pamatyti paprastu akiu. Ar 
visi kiti gydytojai turi tokias maši
nas kaip ši? Ne. Aš turiu prietai
sus savo ofise, įrengtus Prof. Tes
iu ir Prof. D’Arsenval, kuriuos aš 
radau labai reikalingais del to, kad 
suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių jie pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymų, ko
ki galima duoti.

ypatą, kuri atsilankys į mano 
są; jeigu negalima jusu išgyti 
aš greitai tarp pasakysiu jum 
nepriiinsiu jus už ligoni. Pi 
negu jus pradėsite pas mane 
dyties, jus galite būti užtik 
tas, kad as tikrai žinau, kokia 
jusu liga ir kad jus galite but 
gydytas į trumpi ausiu laikų, a 
to jus atrasite kad mano mo> 
t is yra pigi.

Pasitarimas dykai
Priėmimo vatan- DO*T,r 
dos: kasdien 9 iki KJ . 
8. Nedaliomis 10

Kalbama kad viskame 
■ra bolševikai ir leninistai.

kas čia ne boLševi-
leninistuosc. Bur^

vietą užima F. I. Ro- 
ulelų “auksaburnis”. 

Rodičev kalba apie karę iki per- 
kareiviai tylomis klau- 

turčiais tik graži, iškil
minga kalba pertraukiama J<o- 
kiuo-nors patemijimu. Aplo
dismentai skysti. F ron to * dele
gatai aiškiai nepatenkinti kade
tų lyderio išvadžiojimais...

Bodičev pereina ant vidurinės 
politikos klausimų, sustoja ant 
(‘koiioiųjnio ir finansinio padė- 
įiipo, užreiškia, kad “pas mus 
nėra pinigų.” čia “kareivių ga-

Cura. Kaina $10. Yra tai pigiausia, del
ta, kad greičiausia; už $10 galit* but is- 
gydyto.1.

K. KATARAS. į
Mano vaistai prsA4Una katarą iž hoai«« ir 
galvos ir nemalonų kyapą iA burnos. Grei
tai veikia. Kaina $4.<10.

L. PERŠALIMAS IR KOSULYS.
Jeigu esate peršalę ir turite kosulį sunktj 
ir sausą ir del to negalit miegot, raftykite 
del tu vaistų, o aS jums greitai pagelbė
siu Kaina $2.00.

M. RUPTURA.
Jeigu kenti nuo rupturos, aterųsk man 
mierą ant diržo rupturas. Bet jeigu rei
kalinga operacija, tai aa gvarantuoju taip 
išgydyti, kad ne-eikės nešioti rupturo® dir
žo. Kaina diržo $1.00 arba visas gydymas 
$12.50.

N. 9EMOR01DAI (PILES).
Mu&g specialia vaistas ižgydyn kiekvienee 
rųiies tą bjaurią ligą be operacijom, _ jeigu 
tik Laikysitės atsargiai. Kaina už mėnesio 
laiko gydymą $4.00.

Atskirkite pagal I uniją.Dasižinokite Teisybę.
Per daug metų aš išmokau pasekmingą gydymą visu užsiseuėjusių 

iigų» vyrų ir moterų, ir aš galiu didžiuoties savo pagyrimais; kiti turi 
pretenziją gydyti, bet aš parodysiu greitas pasekmes. Aš gydau šimtus 
sergančių žmonių kas savaitę, ir tūli jų, kuriuos aš išgydžiau galuti
nai iš jų ligų, pasakys Jums, kad jie buvo nustoję vilties prieš atsilan
kysiant pas mane.

TXNATTXI0 KXGI8TRUOTAA APTEK K ORIUS ANT BBIDGKPOitTO
VYRĄMS Ifž SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo $3^0 te »■»- 
gočiau. Sidabro rėmuose nuoVt.OO Ir 
augAČiau. Pritaikome akiniu® uldyfcą.

f Atminkit: Galvo* sopėjimą®, nerviška-
maa, aklų ikaudė/:znsw. uivilklmaa Ir 

r—tt. yra vaisiąją įvairių Hg’L kuriu gali 
' Z/TTkxA pra^'AlintoH genį akiaiq pritaiką-
// 3 mu< IStyrimaa aždyka, jei pnriitt ar

-T V j skauda aki.*. Jei jot* raudoniją, jei
j I aopa, M blogai matai, jei «ll-
v; P’ta. netęak ilgiau, o jiaėkok pagalbom
Vi / iptiak^j, kur kiekvienam pritaikoma >-
A JftWSyy k .n 'i: uždyką. Atmink kad m*» kn<-

< nfttr gvarantuojam akiniu* ir
nnm gerai prlrmkam 

MEStROFF. Eknp*rU* Optika*,
< L- ^ikaUnJat* arba vaim. ateikit pa» nmzw,
jo- * H t) rnvto. amor’kjJ Ii metu. AJ duodu patarimus DYKAI. Haifa 
koldua Ai
■n M, 814J BO. MOROAl^F 3T*» CHICA«O» DLIa,

mane išgydė
Kare už Augštaa 
Gydytojų Kainas

• NAMINIS

gyvuoja 
galėtų gyvuoti nė puses valan
dos, jei Taryba jos neremtų. 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų j 
Taryba — spėka, Laikinoji Val
džia butų bėjiegč, jeigu ji ne
siremtų ant tos spėkos... Tary
ba turi pilniausį pasitikėjimą 
visos de muk rali jos: proletaria
to, valstiečių ir armijos. Tary
ba tai centras, kur sueina vi
si siūlai, iš visur, Už Tarybos 

gyvosios šalies jiegos, 
tveriančios jiegos. Arini- 
pilniausia atsidavusi, Ta- 

pilriiausiai...

Jei kiti r 
mane. Mano 
gi-X ir pilno 
bora&Hja ir 
dengia mat) j 
suimsiu gydyt 
spėka bus jm 
tikrų svečiai 
Tikras special 
skauda ir ko 
juim pasakys

Dr. C
Mentor Bld?.

barys 122 
in Cafe.
is Monroe 
ki 8 vaka 
ryto iki i

ą ligą ir jei aa ap- 
gą, jųsų sveikata ir 
ąžinta. Ateikit pas 
ne prie Imituotoje, 

klaus jųa, kur jums 
ligą turite, bet Jis 

>o apžiūrėjimo.

HAIR

Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos 
išgydyti, ateikite pas 
sai, Radio-Scope Rai
noj' BactenologiAka la-

Šiomis dieuomiš į New Yorką 
atvyko Petrogrado Darbininkų 
ir Kareivių Astovų Tarybos pil
domojo komiteto pasiuntinis. > 
' Jis atvežė mums pasveikini
mą nuo Naujosios Rusijos, nuo 
musų draugų...

Minėtas pasiuntinis yra nariu 
Irkutsko Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos. * Pradžioj 
gegužės jis tos Tarybos reika
lais išvažiavo į Maskvą, b iš ten 
vėliau išvažiavo į Petrogradą. 
. Tarptautinių susinėsimų biu- 
ras prie Petrogrado Darb. ir Ka
reivių Atstovų Tarybos apie vi
durį gegužės pasiuntė jį, kartu 
su keliais kitais atstovais į už- 
riibežj — Stockholmą, Londoną | tai, atstovai visokių valstybių.

apsvarstys viską — ir tada įvyks 
visuotina taika.” — Kareivis, —; 
“paprastas”, “pilkas” rusų ka* 
reivis, kalbėdamas apie taiką 
visada pabraukia visuotiną tai 
ką — „O kaipgi kitaip?! Ne 
jaugi galima be talkininkų tai 
kyties.” ')

“Paprastas 
kareivis
“jaučia tiesą 
kuri y r

* ' ■ -i ' ’
engtas slaptas monarchist^l

galutinai.su
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Apie šeimynos 
instituciją.

(Atsakymas p. P. Balickienei 
kuri rašė apie “Laimę 

Ženatvėj.”)

Man keista, kad “Naujienos” 
talpino savo skiltyse ilgus 
straipsnius apie “Laimę-ženat-

bažnyčia, ji stovi už nepertrau
kiamų moterystės ryšį, už ab
soliučią ženatvę, ir visomis pa- 
jiegomis ji purkščia prieš pers
kyras. Gindama moterystę, 
stovėdama už moterystės ryšio 
nesutraukomybę, ponia Balic
kienė ištraukomis iš poetų apie 
meilę, apie bučkius ir kitus ga
lus stengiasi parodyti, kad nesu
traukomas moterystės ryšis yra, 
vaje tu Jackau, koks puikus

nuolat savo lytį palaikyti veik
mėj, nes tik tuo ji gali palaiky
ti prie savęs vyrą. Ji turi ir 
kalbėti taip, kad jos kalba vis 
trauktų prie jos vyrą; ji turi

nios Petronėlės Balickienės. 
Suprantu, kad “Naujienos” 
duoda progos visiems išreikšti 
savo nuomonę “Skaitytojų Bąl
ančiose.” Bet tos ponios Balic- 
kienės straipsniai tilpo ne Skai- 
tytojų Balsuose, ir kada redak
cija nepridūrė jokios savo pas
tabos prie tų straipsnių, išrodo, 
kad ji su jais sutiko, ar bent

meilę ir bučkius, visaŲne vietoj 
prilaikytu, galima tik tiek da-

ką nesenai ištekėjus, randasi 
pirmame meilės apjakime, ir 
todėl taip neaGeistinai maišo

Neintikėtina yra, kad “Naujie
nų” redakcija tokioms nuomo
nėms, kokias išreiškia ponia Ba
lickienė, galėtų nors iš dalies 
pritarti. Nes tos nuomonės taip

nei vienas sužinus šios gadynės 
žmogus ar žmona negalėjo jų 
perskaityti be pasipiktinimo. 
Nežiūrint į mistiškas pretenzi-

“progreso”, ponia Balickienė 
taip kalba, tarytum ji butų
“Vyčių” generolas. Ir tai gana 
gerai išsilavinęs generolas, tur

ryšys, įkišu k Balickienės, turįs 
remties moters “pastovumu.”’ 
Moters pastovumas turįs būti 
jos dailume, švelnume ir jos 
onore. Moteris turinti išsižadė
ti visokių pretenzijų prie ko- 
ktų-nors teisių. Jeigu moteris 
kalbanti apie teises, tai ji že
minanti save, tampanti vulga- 
riška? dar dauginus, ji tampanti 
tiesiog gyvuliu. “Kultūringa, 
pilna onoro moteriškė” jokių 
kitų teisių nenorinti, tik teisės 
arba jiegos patraukti vja-ą prie 
savęs savo moteriškomis gražy
bėmis.

lą. Jos raštas yra jėzuitiškas 
perdėm, pilnas jėzuitiškų man- 
drybių. (Atsiprašau, kad taip 
moteriškai baruos).

( Naujienų redakcija že
lia t vės klausimą” laiko atviru c
diskusijoms ir jame duos vi
siems išreikšti savo nuomonę. 
Tai dar nereiškia, kad “N.” re
dakcija su p. P. Balickienės nuo
mone sutiko ar jai pritarė, jei 
davė vietos jos straips- 
niain$.— “N. Red.)

Bet kad jau tilpo “Naujieno-

Ką tai reiškia? Ar ponia Ba
lickienė bent pati supranta ką ji 
sako? Jos katalikiškoj gaivoj 
taip susimaišė dalykai, kad' ji 
juos mato išvirkščiai, tarytum 
stovėdami ant galvos. J i mato 
moters pastovumą jos nepasto
viausioj dalyj jos lytyj. Jei-

ri porą skaisčių skruostų, dido-

visas savo moteriškas “teises” ir

trumpai jai atsakyti tose pačio
se skiltyse sulig los nuomones, 
kurios prisilaiko žmonės, at- 
inetusieji visas ar bent kažku
rias katalikiškas dogmas.

dar ji apie kokias kitas teises 
svajotų. Gal ir nešuliniai po
nia Balickienė musų lytį ir ly
tiškumą iškelia augščiaus už vi
sokias teises ir žmoniškumą. 
Pagal ją, ir moteriškės teisė yra

Ponia Balickienė nieko nauja 
nepasakė. Ji stovi už tai, ką 
Homos katalikų bažnyčia nuo 
senai gynė ir palaikė. Ji ne tik 
apgina moterystės griūvančią 
instituciją, bet, kaip ir Romos

yra
me

ir jos dorybė ir “kultūra” 
jos lytiškų ypatybių lavini- 
ir prisitaikyme prie vyro, 
lyties ir lytiškumo ji paga-

nišką gyvenimą. Žmona tani c 
gyvenime turi būti tiktai ir vien 
tiktai patelė. Ji turi nuolat ir

didžiausio lytiško žmogaus išsi-
I plėtojimo, duodamas progos ly

tiškam užganėdinimui be saiko 
ir masto iki lytiško atbukimo ir] 

pilnai užganėdinti vyro saumei- patvirkimo. Nėra gyvulio, gal
lę ir privališkos nuosavybės pa-! išskyrus kaikurias beždžionių 
jautimą, atsisakydama net žiu- rųšis, kurs butų taip lytiškai 
rėti į kitus vyrus; ji net turi a L gašlus, kaip žmogus, įsisteigęs 
sisakyti ir nuo viešojo gyveni-( sau ir savo patelei bendrą lovą.; 
mo, išskyrus biznį ir biznio ( Erotomaniją galėjo pagimdyti' 
korporacijas, ir vis turi tupėt tiktai šeimyniškas 
namie su savo vyreliu, vis bur
kuoti apie meilę, tai yra, vis tą 
pačią lytįšką žaismę žaisti viso
kiais budais.

Toks šeimyniškas gyvenimas, 
kokį piešia ponia Balickienė, yra 
netoli galutino ištižimo. Ji de
graduoja rr moterį ir vyrą, jis 
padaro juos šlykščiais, jis paga
lios padaro juos lytiškais iš
tvirkėliais. Jokio pastovumo to
kiame gyvenime negali būti. 
Paremtas lytiškumu, jis pasida
ro šaltiniu nepasitenkinimo ir 
nesusipratimų ir melų, kaip tik 
abiejų pusių lytiškas palrauki- 
maš atbunka. O lytiškas pa
traukimas ir satisfakcija ne
trunka atbukti, jeigu moteris su 
vyru nuolat tuo gyvena,' nuolat 
vienas kitą stengiasi patenkinti, 
nuolat laiko įtempę prieš viens

tu valgo, kartu miega, kartu sė
di, kaftu vengia viešumo, žo
džiu, jeigu porelė gyvena taip, 
kaip poniai Balickienei nore-

Atbukus lytiškam ~ pa trauki
mui, šeimyniškame gyvenime 
pasidaro ta pekla, kurios bijo 
ponia Balickienė ir kurios prie
žasčių ji nežino kur rasti. Be
je, ji tikrina, buk ta pekla pasi
daranti del to, kad moteriškė 
esanti “netikus.” Bet kame gi 
čia “kauzalybės teorija,” apie 
kurią kur-tai buvo nugirdus po
nia Balickienė? Jeigu jau mo
teriškė pasidaro netikus, tai 
kur-nors tam turi boti priežas
tis (causa). Tos priežasties ne
reikia ilgai jieškoti. Ji yra ta
me, kad tas šeimyniškas gyveni- 

,” yra nemora-mas yra 
lis iš pat pamatų, kad tame šei
myniškame gyvenime vyro ir 
moters atida visą laiką turi bū
ti atkreipta į jų lytį ir jų lytiš
kas prievoles, kad vyras yra tik 
patinas, o moters tik patele, 
dar blogesni už šunį ir kalę, nes 
surišti į amžiną lytišką ryšį, ko
kį propaguoja ponia Balickienė.

šeimyniškas gyvenimas, ko
kiame žmonės iki šiol buvo pri-
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Miesto Ofisas:
»?.7 W. Bombom st. 

mt-n Unity BWg.
Td. Centrai 4411

stingę rankos ir kojos? 25. 
mas? 26. Skausmas apie kv 
27. Kataras? 28. Ištinę pas

atsišaiiKti j šį expert ą vyru specialistą 
riologiškas ir Elouroscopiskas X-Ray

Jus Busite Tikrai Užganėdinti
Nusipirkt musų krautuvėj stubos rakandus. Mes jau turime naujų atėjusių 

tavorų ant rudenio ir žiemos, už tokią žemą kainą, kad kitur niekur taip nėra ir 
yra geresnis tavoras ir vėliausios mados. Musų daug žemesnės kainos ant išmoke- 
sčio, negu kitur “kėš” perkant. Apsimokės kiekvienam atvažiuot, kad ir iš toliau 
pamatyti musų didelį pasiskyrimą iš Pečių, Stalų, Lovų, Karpetų ir frontinei setų.

Mes priimam gazo bilas be jokių primokėjimų.

ro damperis nuętaty- 
mui kepimo, kad nesu
degtų arba kad nebūt 
neiškepęs; ant viršaus' 
koptu ro yra ženklai— 
parodo kepti ir kiek ii 
gai reik laukt kepant 
kepsnį viduj pečiaus; 
niekad nereik pečiaus 
durių darinėt kepant, 
nes viską matysite iš 
lauko pusės, ar iškepė 
ar ne. Mes rekomen
duojam šitą pečių kie
kvienam mus geriau
siam kostumeriui. Pa
rsiduoda nuo $55 ir 
augščiau.

šitas Pečius su gesu ir 
angliais tai yra viena
tinis šių laikų išdirbi
nio, nes geresnių Ame 
rikoje dar nepadarė. 
Jisai padarytas ne iš 
blekės, ale iš geriau
sio spižo*ir yra visas 
dailiai nutaisytas, ly
gus taip kaip puodas, 

i1

apačia susideda iš tri
jų nikeliuotų šmotų, 
termometras duryse 

„parodo šilumą viduje, 
*stiklinės durjs arba 
’ baltos, kopturas visas 
‘baltas, vidury koptu-

gyvenimas.

mas, lytiškos histerijos, kurių 
nesupranta ponia Balickienė,

MOOUftt

Šis dailus sta-

nimo pasekmė, tokio šeimyniš
ko gyvenimo, kokį taip garbina 
ta pati ponia Balickienė. Po- j 
nios Balickienės pobūdžio šei
myniškas gyvenimas yra nei 
dauginus nei mažiaus, kaip tik 
nevaldomos; neprižiūrimos pro-1 
stitucijos unija, šeimyniško gy- • 
veninio išdirbta hypokritišką 
moralybė leidžia užsiimti pTosti- j 
tucija tik toms moterims ii*| 
tiems vyrams, kurie prie unijos 
priklauso, tai reiškia, yra išsi
ėmę “laisnį” ir “apsivedę.” Pro- Į 
stitutės, kurios pardavinėja savo 
lytį už pinigus, užsiiminėja tuo 
pačiu amatu, kaip ir kitos mo- 
terįs. Tarp jų yra tik tas skir
tumas, kad prostitutės neturi 
“laisnio” tuo amatu užsiiminėti,

ei jos unijos, o lodei yra panie- 
kintbs, kaipo “skebai.” Savu 
keliu “unijos” prostitucija yra 
“skebų motina.

myniškos prostitucijos. “Ske- 
bų” prostitucija bus neišvengia
ma tol, kol gyvuos šeimynos in
stitucija prostitucijos pamatais, 
ta ponios Balickienos išgarbinto
ji šeimynos institucija.

Ponia Balickienė jokiu budu 
negali įsivaizdinti, kad moteris

neleidžia moteriškei nei kalbėti 
apie teises, nei būti “sufražiste”, 
nei “klykauti apie taiką”, nei

kitą veikli be savo vyro žinios 
ir pritarimo. Vietoj to ji pata
ria moteriškei, kad ji mokintus, 
kaip prieš vyrą “saldžiu skais
tumu apsireikšti”, kaip rankas 
kilnoti, kaip kojom judinti, kaip 
juoklies, kaip santaiką su vyru

i/r t. ‘f. 'ittauas.AU r 'Rag*

las ąžuolinis ar 
ba juodo med
žio, viršus dy
džio yra 24x24 
colių, parsiduo- 
tik po $1.25.

Puikiai išrodanti kuk 
nine šėpa padaryta iš 
Imitation ąžuolo, dai
liai nulekeruota,* su 2- 
m 12x28 stiklais dury
se, augščio 6 pėdų ir 8 
col. pločio 37 coliai, ti
ktai

Mins FURNITURL HOUSE
3224-3226 So. Halsted St.

Phone Drover 9757
*»■*!*...... ■ ..... .

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinirnas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nuslojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, NVmvatona, Inkstų ir Reumaijzmo gyduolės, lai j>o suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visu ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bilteria, ir po 3 men. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų gc 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu, nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

moteriškei tik lavinti savo ly
tį, kad savo lytiškumu geriaus 
ir ilgiaus palaikius prie savęs 
vyrą, kad lytišką jungę su juo 
padarius pastovesne, tai yra, la- 
biaus ištvirkusia. Ponia Balic
kienė nori, kad moteriškė tik ši
toj linkmėj progresuotų, šitoj 
linkmėj, deja, moteriškė buvo 
priversta “progresuoti” iki šių 
laikų, ir ji prie nieko kito nepri
ėjo, kaip tik prie prostitucijos 
-— su laisniu ar be laisnio, bet 
visvien prie tos pačios prostitu
cijos, kuri nepasidaro geresne 
nuo to, kad ponia' Balickienė 
mėgina ją vadinti “švenetnybe.”

Savo straipsniuose ponia P. 
Balickienė parodė, kad ji ne tik 
nieko neišmano apie “žejiatvę” 
ar Šeimynos gyvenimą, bet kad 
ji nei nesupranta moteriškės, ta
rytum pati rašytoja butų ne mo
teriškė, o vyras, ir tai dar siau
raprotis vyras. Nors ji nusi
duoda žinanti daug mokslų ir 
teorijų, bet ji kalba taip, tary
tum ji nei nebūtų girdėjus apie 
tą teoriją, atsiradusią kiek lai
ko atgal, pagal kurią moteriškė 
skaitoma beveik tokiu pat žmo
gum, kaip ir vyras. Jeigu jau 
ji tos teorijos nežinotų^ ji, kaipo 
katalikė, bent privalėtų žinoti 
apie tą dabar jau visuotiną pas 
katalikus įsitikinimą, kad mo
teriškė turianti dūšią taipogi,
kaip ir vyras, nors ir nevisai 
vienodą. Nesuprasdama ai' ne- 
žinodania tokių jau, rodos, pap
rastų dalykų, ponia Balickienė 
žinoma nesupranta nei teisių ap
skritai, nei moteriškės teisių 
ypatingai. Ką ji kalba apie 
“prigimtas’1’ moteriškės teises, 
yra tik kliedėjimas, Ką ji kai* 
ba apie jierskyras, yra tik plū
dimas. Ką ji kalba apie gimdy- 3303 S* Morgan St., Chicago

šių klausimu

Šaltos ir su-

Kazimieras Gugis
nuo

m ai

i

Valandos: nuo 9 ryto iki 9

Tel, Drover 5*

Dr. C. Z. Vezeli 
Lietuvis Deatfetar

Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
1121 S. Halsted S*.

« Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810

llUMIJH1*** I MinmiMH MWW** |ia >1 MM V«a I

4712 So. AMhlantfAir* 
arti 47-tos gatves, 

........

DABAR YRA LAIKAS
Liet. Del Jūsų Gero, Kur Jus Turėste Didelę Pagelbą ir Did. Pelną

Pirkite serus didžiausios Lietuvių Korporacijos Amerikoje kuri yra inkorpo
ruota ant $100,000.00 po Valdžios priežiūra vardu

LIBERTY LAND & INVESTMENT COMPANY
Kurios vedėjai ir direktoriai vist yra lietuviai: M. Rozenski, Z. Mickiewjcz; J. Skinderis, J. Zacker, J. 

lis, A. Visbaras ir J. J. Lipski.
Dabar serai parsiduoda po $10.00, už trumpo laiko bus kelis kartus brangesni.

Korporacija turi užėmus 10,600 akrą geriausios žemės Wisconsine, kurią išdalins ant farniu ir parda- 
vos Lietuviams ant lengvą išmokėjimą. BudaVos budinkus, supirks visokius įrankius ir duos visokius nu
rodymus, kokie yra reikalingi ant farmą gyvenantiems. Miestuose pirks subdivižinus, pardavus lotais, 
budavos namus ir parduos žmonėms su mažais jmokėjimais. Mainys namus ant farmą, farmas ant namą 
ir taip kaip kas reikalaus. Duos visokias paskolas/ant “Real Estate” be jokio komiŠeno ir kitokią daug 
pagelną duos Lietuviams minėta Korporacija.

Kiekvieno Lietuvio yra pareiga prigulėti prie virš minėtos korporacijos, iš ku
rios jus gausite visokias pagelbas ir apart to augant korporacijos turtui ir augs jų- 
sų serų kaina.

Tūkstančiai Lietuvių suprasdami svarbą šitos Korporacijos perka Šerus labai 
smarkiai, tikimės, kad trumpame laike bus visi Šerai išparduoti.

Užtaigi nieko nelaukdami kreipkitės į Korporacijos Ofisą del platesnių paaiškinimą, o, toliau gyve
nantieji iškirpkite žemiau padėtą iškarpą ir prisius kite į Korporacijos ofisą; Su

mo kontrolę, yra tik melagystė 
Kitu sykiu dar ketinu specialiai 
pakalbėti apie tuos tris dalykus, 
apie moteriškes teises, apie per
skyras ir apie gimdymo kontro
lę. Tuo tarpu užbaigsiu. Atsi
prašau, kad tiek daug prikalbė
jau. —; Sofija Naujelienė.

(Nemalonu, kad p-ia Sofija 
Naujelienė taip bereikalingai 
aštriai polemizuoja prieš musų 
bendradarbę. Geistume, kad to 
aštrumo tolesnėje polemikoje 
nebūtų. Redakcija).

Kam Veikale Nuobodžiausius Metus 
Jeigu Jūsų Kraujas Yra Užnuodytas

Klauskite Palis Saves
Sekanti yra apsireiškimai chroniš

kų ir nervų ligip šie keblumai, jei
gu į juos neatkreipsite atydos, lan
kiai baigiasi silpnumu, kariais be
protyste ir mirčia:

1. Nuvargintas? 2. Nuliūdimas? 3. 
Apsvaigimas? 4. Greitas erzinimas? 
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ambici
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas? 
10. Bailumas? 11. Nusiminimas? 12. 
Nemiegojimas? 13. Si 
Drebėjimas? 15. Aslr

Žaizdos, Skaudu link

Propiiuv

4616 So. Western Ave. Chicago, Illinois.

MELDŽIAM ŠITA IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI 
Liberty Land & Investment Co; 

4616 So. Western Ave., Chicago, Ill.
GERBIAMIEJI..—Pri siunčiu jums “money orderį” ant...........................  (kiek stirnos). Pilną užmokė-
stj už........................ (kiek šėry). Priėmę pinigus, tuojau pasiųskite ant mano vardo
Pilnas vardas 
Adresas: Miestas ,. Valstija

Užlaikome
Puikiausia

Cz

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridgc- 
porto*. Katrie norite 
nusipirkti gražų la'ik-/ 
rbdėlį, deimanto žie-^i® 
delį, devizkelį, šliubinią žiedą arba 
brilvą, gramofoną ir kilų visokią 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS,

i silpną nervą, kiti silpnu- 
rite b i joties arba vėluot i es

Al mi n kit e:—m an o Bart e- 
egzami n avimas atras tikrą 
darbas.

Kodėl mano ofisas visuomet prisigrūdęs? Jeigu mano meto- 
dos nebūtą sąžinigos, lyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 
aš negalėčiau šiandien naudoties pilnu užsitikėjimu Chicagos žmo
nių, kaip parodyta mano didele ir visuomet didėjančia praktika. 
Ir dauguma žmonių, kurie atsilankė pas mane, yra atsiųsti nuo 
žmonių, kuriuos ;is isg\dzi;iu nuo įloli.Ših lino. JI S ('./sLlIJ' IN
GYTI MA N O G Y D Y M A.

Vedę vyrai:- Dr. llodgyns patarimas bus svarbus del jąsų. ,Wjis 
galį! grįžti namo į savo se/iąją vietą liuosas nuo ligos ir silpnumą. 
Aleikile ir turėkite' draugišką pasikalbėjimą. Tai yra žingsnis ’ 
teisingą kelią—IR JUMS NIEKO NEKAiNUOS, Daug mano ligr 
irių keliauja tolimas keliones del mano specialio gydymo-.

Dr. I. W. Hodgens
35 South Dearborn St., Kampas Monroe St. Chical

Crilly Building, 2 ras augŠtas, Room 208 ir 209.

I JOSEPH C. WOLON
X LIETUVIS ADVOKATAS
■ RuimiiH 902-$04 National Life HM#..

2$ So. La Salle St., Chleafto, III.
J • Tel Central 6ŠOO-6891. Atdara:
B Utaininko, ketverto ir aubatos vaka- 

raja nuo 6 iki 8 vakare, jm> numeriu t
X 15M MILWAUKEE AVE., Chicago, HL 

'Pel Humboldt 97.

ittauas.AU


HALSTEO FURNITURE
COMPANY

ir U. koletų čia paduodame.

Durnoje

Konferencija turės įvykti

Dasižinokite Teisybe

M iestna Vąlst

41d iz

biausi

išrišti tą kląų

taus
lomi

latkraščiuo
Rusijoj ati

skauda 
jums j

įima,
kaip

Pradžioj 
reika- 

b iš ten

cialiai 
davimui tiktai

hutą lY.ii-I^ĮiĮyįij

Paimk ei e’
Prieš N<

39 S. StaU

Tuo pačiu kuku, kada tęsėsi 
posėdžiai visų kbtūrių Duątą at-

šia laikaC 4.

džiuose visk 
kia tik teisiu

jaučia
kuri yra išreiškiama rezoliuci 
jose ir nutarimuose visokiu ta
rybų, komitetu, komisijų 
žiavimu

Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos role Rusijoje.

zuazme presą pi 
leninistų ir apie 
Drg. Ce retell i 
ko apsistojo 
keturitį Dunn 
Jis kreipdanu

Pasikalbėjimas su Rusijos Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos p asiųntiniu. ■ ' 7

tivo kalboje visų 
atstovų posėdyje, 
įs prie kadetų pa- 
mums. patiems 

na. Pas mus., so-

so-
nežiurint

Rezoliucija priimta 
turi tų pačių

Pasitari m
Priėmimo valan
dos: kasdien 9 iki 
«. Nedaliomis 10

iręs už greičiau 
tuose keliuose žo 
. pasakyta. Rei 
»i Inos žodžius su

tyčiojas ka
reiviai, — jus savo pinigų neno
ri te atiduoti Rusijai!

Salėj neaprašomas triukšmas 
Kadetai nusiminę.

Tikrieji kaltininkai.

Kuomet rašote laišką, reikalaudami viršminėtų vaistui, tai malonėkite aiškiai paminėt 
vardtj tu maistų ir raidę, po kurios jos yra užrašytos. Tapffi turite paduoti aiškiai 
aprašymą ligos. Kas'norite imti visą kursą gydymo, prašome paduoti aiškiai, kokia 

liga sergate. Visus laiškus adresuokite:

šuva 
cha ra k te 

Ištikrųjų, kareivių šuva 
žiavimai tik suformuluoja tai 
ką neaiškiai jaučia, nujaučia

Man rodos, jei aš dabar pa 
kliūčiau į Irkutską, ar Maskvą 
ar Minską, ar kur-nors pas k a 
reivius 
girsčiau taip paprastus skundus 
ant “talkininkų’’* kurie “nelei-

‘ Paprastas , pilkas rusų 
kareivis kokiuo-tai instinktu 

tų pačių tiesų,

Dagilis —.
Dėvi n d rėki s 
DobilaT baltieji . 
Dobilai ^raudonieji 
Dilgelių lapai 
Dilgėlių žiedai 
Egliy uogos 
Francuziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žieve 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuoiis 
Kmynai 
Koriandra 
Kurčioji žievė ; 
Kino žievė 
Krapai • 
Krapai, valakiški

žia socialistų Į konferencij
tai aš jiems pasakyčiau:

-■ Draugai! Tarptautine
ialistu konferencija

1936-1938 So. Halsted Street, 2-ros durjs j žiemiui* nuo 20-toiu

s 4 Rakandai, Divonai ir Pečiai.' ,
Cash arba Lengvi Išmokėjimai

Ateikite ir pamatykite musy naują ir didelį pasirinkimą rakandą ir 
pečią už pigesnių kainą negu kitose sankrovose. Nepadarykite^ klai
dos. žiūrėkite, kur yra raudonos žymės languose, o taipgi atsižvelg- 
kite j pinigus, kuriuos jus sutaupysite pirkdami pas mmk

Akmenėlis (pamačninkas) 
Apviuiai . 
Ąžuolo žieve 
Apelsino uogos 
Apelsino žiedai 
ArbUzo grudai 
Bobro mėsa 
Bebro lašai 
Bezdų žiedai 
Bruknių lapai 
Burokų sėklos 
Babkų uogos 
Babkų lapai 
Cinamonai 
Citvaras

Šiomis dienom iš į New Yorką 
atvyko Petrogrado Darbininkų 
ir Kareivių Astovų Tarybos pil
domojo komiteto pasiuntinis. 
' Jis atvežė mums pasveikini
mų nuo Naujosios Rusijos, nuo 
musų draugų...

Minėtas pasiuntinis yra nariu 
Irkutsko Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Tarybos 
gegužės jis tos Tarybos 
lais išvažiavo į Maskvą, 
vėliau išvažiavo į Petrogradą.

Tarptautinių susinėsimų biu
ras prie Petrogrado Darb. ir Ka
reivių Atstovų Tarybos apie vi
durį gegužės pasiuntė jį, kartu 
su keliais kitais atstovais į už- 
rtibežį — Stoękholmų, Londoną 
ir New Yorka.

Darbininku ir Kareiviu Atsto 
vų Taryba remia Laikinųjų Vai 
d žiu, pradėjo pasakojimų R'u
sijos darbininkų pasjunfinis 
Ir geriausib to parodymu

New Yorke minėtas draugas 
apsilankė rusų socialistų dien
raščio “Novi Mir” redakcijoj ir 
papasakojo daug įdomių daly
kų apie Rusijų, revoliucijų, Dar
bininkų ir Kareivių Atstovų Ta
rybų ir jos rolę ir tt.

Stengiamės tą jo papasakoji
mą perduoti ir “Naujienų” skai
tytojams, nes manome, kad ir 
lietuviams darbininkams rupi 
žinoti kas dedasi Naujoj Rusi-

stovų, Petrograde buvo visos 
Rusijos kareivių atstovų suva
žiavimas 
tuo suvažiavimu 
mintį, kurių taip puikiai sufor 
mulavo Ceretelii
ti karę, t. y. reikia tęsti jų var
dan greičiausius taikos.

• ■ ■***,

Rezoliucijoj išneštoj kariuo
menes atstovų suvažiavime tarp 
kito sakoma (ir pabraukta), 
kad tik tarptautinė socialistų 
konferencija gali atidaryti kelių 
prie taikos 
plačiai išsiplėtojus tarp

CASINO PHARMACY
30 SO. HALSTED STREET, CHICAGO, ILL.

u (aip tvin
it visko konferend* 
besijos liaudis nepa- 
voiiucijos. • i

mituotajų. 
kur jurna

gydymą visu užsiseučjusių 
savo pagyrimais; kiti turi 

Aš gydau šimtus 
išgydžiau galuti- 

jie buvo nustoję vilties prieš atsilan-

Iš recp. Dr. Galoorn UĮlv 
Pagarsėję vaistai f
Dr. Galoom, kurie 
įgijo sau gerą var- B 
dą visame krašte.
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Gaioom laike jo 25 
metą praktikos. Šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančių žmonių.

rybos nuomonė apie karę ir tai
ką buvo geriausiai ir aiškiausiai 
išreikšta drg. I. G. Ceretelii jo 
kalboje atmintiname visų ketu
rių Durnų atstovų posėdyje. 
Drg. I. G. Ceretelii už reiškė, kad 
“mes turime tęsti kare vardan

Šis didelis pečius, puikiai papuo
štas nikeliu, gražus ir tvirtas, ki
tos sankrovos reika- $0*7 KfH 
Jauja $40, musų kaina ■ • vU

Beje, apie armiją. -- Irkuts
ke man visą laiką prisiėjo sukR 
nelies tarp kareivių. Aš žinau 
armiją, žinau jos ūpą. Ir aš 
tvirtinu, kad armija pilnai pri
taria Petrogrado Darb. ir K a r. 
Ats. Tarybos nuomonei apie ka-Aš stoviu atskiroje kissoje 

y Kai}) jus galite laukti gydytojaus 
tik su keletą metų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali. Mano galinga X-Uay tankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
butų pamatyti papra 
visi kiti gydytoj

219 S. Dearborn 
str., Chicago, Hl. 
Priešais Pačto O-

2 colių pasto
vai, visokių spalvų, parduodama ki
tose sankrovose po $12.1)0, 
musų kaina ............... I v

mintis labai 
kareL 

vių. Kareiviai tiki į tarptauti
nių socialistų konferencijų, tiki, 
kad — “štai suvažiuos socialis 
tai, atstovai visokių valstybių, 
apsvarstys viską—ir tada įvyks 
visuotina jtaika.” — Kareivis, -—

• v ‘ ..

“paprastas“, “pilkas” rusų ka
reivis, kalbėdamas apie taikų, 
visada pabraukia visuotinų tai
kų — „O kaipgi kitaip?! Ne
jaugi galima be talkininkų tai- 
kyties.” )

TfXI8 RSGISTRUOTAZ RŪBAS APTO8KORIU8 ANT BRIDGEPORT!)
YRĄMS IR

Šis pečius, nikeliu papuoštas, kū
renamas kietomis dr minkštomis 
anglimis, vert. $22.5# 
musų kaina .......... ■ “nvv

jaus su nariais skandinavų-hų- 
landų komisijos, niacinus su 
Petrogrado D. ir K. A. Ta vylios 
atstovais, dalyvaujančiais skan
di na vų-hola nd ų komisijos vei
kime. Iš tų visų pasikalbėjimų 
ir pilsi matymų; aš išnešiau įs- 
pitdį, kad konferencija būtinai

y s į mano n 
jūsų išgydyt 

siu jums 
mį. Piru 
s mane g 

būti užrikti

... Man ypač prisimena seka
mas atsitikimas.

Posėdžių sale Qumoje, viškos, 
galerijos, vietos publikai, laik
raščių atstovų vietos — pilnos. 
Žmonių — daugybė, tiesiog 
obuoliui nebūtų kur nukristi. 
Posėdis visų keturių Durnų at
stovų... Kalba Ceretelii. — Jis 
- puikus kalbėtojas. Jo kalbos 
visuomet padaro didelį įspūdį. 
Vieną iš galerijų užėmė nariai 
kariuomenės atstovų suvažiavi
mo. Kas mhiūtę Ceretelii kal
ba pertraukiama aplodismentų 
papliaupomis. Ploja delegatai 
iš fronto, kareiviai, praporšči
kai, unteroficieriai... Ceretelii 
baigia, — kareiviai surengia 
jam triukšminga ovaciją...

(NeretojIi vietą užima F. L Ro- 
dičev. ~ kadetų “auksaburnis”. 
Rodičev kalba apie karę iki per
galės, --- kareiviai tylomis klau
so; retkarčiais tik graži, iškil
minga kalba pertraukiama ko-

Per daug metų aš išmokau pasekmingą 
ligų, vyrų ir moterų, ir aš galiu didžiuotie 
pretenziją gydyti, bet aš parodysiu greitas pasekmes 
sergančių žmonių kas savaitę, ir tūli jų, kuriuos a: 
nai iš jų ligų, pasakys Jums, kad 
k \ si an t pas num e.

Kadugių uogos 
Krivauninka.s 
Likorica ' 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Motin žolės 
Marių samanos 
Majarunai 
Malva 
Maškata 
Muilinė 
Mėtėlės , , 
Našlikes 
Parstupas 
Plaiskanių žiedai 
Pi n a vijų žiedai 
P amu nikės 
Santai 
šalavijai? 
šaftonai 
Seuatai 
Valerijonų Šaknįs. 
pačią (parcel poal)

LIETUVIS APTIEKORIUS
3201 So. Halsted St., Chicago, III. ’ Telefonas Drover 9053

Dalykas yra ne bolševikuose 
ir leninistuose. Bet Rusijoj yra 
žmonių — tamsios ypatos, už
klydėliai, kriminalistai, provo
katoriai, buvę žandarai ir poli- 
cistai, žmonės “be proto, be 
jausmų, be sąžinės,” kurie išsi
duoda. už bolševikus ir leninis- 
tus. T ie žmonės sėja nesantai
ką, kelia betvarkę. Jų daug, jie 
visur 
sunku kovoti. Tie žmonės yr 
viso ko kaltininkais...

cialistus, savi partijiniai nesuti
kimai, mes patįs mokesme su
sikalbėti su Leninu, susitarti ar 
galutinai.su juo pertraukti ry
šius. Bet tas jūsų visai nelie
čia.” Buržuazinė presą nepa
klausė drg. Ceretelii.

p pkm 
eu ropėj iškų 

jus negalite pa-i*.

Cura. Kaina $10. Yra tai puriausia. <hh- 
t6, kad greičiausia; už $10 galit** but i»- 
Bydytat.

K. KĄT.ARĄ3, ■ -
M arto raistai pr.Mfth.Hna kataru iŠ hdMes Ir 
jęalVos ir nemalonų kvaP4 burnos. Grei
tai veikia. Kaina $4.0J).

L. PERŠALIMAS IR KOSULYS.
Jeigu esate peršalę ir turite koeulj sunką 
ir sausa ir del to negalit miegot, raftykito 
del tu vaistų, o aš jums greitai pagelbė
siu Kaina $2.00.

M. RUPTURA.
•Teifru kenti nuo rupturos, atwhrsk man 
mierą. ant diržo rupturos. Bet jeipru rei
kalinga operacija, tai aš gvarantuoju taip 
išgydyti, kad nereikše nešioti rupturoe dir
žo. Kaina diržo $1.00 arba visas gydymas 
$12.50.

N. UEMOROĮDAI (PILES).
Musų specialia vaistas išgydyk kiekvienos 
pušies tą bjaurią ligą be operacijos, jeiąru 
tik taikysitės atsargiai. Kaina uŽ mėnesio 
laiko gydymą $4.00.

Atskirkite pagal liniją.

A. ODOS LIGOS.
Speciali vaistai nuo šašų ir spuogų ir vi
sokių odos ligų. Užtenka gydyt vieną me
nes}. Kaina $5.00. z

’ B. REUMATIZMAS.
Geriausi vaistai nuo reumatizmo. . Tie vai
stai gydo kiekvieną reumatižfrno apsireiš
kimą. Kaina už mėnesini gydymą $3.00.

C. NEŠVARUS KRAUJAS.
Musų vaistai nuo suteršto kraujo tokie y- 
ra stiprus, kad išvalo visą žmogaus siste
mą trumpu laiku. Kaina už mėnesini gy
dymą $5.00.

D. NERVUOTUMAS.
Musų vaistai nuo nervų nuramina visokį 
skausmą ir nervų suirimą, pavelija dar- 
buoties ir ramiai ilsėties. Kaina $2.75

E. VIDURIŲ LIGOS.
Jeigu neturite apetito arba jeigu jus var
gina atraugos, turite skausmus ir gazus 
viduriuose, tai atminkite, kad musų pagar
sėję vaistai nuo vidurių visus tuos ken
tėjimus išgydys trumpu laiku. Kaina $4.00.

G. SILPNA PŪSLĖ.
Kuomet negalite sulaikyti šlapimo Ir jau
čiate degimą viduje, tai turite silpną pūs
lę, todėl rašykite reikalaudami musų vai
stų. Kaina už vieną bonką $2.00. Visas 
mėnesinis gydymas 6 bonkos. Kaina $5.00.

L NUSTO.HMAS VYRIŠKUMO. x 
Musų vaistai gydo visokį silpnumą vyrų 
ir suteikia’ naują spėką ir energiją ; užtik
rinamo greitas pasekmes pagerėjimo. Kiti 
gydytojai ima $10.00 Pas mus kaina tik 
$8. Vieno ni'enC-^'gydyrna.i.

J. TRIPERIS—PJOVIMAS.
Tų ligų gydymas yra mano speciališkumas. 
Nora skirtumo kiek ta liga yra sena ir 
chroniška. Rašykite man ir aprašykite 
aiškiai, o aš išsiųsiu gerus ir atsakančius 
vaistus. Tas gydymas vadinama—-Gono

Kalbama kad viskame 
kalti yi’a bolševikai ir leninistai. 
Žinoma, dalykas čia ne^bolševi- 
kuose ii' ne leninis tuose. Bur^

iečiame atsilankyt
DOCTOR BOYD

ir sandraugas
O METU PATYRIMO

Kare yra, tęsiasi. Su ja pri- 
seina skaityties, kaipo su faktu 
Reikia ją privesti prie galo, rei
kia ją u ž b a i g t i. Kare? 
negalima sustabdyti iškarto; ne
galima įsmeigti į žemę durtu 
vus... Kareiviai sako 
griebimo ir kontribucijų neno
rime, mums nieko svetimo ne
reikia, bet ir savo atiduoti mes 
nenorime, ir todek karę k o 1 
k a s reikia tęsti. Bet tęsti ne 
vardan užgriebimų, bet vardan 
užbaigimo jos, vardan kuOgrci- 
ėiausios taikos.

štai kaip, abelnuose brūk
šniuosi', žiuri. į karę ir taiką Pet
rogrado Darbininkų ir Kareivių 
Atstovu Taryba. '

Laikykit Šj Kuponą. Tax kutionas 
kia jums tiesa gauti už dyką egzaminavi
mą ir pasitarimą, kuomet jus j| parodysit 
gydytojui

CASINO PHARMACY
30 So. Habited St. Chicago, Illinois.

Biuro aptiekojc valandos 9:30 ryto iki 
9:30 vai. vakare. .

• 
Vardas ir
pravardė ............................................................... ..

Adresas : ..............................    • * • «

borataHja 
dengia m a 
siimsiu gy, 
spėka bus 
tiklrą spe-

sis Lopšys, tvirtais springsais, 
veikiu lyg laikrodi^, parduodamas 
kitose sankrovose po $7 $/E
m ūsų htijnn ..............  On » w

'JUs gerai žinomas. Sunshine, viri
mui pečius, garantuotas 29 metų,; 
geras kepimui ir virimui, didelis, j 
specialiai šiam išpar- $OQ| HA 
davimui .......................

Aš jau jums sakiau, kad ka
reiviai, armija turi didelę viltį 
į. tarptautinių socialistų konfe
renciją. Kareiviai pavargo nuo 
karės. Kareiviai žino, jaučia, 
kad kol karė nėra užsibaigusi, 
negalima pradėti tvarkyties vi
duje. Kareiviai trokšta taikos. 
Ir jie įsitikinę, kad tarptautinė

A. KARTANO APTIEKA
Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidų. Visada vartojami tik švieži vaistai, 

aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A. K. vaistai nuo nuospaudų (corns). Nugydo nuospaudas j kelias dienas. Kaina 25c.
Au, K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą j 20 minučių. Kaina 25c.
Trejos Dėvi nertos (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant ši^ trr ja n k a reikia neužmiršt, 

kad tąi yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu budu žmogus 
įgauna, didesnį apetitą. Kaina 50c.

A. K. Tabietkos nuo persišaldymo yra geriausia gyduolė nuo persišaMynio, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c.

A. K. Pijįulės nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant ši$s pilules užlaiko vidu
rius normaliskame padėjime. Dažnai pasalina galvos skaudėjimu, jeigu tas skaudėjimas paeina nuo vidu
rių netvarkos. Vartojant siųs gyduoles įgauni geresni apetitų.

Pas mus galima gauti visokių lietuviškų naminių vaistų, šaknų, žievelių 
o daugiau randasi musų aptiekoje.

1. Alijošis
2. Arnikas
3. Anižiai
4. Anižiai žvaigždėti
5. Avietės vuogos, džiovintos
6. Aviečių lapai

v ra f

faktas, kad- Laikinoji Valdžia 
gyvuoja, pmkinoji Valdžia ne
galėtų gyvuoti nė puses valan
dos, jėi Taryba jos neremfų.

J
Dąrbininkų ir Kareivių Atstovų 
Taryba - spėka, Laikinoji Val
džia butų bėjiegė, jeigu ji ne
siremtų ant tos spėkos... Tary
ba turi pilniausį pasitikėjimą 
visos d'emųkratijos: proletaria
to, valstiečių ir armijos. Tary
ba tai centras, kur sueina vi
si siūlai, iš visur. Už Tarybos 

visos gyvosios šalies jiegos, 
visos tveriančios jiegos. Armi
ja - pilniausia atsidavusi. Ta
rybai - pilniausiai...

mane išgydė
Karė už Augstsw 
Gydytojų Kainaa

.N AMINIS

D R. HAIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodas

Kontrrevo^i uci ja negalim a.
- -Beje, as. užmiršau svai

rnasi- 
turiu prietai- 

ofise, įrengtus Prof. Tes- 
'. D’Arsenvai, kuriuos aš 

i ūkui labai reikalingais del to, kad 
suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių j i ė pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymų, ko-

SLAUGIEMS
Akiniai aukso rtftnrnmie nuo S4.į)0 Ic a-a- 
gŠČ iaa. Sidabro rėmuoąe te
aukščiau. Pritaikoma akinius uždyką. 
Atminkit: Galvon lopėjunas, nar’r’lko- 
nsaa, akių skaudė/Loiaa. u^vilkinriaM far 
tt. yra vaisuuH įvairių Hid, kuris <*U 
būti prašaiintoH gerų akinių prttaCcy- 
flau. [Styrimai aždyką, jei pnrštl ar 

. Jei jos raudonos, j«t <*1- 
, blogai matai, jol ąk(s »U- 

llgiau, o J Ieškok patfsiboa 
r kišk vienam pr (taikumą »- 
kt>. Atmiak kad <n«M 
it'iojam akinius Ir ki-sn/d*' 

nom gerai prlrsjnkaaa
MESrROFP. J3wp-»rtas Optikas.

?ntar ai > arba vaiattl. ateikit paa mana, 
netų. AJ dvodw patarimus OYKAl.. Halini 
omead'ioju GERUS lakta r <a.. asm 
SO. MORGAN ST. CHICAGO, LILIZ

greitai tarp pasak 
priimsiu jus už Ii 
gu jus pradėsite, 
ties, jus galit 

»,* kad aš tikrai 
m liga ir kad 
dytas i trumpi 
itis atrasite, k

kruo-nors patemijimu. Aplo
dismentai skysti. Fronto" dele- 
galai aiškiai nepatenkinti kade
tų lyderio išvadžiojimais...

Rodičev pereina ant vidurinės 
politikos klausimų, sustoja ant 
ekononynio ir finansinio padė
jimo, užreiškia, kad “pas ohis 
nėra pinigų.” Čia “kareivių ga
lerija” neišlaikė. - Kaip!? Pas
jus nėra pinigu?! Pas jus, ka 
dėtus, turčius, daug pinigų 
Delko jus neatiduodate savo pi 
nigų Rusijai?!

Rodičev tyli 
Aha!

ydytt, ateikite pae 
, Radio-Scope Ray* 
Baeteriologiftka la-

. Jie laukia ir nesu-1 
kada gi toji konfe-! 

rencija prasidės, kada, gi, paga
lios, suvažiuos visokių valstybių 
socialistai.” Jiems praneša1 
apie tai, kad-“talkininkų” šalių ' 
valdžios atsisako “leisti savo so-1 
cialistus į tą konferenciją.” 
“Pilkasis” kareivis daro iš to iš
vedimą, kad “aha— reiškia, tal
kininkai nenori taikos”...

Vokietija “leido savo socia
listus į konferenciją.’’ 
kininkai” neleidžia. . Ta 
prom i tuo j a “ ta 1 ki n i n k u s 
rusų armijos, tai labai 
ant kareivių ūpo...

..O ka mano D. ir K. A. Tarv- C
ba apie talkininkų atsisakymą 

dams i S lock holm o v
porins?

- Tarvba Maro viską, kad ta 
kliūtį pergalėjus... « Petrogrado 
Taryba įsi tikinusi, kad galų-ga- 
le pasporlai bus išduoti. Ypa- 
tiškai. aš daugiau negu įsitikk 
nęs, kad konferencija įvyks... 
Kuo aš remiu savo įsitikinimą? 
Nežinau, negaliu lai pilnai iš
reikšti. Bet aš žiną u, kad 
k o n f e re 11 ei j a į v y k s...
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Štibąta, Rugsėjo 15, 1917

Svarbus Pranešimas

HMNMlMMtrtlM

American College Preparatory School
JUOZAPO GRUŠO

Priiseika

AKINIŲ

WISSIG0 a Irta ra s
ARTINASI RUDUO

Moksleiviu vakaras

EIKITE TUOJ A U S PAS

DAUTARA ROSS
Iš WEST SIDE

MM

š vii

GARSINKI Pane-

kini tapo 
Užstojus

CHICAGOS LIETUVIŲ 
DARBININKŲ TARYBA

is e- 
reika- 
, kurs

noriu 
tiems 
sočia- 
šiame

0R. J.
Medi!

ORKESTRĄ-BE5ĮAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

nuo septyniolikos lietuvių (Irau 
gijų, nes tik administracijų na 
riai buvo kviečiami dalyvauti.

icdaug daugiau kaip
ii nutarta vienų de-

Delcgatu išrink-

J. Bagdžiu- 
i pavadi n- 

rbitnuį einam 
” liet J). Bal- 

jis prirodL 
kad toks va rita š* visa i ne- 

Pagalinus nutarta skeli-

Pirmiausiai tapo perskaityti 
užrašai iš pirmosios sesijos. To
linus sekė šie tarimai:

< 1) Centrales valdybos pirmse- 
dis, K< Augustinavičius, išdavė 
raportų (atskaitų) z 
yicnbalpiaį, priin^t 
sunkesniems lajkąms ; nedaug 
kas bpvų galima veikti . tarpe 
moksleivių. Tečiaus šis-tas .pa
čioje organizacijoje tapo nuVei-

i. Ligoniai keliauja ilgas keliones 
Vnlstijy gydyt irs pas daktarą nuo savo ligų.

stebėti net klerikalizm 
vėjo. Town of Lake, k 
svkiu net 26 nauji d ra

* 751 W. 35th st.
Sekretorius St. Strazdas, 

1840 S. Halsted st.
Iždininkas, S. Danilevičius

1617 N. Winchester av, 
Draugijos, turinčio reika-

Nuo Rugsėjo 15 d. visi Susivienijusieji Bučernly ir Groserniy Dar
bininkai pirmą kartą švęs nodėldienj ir per 8 menesius, pradedant 
Rugsėjo 16 d. visi buČerniy ir grosernių darbininkai nedėidicniafa 
pasiliuosuos nuo darbo. KOMITETAS.

CH I GAGOS SPECIALISTĄ S 
Insteigtn 28 metai

Ruduo kiekvienų meta 
vienodus rūpesčius. Jis 

blogu apetitu, vidu- 
nemiega ir daž-

pi-:arl queen
KONCERTINOS

kreipties sekretoriaus adre
su. Siunčiant mokestis, čekį 
ar money orderį reikia ra
šyti iždininko vardu, o laiš
kų adresuoti sekretoriui. 
Platesnės informacijos bus 
paskelbta vėliau. Valdyba.

» pėrtMdka mi
nuciu. y

Ketverge
svetainėj įvyko ypatingas mitin
gas, sušauktas tuo tikslu, kad 
nutarus surengti vakarų išleidi
mui lietuvių naujokų į karę. Mi-

Mitingas naujokų išleidimo 
reikalais.

DYKAI! DYKAI!
Dabar \ra jūsų proga mo

li vi is barzdaskutystės 
amato dykai 

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvie

timo. Atsilankykite į mus 
tuojaus. Išsikirpkite šitą, 
kad atsimintumėte adresą.

MHBMMEtSCMNl
612 W. Madison Su Chicag®, fa.

Moteriškų.
Taipgi Chron

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 pų >h»l 
ir nuo 8 iki 8:30 vak, Nedwlo- 
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards M7.

Pakėlus klausinių apie prisi
dėjimų prie Lietuvių Darbinin
kų Tarybos, po trumpų diskusi
jų buvo klausimas paduota nu- 
balsavimui. Pasirodė, kad di
džiuma balsų buvo už įnešimų ir 
tokiu bildu SLA. 129 kuopa pri
sidėjo pri( 
kuopa turi 
50 narių, 
legalų tesiųsti 
tas Adolfas' Mausneris.

— J. A. Globiš

Telephone Yards 5194
Registruota Akušerka, Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarriauju «prie gimdy
mo. Moters, jeigu norite gero užžiurėjimo ligoje savęs ir savo 
kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes tnąno patarnavimas užganė
dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą dykai kiekvienai. Atsišau
kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL.Cicero Lietuvių Raudonos 

Rožes Pašelpinis Kliubas vien
balsiai nutarė prisidėti prie Lie- 
hivųį Darbininkų Tarybos.,; De- 
iėghtais vietos TarytfW išrink
ta P. Kaminskas ir P. Janutavi-

<Likite sveiki, draugai 
Chicagiėčiai! 

f • r*, •> > -*
Apleisdamas Cliicagų, 

pasakytų. kelis žodžius 
draugams, kuriems rupi 
lizmo idėjų skleidimas 

* didmiestyj ir jo apygardose.
Man teko pasakyti 9 prak^l- 

jj|>as Chicagos rajono (LSS; VIII 
*Į rajono- kuopoms, vienų prakal
bą “Naujienų” piknike it tris 
^prakalbas už rajono rybų — 
^Špringfielde, Kenoshoj ir Wau- 
Mkegane. J,

f J e tuvių Moksleivių Susivieni
jimas, užbaigdamas savo seimų, 
ryto (nedėlioj) vakare rengia 
gražų koncertų M. Mcldažio 
svetainėj, 2242 W. 23 Pl. Re 
dainų ir muzikos, bus ir šokių. 
Pradžia .7:30 vai. vak.

Viena uncija apsisaugojimo 
verta daugiau negu svaras gy
duolių 
atneša 
prasided 
rių sukietėjimu 
nai jus galite susirgti, bet im
kite Trinario Amerikoninio Kar- 
čiojo Vyno Elexyro; šis vaistas 
pagelbės jums prašalinime šio 
sezono blogybių. Jis prašalina 
sukietėjimų, išvalo vidurius, pa
taiso apetitą, atnaujina puikų 
jautimų ir prablaivo 
Kaina $1.00 aptiekose. 
jus jaučiat, kad ateinantis šalta 
sai sezonas augina jumyse reu
matizmą ar neuralgijų, — at 
mink, kad Tr 
užtikrinančiai 
skausmus. .■ 
muskulų sukietinunui gydo iš 
sisukimus, s u t i n i m u s, pa
lengvina pailsusias ' kojas, etc 
Kaina 25 ir 50c. aptiekose, kru
ša 35 ir 60c. Jos Triner, Manu 
factoring Chemist, 1333-1339 S 
Ashland Ave., Chicago, Ill.

, ' (Apgar.)

i, TELEPHONE YARDS Z721

J O N I K A I T Ii | 
as ir Chirurgas 1 
Halsted St., Chicago I

įnešiau, kad butų pakviesta nuo 
trijų šriovių kalbėtojai, t.y. nuo 
socialistų, nuo tautininkui ir nuo' 
klerikalų. Mano sumanymas

Bagdžiunas ir Raugevičius ėmė 
protestuoti, kad tai negalim 
sų daiktas, nes vakarui 
liūgas tik toks kalbėtoja 
einantiems į karę galėtų įkvėpti 
kareiviškos dvasios ir padrąsin
tų juos, Klerikalų atstovas Po
škus taipjau drožė karštų spy- 
čių apie reikalingumų įpusti ka
reiviškos dvasios ir narsos ir 
kad liet u v i a i kareiviai, 
jeigu tik jiems pasitaikys kada 
proga kalbėties su oficierais, tu
rėtų visados pasisakyti, kad jie 
kariauju už Lietuvos nepriklau
somybę, už Lietuvos laisvę...

Lietuvių Darb. Literatūros 
Draugijos kuopos reprezentan
tai, nebelaukdami pabaigos mi
lingo, atsimetė iulki klerikališkų- 
patriotų. Ir kitos pažangesnės 
draugijos nutarė atsimesti. Jei
gu mes rengsime išleistuves jau
nuoliams kareiviams, tai apsiei
sime visai 1)0 klerikališkų “pat
riotu.” —Anton Jusas

20 žmonių. Bematant, p. Jį 
Bagdžiunas rėžė karštų spyčįų 
apie reikalų surengti vakarų į 
karę šaukiamiėhis lietuviams. 
Po spyčįaus, pastatyta vienų su
sirinkusiųjų pirmininku, o pas
kui pradėta sumšihėti draiigij6s 
ir jas reprezentuojantieji valdy
bų nariai. Pasirodę, kad repre^ 
/.eiliuojamos • beveik-' išimtinai 
tautininkų ir klerikalų draugi* 
jos. Iš progresyviųjų, draugiją 
buvo vien tik Liet; Darbininkų 
Literatūros Draugijos kuopa at
stovaujama . Kitos prdgresyvėš 
draugijos apie 4ų mitingų nei ne
žinojo, nes nebūvu paskelbta. "

Užsibaigus  ̂surašymuidraugi
jų nutarta rengti vakaras, . bet 
kilo klausimas; Kaip čių tą va
karų pavardijus 
na s užreiškė, kad reiki 
t i jį vakaru “ph-^e 
čių į kariuomenę, 
čiukonis nesutinka 
lieja 
tinkąs 
bti jį kaipo vakarų atsisveikini2- 
mui su tais, kurie išeina į ka
riuomenę. — Kuo išeinahČiud- 
sius apdovanojus? Vieni perša, 
kad reikėtų nupirkti kiėkViehaih 
po pypkę, kiti • čilitabakio, ir 
tt. Galų gale atidirbta viskas 
rengiamojo vakaro kbiiiiteto ži
nion. Komitetas susižinos su 
naujokais, ir koks daiktas jiems 
bus reikalingesnis, tokį suteik-

Stoja į Amerikos Liet. 
Darbininkų Tarybų.

Rugs. 2 d. įvyko SLA. 129 kp. 
mėnesinis susirinkimas. Susi
rinkimas priėmė rezignacijų 
kuopos pirmininko J. Lazarcvi- 
čiaus, kuris yra šaukiamas į ka
riuomenę. Pirmininku likos iš
rinktas A. F. Kazlauskas, kuris 
pirmiau jau trejus metus |)ir- 
mininkavęs toj pačioj kuopoj.

Daug buvo kalbama apie pa
rengimų Apdraudos ir Sveika
tos Savaites; apsvarsčius, tapo 
išrinktas komitetas prirengimui 
visa, kas reikalinga minėtai sa-

SAUGESNIO 
BANKO Ni;RA 
už Lietuvių Valsfijinį Banką— 
Universal State Bank 
po valstijos valdžios supervi- 
zŲa Ir. po nuolatine-užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų, 

v 
KAPITALAS IR PERVIRŠIS 

$225,000,00 
liudija jog bankas yra .sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kiižno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarnlnko, 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 $0. HALSTED ST., 

>34ia« CHICUCO, UI.

DR. M. HERZMAN
EŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas F«r 16 bmk 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgM 1 
Ir aktiŠėrĮs.

Gydo mitrias ir rhroniikas ligas. TF- 
rų, moterų ir vaikų, pagral naujauabui 
metodas X-Ray ir kitokiuu elektros prie
taisus. -z-

Ofisas ir Labaratorija: 10Ž6 W. Iftfc 
St. netoli Pisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pkta. tr
C 8 vakarais. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Streft

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 

•— -Gyvenimas ir Ofisas
SI 49 S/Morgan St. kertė M < 

Chicago, 111.
I SPECIALISTAS

Vyriškų ir Talki
U Ugi

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daiigufifos llėtuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomei* 
duojarrta kafpo geHwsia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
nirrikoje. .Mes fu-dijnt j;is pnrupin- 
t i augšto arba žemo lobo.

Heikahmkite kuttalO'ilo,
Siame dykai. . v

fieorgi & Vilak Music Co.
1540 W.’47th-4Sf./ ‘Chicago, lit

Progresyviai moksleiviai laiko 
savo įlenktąjį seimų Chicagoj, 
“Aušros” svetainėj. Seimas ta
po atidarytas rugsėjo 14 d., 6 v. 
po pietų. Seimų atidarė centro 
pirmsėdis K. Augustinavičius. 
Sutaupymui laiko, protokolas iš 
IV seimo tapo neskaitytas. Sei
mų tvarkyti pavesta centralinci 
valdybai. K. Augustinavičius— 
pirmsėdis, raštininkas J. T. 
Vitkus. Seime dalyvauja pusėti
nas būrelis moksleivių ir- kele
tas baigusių — inteligentų.

Dienotvarkį tapo nutarta sek
ti panašiai:

1) Seimo atidarymas
2) Rinkimas seimo valdybos
3) Protokolo skaitymas.
4) Can tralines valdybos rapo

rtas.
5) Moksleiviai, jaunimas ir 

visuomeniški santikiai.
. (i) Organo klausimas.

Tarybos priešų pastangos ma
ža teranda pasisekimo. Taryba 
vis auua ir auga. Taip ir rei-

I Apie tai, kokiame laipsnyj 
^įman pasisekė išpildyt savo 
'priedemę — agituot už LSS. ir 
^kviesti jon dėties — veikiausia,

UŽRAšOM ir PARDUODAM viso 
kius iicniVlskūs ląikrašėhM.

1617 N, Rebcy st, Prie Robey Hr 
Milwattkee AVfcs-

čiai ir toliau rūpinsis los pagal
bos organizavimu, kas yra mu
sų visų priederme. Man teko 
būti Chicagos “House of Correc
tion”, kur randasi daug politi
nių prasikaltėlių. Man neleido 
su jais pasimatyti. Daroma 
įvairios kliulįs. Man matos, kad 
tų klinčių prašalinimui netik 
reikėtų, bet ir galima šis-tas da
ryli. Būtinai reikėtų pasirūpin
ti palengvint pasimatymo sųly- 
gas ir, jei negalima panaikint, 
tai bent sušvelnini tūlas kalėji
mo režimo taisykles.

Man linksma pažymėli, kad 
Nulyginus su tuo, kas buvo (Uii- 
cagoje prieš 4 metus, — kuomet 
aš pirmu kartu lankiausi šiame 
mieste - musų, socialistų, rei
kalas išrodo nepa lyginama i ge
resniam stovyje, negu 
tuomet.

Zakristijos įtel

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų liftų, nervo 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, Šlapinimosi, privatiškų liftu ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifili arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 p»xe 
rhitaH 606 ir jo gydymo sistema Ims priežasčių jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

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

Daktaras Boss išegzaminuos jus DYK/M ir pasakys jums, kas jums 
reikia daryli, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vii 
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. Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi 
dėlio, Seredos, Pfitnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

vinimosi vakarėlių, paskaitų, 
prėlękcijų ir t.p<

“Tėvyne” atsakius \ duoti 
kėlėją špaltų moksleivių reika*- 
lanis gvildenti,, pirmsėdis buvo 
įgaliotas kreipties prie '‘Naujie- 
nų”? kurios sutiko užlęįsiti vietą 
Jaunuomenes Skyriuje.

2) Raštininko, P. Zalatoriaus, 
raportas,, tapo, priiinąts. Buvo 
bandomą organizuoti . rytiečiai 
moksleiviai. J'ani Ųlųslui tapo 
parašyta keletas laiškų ir atsi
šaukimų, bet pasekmes,„ paširo- 
dę negatyvas. :J. V.L ( ,

3) Neatsilankįus iždininkui, 
G. Bęnošiui, jo raportas tapo 
atidėtas iki ryt dienos.

4) Raportas “Bangos” komi
sijos tapo išduotas ir priimtas. 
“Rangos” projektas buvo patal
pintas “Naujiehose”.

5) Mažesniųjų komisijų, kaip 
antai vakarų rengimo, paskaitų 
pagaminimo ir t.p,, raportai ta
po išduoti ir priimti.

6) Neįsteigus nuosavo laikra
ščio, redaktorių raportai nega
lėjo but išduoti.

Pirmoji diena penktojo L.M. 
S.A. seimo lapo užbaigta kaip 
9:30 vakare. Nutarta rytoj su
sirinkti pirma valandą po pietų. 
Moksleiviai ir svečiai nuoširdžiai 
yra kviečiami atsilankyti. Ran
dasi daug svarbių klausimų.

tose prakalbose, kur tai bus ga 
Įima, parinkti aukų tiems mu 
sų broliu uis, kurie kenčia dę, 
politinių persekiojimų Šioj ė š<T 
lyje, ■ Tūlose vietose rinkta au 
kos ir publika gausiai aukavo 
ypač Mildos svetainėje, an! 
Bridgeporto, ir “Naujienų”< pik 
nike. •

\ Jei nori greitai ir atsakančiai išmokti Angliškas' kajbos, prisi
rengti del kolegijos, pereiti visą Grammar* Schbolės arba High 
Schodlės kursą, ar iš 
naVimą patyrusių m 
lankyk šią mokyklą

, Šios mokyklos surėdymas, jos naujausios ir geriausios meto- 
dos, ližtikrina kiekvienam gerą pasekmę moksle. Pradžiamoksliams 
•viskas aiškinama lietuviškai.

; 'Mokiname dienomis ir vakarais. Kursai prasidės rugs. (Sept.) 
17, 1917. Ateikite prisirašyti dabar. Ofiso valandos: Nno 8 ryto 
iki 10 vakaro. •

American College Preparatory School 
(American School of Languages)

3103>So. Halsted Street, Chicago, HI.

Telephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D.
SenflK Gydytojas ir CMfurri»fl

Specialiht4is Moteriškų, Vyriokų ir 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų Litrą.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambary* f»00. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 Uryfcf 

1:30 iki 3 ir 7 :80 iki 9 vakare.

sidėjo Socialistų bąjungou. 
Privatinių liankierių tvirtovės 
apgriuvę, nelyginant Trakų py
tis. Tai vis geri ženklai del mu
sų. Tuo tarpu jūsų, socialistų 
dienraščio tvirtove prasimano 
vis naujesnių, vis geresnių for
tifikacijų. Joje^- kas man vis- 
tik linksma pažytnStlviešpa
tauja St. Louis’o konvencijos 
daugumos dvasia!

Bet juo didesnė hiusų įtekme, 
tuo didesnes musų priedermės 
ir čia aš noriai turiu pabriežti, 
kad socialistinio lavinimosi darj 
bas Chicagoj, pradėtas pereitą 
žiemą propagandos mokykloje 
ir Jaunųjų Socialistų Uygos 
kursuose žadama tęsti ir šią žie
mą, netik tęsti, bet ir gilinti la
biau sąmonininti tą darbą. 
Tuo žvilgsniu ir pas mus, New 
Yorke, šis-tas daroma ir reikia 
linkėti, kad šiame reikale mes 
dažniau susisiektume.

Tūluose drauguose man teko 
pastebėti pusėtino pesimizmo — 
jei nepasakius daugiau -—, kuo
met užeidavo kalba apie LSS. 
centrą. Svarstyti tuos relkhlūs 
neįėjo į mano priedermių srytį 
ir aš, rūpinaus Būti Visai neutra
liu. Vistik ir šiame klausimą aš 
palinkęs prie optimizmo ir no
riu tikėti, kad dalykai susi t va r-

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAI? VY»Ų IR MOTERŲ, 

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENCJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecialiŠkai gydo liprfls pilvo, plaučių, inkstų ir puslSs, Uinuodijlntą kraujo, 

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, akaUsmus nugaroje, kosėjimą, 
Serklča skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus i&gydytl, ateikite 

ia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoju per daugeli metų ir 
Jlgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedalioms ik! 12 dieną. 
1800 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršaj Dankos. Tel, Canal 3263.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJA* IR CHIRURGAS

Špoehllshis rroiiwHH!, ir raMt|
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Hn)stcd St., kampan fhr« 
Telephone Drover 4974.

Ofb«« atdara* Iki 10 vai. ryte, 1—JI 
po pi'»tų ir vakarais.

Tarptalitinio Biblijos Tyrinėtojų Susivienijimo
Susirinkimai atsibuna kas Nedėldienj

P. VYodman Svet., 3251 Lime St., kantjiM 33-čios
Ateinančio Nedėldienio Temą*

■ -‘iKODEL DIEVAS UŽLEIDOPIKTĄ*’
. Inžanga dykai—nėra kolčktbs

' KVIEČIAME VISUS.--''ir-

'mokėjau ir tesėjau — taip iš- 
Upildžiau tą savo uždavinį. Nuo 
*Jsavęs turiu pasakyti, kad man 

labai patiko Chicagos darbiniu-- 
pleišką publika, kuri nepaisant to, 

tthd dauguma prakalbų įvyko 
šiokiom dienom, nepaisant to, 
Jkad veik visur buvo imamaz de- 
šimhikas įžangos, skaitlingai 
lankėsi prakalbose jr rode didė
lę simpatiją musų idėjai ir mu-; 
Sų praktišką jam darbui.

E
 PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I

A-iiiit Boręif, Lenity h Stogini© Fopleroi |
CARR BROS. WRECKING CO. į 

3003-3039 S, Halsted SU, Chicago, 1IL '

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akiu, . J
Jeigu Tau skauda akys, |

' Jeigu skaitant raidės susibėga 1 krūvą, J
IJe’gu spauda rodosi Tau dviguba, J

Jeigu turi uždegimą akiu, ' JĮ
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi t 

reikalingas%akinių. e i

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklą, kuris turi 15 metą pa- j 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jysij akiu ir ffi 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. I

.JOHN .1 SMETAN.'A ’

AKIU RALISTAS S

TEMYKIT MANO UŽKASA. g

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

Tėl. Canal 5335 I

9) Kares klausimas.
10) Konkursai.
11) Organizacijos reikalai.
12) Nauji sumanymai,
13) Apšvietos klausimas ii 

<fLiauffies- Universitetas.”
14) Naujos valdybos rinki
15) Seimo aždarymąs.

•: ' / :<v'. . ■

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisomo visokiu daik
tą, kaip tai: laikrodžiu, žiedą,"Wdr- 
veliy ir kitokių. Kas ką pirksit W 
mane, tai aš.viskg gvarantuojti 
'kad 'auksą pirksite, miksą ir gaiisit. 
Jei nebus auksas, tai $59 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Tajptj prjre»- 
Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, net ateikite pas made. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Uz savo darbą gvarailtao- 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, afcią specialistai, 
PETER A. MILLER, optician 

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

li®



PASARGA.— Draugijų pranešimus skelbiam* 
be užmokcetice. Pranešimai, turi but priduoti 
M vakaro, laukeliu arba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti tą pad tą dieną, kada spausdinamaa 
diearvUtia, nebegali but Įdėti.—“Nauj.” Red,

NAUJI® NTO < Chicago, ffl
laggm1* SMWKREIKIA DARBININKŲPranešimai

ejaus

RANDAI

PARDAVIMUI

Smulkus Skelbimai

MOKYKLOSNAMAI-žEMe
Dt. A. R. BlumenthalASMENŲ JIEŠKOJIMAI

nam

RAKANDAI
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

LIETUVIŠKAS
L1GONBUTIS

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI
HA5TB 5Y5TEH

DR. W YUSZKIEWICZ
MOKYKLOSNAMAI-žEMe

DR. A. J, KARALIUS

3543 31

Oklahomos Aliejaus šuliniai Padaro 
Vargšus Turtuoliais Milijonieriais

s naktinis 
mai veika-

Skaitykit ir Platinkit
‘NAUJIENAS -i

Jie turi
Jie jieš-

Jasisakykite

Jos: nuo 8 ryto 
nuo 7:30 iki 9:30. 
L, Chicago, III.

REIKALINGA mergina prie narni) 
darbo mažoj .šeimynoj. Turi mokėt

kompanija turi 3000 
didžiausių pasaulio

pirmiausiai buvo

Rorkfnrd. III.—L.D.L.D. 29 kuonos 
sasirinkimas ivyks Rugsėjo 16 d. R 
*'«L vok 319 E. State Sir.—Malonė- 
V»te atsilankyti nes 
biu reikalu. •—O.

19 E. State Sir. 
vra 1 

Waliulicne, rašt

Smulkiems pasl skelbimams kainos
1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skutos, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typev“'1*1"" "£"1- 
lybos teisių, Suv. Valst 
belnos istorijos, geografijos, 
kinės ekonomijos, pilietystės, 
rašyštės.

MOKYKIS SIU T MOTERIŠKUS 
E- - c" RUBUS ' ' •?

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
luš. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valatidos dieną arba vaka
rais del jųsų ęarankumo. Už $10 iš
mokinant jus siut visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
T850 WeR0 gat

Rockfordiečių žiniai. — Nedėlioj 
rugsėjo 16 d., A.L.D. Tarybos virti 
nis skyrius rengia dideles prakal 
tins, kurios' įvyks Mendelssohn sve 

ST. Main St., ivgiai 
Kalbės dr 
“ K a n k 1 i 11 

būtinai 
i viršminėtas 
svarbiu dalyku

reikalų apsvarstvti 
ir naujų narių a t,s i ve 
L Gėlu m a busk as, rašt

PARDUODU Barber Shop’ę. Pigi 
randa. 2 kėdės. 'Turiu Iris biznius 
A įsišaukite i

REIKALINGI 2 geri kliaučiai prie 
siuvimo moteriškų drapanų. Atsišau- 
kiet tuojaus: J. M. Locaitis, ,
306 S. Western Ave., Chicago, Ill.

' . t .. -v, - ''..A M .. j|

'Tarptautinio. Biblijos Tyrinėtojų 
Susivienijimo susirinkimai atsibuna 
kasnedėldienį P. Wodman svet’., 3251 
Lime Str. kampas 33-čios. Ateinan,- 
čioj nedėlioj tema: “Kodėl Dievas 
užleido piktą” Inžanga dykai nėra 
kolektos. Kviečiame visus.

PARDUODU arba išmainau ant 
saliuno 2-jų pagyvenimų namą su 
kampinių lotu 60x150, garadžius del 
dviejų automobilių, gatvės ir šali
gatviai ištaisyti. Pandos neša $360 
į metus. Atsišaukite 1503 W. 1121h 
Place. Morgan Park, III. Phone 
Beverly 2792.

GYDOME reumatizmą, Lumbago, 
sustingusią nugarą, kulšis, rankas, 
visas chroniškas kraujo ligas, inks
tų ir kepenų ligas su elektriką, kar
štomis garo pirtimis, mojkslįšku ma
sažu ir vaistais. Jeigu jus sergate ir 
gulite, tai mes prisiusime Jums gy
dytoją dykai. 'Taipgi priimame ligo
nius ant nedėlios, už prieinamas kai
nas. Lawndale 839, 
1234 Independence Blvd. Chicago.

gyno Nedėlioj, Spa lie 21 d. 1917,— 
Schoebafen Hall, Cor. Milwaukee ir 
Ashland avė. Meldžiame draugijų 
bei kuopų nerengt tą dieną pramogų 

—Komitetas.

Dr. M. R. KRASNOW
Chirurgija ir VenerlŠkda Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki ;0 diena:, 
1 iki 2 ir 6 iki. 8 vakare; necėldfentab 

nuo 10 ryto iki 1 valandai diena* 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

134 6 So. Halsted St.
Phone Canal 538

Main str . _ ~ -
nėkite atsilankyti Rusi rinkti pa ski r 
tu laiku, ’ • - - -
apkalbėti. Malonėkite . pribūti. visi

U Palstickis.

234 ko. LSS 
dėlioj, 16 d 
Chicntfo 
Pradžia 
rinkime 
merikos 
na. kad 
Kvii

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

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju bu d u, 
pagelbsti ifisllavinti lengvini ir už mažq 
užtnokesn|. Mokina Anglu kalbos iki augš* 
čiausiai, Aritmetikos, Knfyvedystčs, Laiš
kų raSymo, Lietuv. kali). Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budo gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS, Del lankančių Public Schools duodama 
Pagalbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Levaskls, 3311 W.61 PI.Chicago

REIKALINGAS patyr 
anitorius. Geri paliudp 
ingi. $65 j mėnesį. Atsišaukite į vy 
iausj janitorių Peoples Stock Yds. 
i t u t e Bank Cor. 47th St. and Ash

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
V Gyvenimas yra tuk-

t Čias, kada pranyksta jOflBliRnh regėjimas.
Mes vartojam vhjjįv- 

Į jf vintą Ophlhaimomet- 
W j#*’ er. Ypatinga d omą 

w&Mfrtff atkreipiama J vaikus. 
ag“® Valandos: nuo 9 ryto 

. ' . ’ki 9 vakaro; nedėld.
• . ■ ".'B nuo 10 iki 11 dien%.
4649 So. Ashland Avenue,

ROCKFORD,ILL. ..
Lietuvos šelpimo Eondo susirinki

mas įvyks nedelidj, rugsėjo 16 d. 10 
vai. rytą Mantagu House, 1528 So.

—Draugai delegatai, malo- 
’ r,- 

nes turime svarbių dalykų

Roseland. LMPSA. 25 kn. mėsesinis 
sus’Hnkimas ivyks nedėlidi. ruesė- 
ip 16 d., 2 vai. po pietų Aušros Mo
kykloj, 10900 Michigan avė. Visos 
narės malonėkite neatbūtinai atsi
lankyti. nes turim daug svarbių rei
kalu ansvarstymui. Kviečiame atsi
lankyti ir nauių nariu.

Pin sekr. G. Ručinskienė.

PARDUODU t puikų ‘ automobilių 
“STUTDBEKERV, p'enkiu sėdynių. 
Gerame padėjime.: Žema kaina tiktai 
$150.00. Atsišaukite greitai pas 
Antana Ročkų, 1813 Lake SI., Melrose 
Park, IB. Phone 621.

So Chicago.—8 wardos Socialistų 
Parti in rengia pikniką nedėlioj po 
ntetu. Indiana Garden, tuoj už rube- 
žiau.s Indianos valstijos važiuojant 
Hammond karu'. Inžanga dykai. 
Kalbės aid. Rodricmez ir Johnson, 
JlfM'Tnnnr Stedman, Barney Berlin ir 
5. S. Engdahl.

Arba mainykite ant loto 
Ant Bridgeporto—Union gatvė

A. PETRATLS & CO., 
751 W. 35-ta gatvė, Kampas Halsted 

Chicago, Ilk

savaitę ir pragyvenimas. Atsišauki 
te Mrs. Bruchas,
3323 So. Halsted St,. , Chicago, III

IŠMAINAU SALI UNA ant namo. 
Vieta apgyventa lietuvių ir lęnkų. 
Išeinu į kariuomenę. Atsišaukite 
1721 So. Halsted st., Chicago

liuįiana Harbor, Ind 
lavinimus susirinkimas įvyks paned. 
17 d. rugs. (Sept.) A. Mikalavičiaus 
svet. 2112 137 st. Pradžia 7.30 v.
v. Malonėkite visi draugai atsilankyt 
paskirtu laiku, nes turėsime išrinkt 
darbininkus ant baliaus ir teatro. 
Taipgi neužmirškite atsivesti naujų 
draugų.

Cicero, III.—LSS. 138 k p. išvažia
vimas įvy ks nedėlioj,' rugsėjo 16 d.,' 
Jefferson miškuose. Visi lietuviai 
ir licluvės kviečiami atsilankyti; y- 
pač kviečiami turintis pirktus nuo 
kp. narių tikietus. Bus žaismių ir 
šiaip gražiai visi įiasilinksminsime.

—Komitetas.

REIKALAUJAME janitoriaus. Da
rbas naktimis. Pageidaujamas apsi
pažinęs su dirbtuve. .Mokestis $14 j 
savaitę. ROGERS HALL CO. 
Polk and La Salle Sis.- Chicago.

'TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, pa veikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 viclrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, III.

m. gva- 
$115 ir $225 Victrola su 

brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Chicago, HL

McDonnell
2630 W. 38 str., McKii

Milda Teatras 
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaufl Pernmin«: 
Panedėlyj, Ketverge ir Su b a toj 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c. 

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

> ■ HALSTED U 32-rwGA.TVS

- DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”. 
Mes Kalime Kauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamų vietą i trumpų Laikų. Jus ffau- 
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimų mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo tikyrjų, kur mo
kinamo siūti rankoves ir kiienius daryti ir 
prosyti. — Dieninės ir vakarines instrukcijos. 

JOS. F., KASNICKA, virijninkaa 
‘ Prieitais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N.. La Sall® Strwt

mišrus choras 
i kviečiami ai 

prakalbas 
išgirsite.

Petrauskas

ATIDUODAMA RĄNDON .kampi
nė sankrova 14 ir Halsted gatvių 
Garu šildoma. Nebrangi randa. Al 
sišaukite i

Cicero, III
paėmusi vakarams šias dienas: Spa- 
fių (Oct.) 6 d. P. Pakšto svet.. Ci
cero, HL, gruodžio (Dec.) 8 u. M. 
Meldažio svet., Chicago, III. ir va- 
šario (Feb.) 24 d., 1918 m. M. Mel
dažio svet. Meldžiame visų rengėjų, 
Kad sau pasiskirtumėte kitas dienas 
vakarams, nes nemalonu yra užsi- 
kenkti vieni kitiems. Su pagarba, 

A. Linge, LSS. 138 kp. org.

BEI KALINGAS baigęs public 
school vaikas už pagalbininką drei- 
verio prie išvežiojimo duonos.

Antanas Balkaitis, 
1217 5th Ave Chicago Heights, III.

Telephone ^Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpecialLst®s Moteriškų, Vjrikką, Vaiką 
ir visų chronišką litą.

VALANDOS: 10- 11 ryto, 4—5 po pietų. 7—S 
vakare. Nedėldieniap 10— 1 po pietų.

3354 S. HALSTH) ST., arti 34 ST.

Ra*' i ne 
teinantis 
1j, rūgščio 17 
svet., 500 Monument

NAUJAS 2-jų flatų namas, 5—6 
dideli kambariai, ąžuolo grindys ir 
papuošimai,-medikai# spinta, meta
linė garada, augštas beizementas,-^ 
attika, $3Š50, arti Crane. Dideliu 
bar genas

TURI BŪTI PARDUOTA šią nedė- 
lia kriaučių dirbtuvė. Sykiu randas 
Cleaning ir dyeing storas. Visas bi
znis parsiduoda už pusę kainos. Bi
znis išdirbtas gerai. Vieta phran1>i. 
Pardavimo priežaslis—išvažiuoju j 
kita miestą.

Keeworth T ailoring Co., 
1339 501h avė., . Cicero, 111.

EXTJM z
PABSIDUODA trijų krėslų* bar- 

bershopė ir kiti visi geri intaisymai. 
Biznis išdirbtas per daug metų. Pi
gi randa, yra pragyvenimui kamba
riai. Priežastis pardavimo — savi
ninkas turi eiti j armiją. Meldžiu 
atsišaukti kuogreičiausia, nes tik ke
letas dienų tėra laiko. Adresas: 
3205 S. Wallace St., Chicago, III.

ATIDUODAMA RAN DON pigiai 4 
kambariai. Kas nori suččdyti pini
gus, pasirandavokite tuos kamba
rius.
1633 So. Canal Str

Chicago^ Rusijos išeivių socialistų 
organizacijų konferencijos teikti 
pagelbą Rusijos revoliucijai. Susi
rinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 
d., Rusų socialistų organizacijos 
svetainėje, 1149 Campbell avė. Pra
džia 10 vai. ryte.

Įsidėmėkit naują adresą!
Konferencijos sekretorius.

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus'. Dabar nuosavybės labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po karės, kuomet 
galima padaryti didelį pelną. Pasi- 
matykite. su manimi dėl pigumų”. 
PHĖLAN, ilBth. Archer and Camp
bell avė., Plione Yards 6539. •/

Pajieškau Antano Stanislovo Va- 
lacko .kaimo Svilių, Vabalninku pa
rapijos, ir Mikolo ir Palionijos Pil- 
kauskaitės, Svirplčnų kaimo, Beržų 
par., Panevėžio pav. Kauno red. Jie 
patįs ar kas žinot juos malonėjo at
sisaukt .šiuo adresu: •

Antanas Atkočiūnas,
342 So. CrawTord Ave., Chicago, III.

— Vienas iš drau 
mie 1 zkaukazi i 

taipjau bus svarsto 
klausi mai.

draugai, malonėkite* ai 
iškirtu laiku. Rengėjai.

Dr. A. N. Perlman 
t

Praktikuoja 21 metus Chicagoj 
Ofisas: 1532 W. 47th St., Chgo. 
SįMH'ialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaikų, taipgi chroniškų ligų.

VALANDOS. * ....
Nuo 9 iki 12 pietų; 7—9 vai. 
vakarais. Ncdėliom nuo 9 iki 12

Konferencijos susirinkimas.—Chi- 
ragos konferencija Rusijos socialis
to organizacilu teikimui pagelbės 
Rusiios revolinciiai laikys savo su
sirinkimą nedėliok rure. 16 d., rusu 
socialistu bute. 1149 N. Camnbel 
Ave., kamnas Division St. (arti Wes
tern avė.), pvndžia 10 v. rvte. Bus 
rinkimai valdvbos. Visi delegatai 
prašomi pribūti laiku.—-Patėmvkite 
permainymą adreso. Konf. Sekr.

REIKALAUJAME jaunų vedusių 
vyrų į dirbtuvės darbus. Patyri
mas nereikalingas. Pastovus dar
bas, 30c. į valandą ir 40-45c. į valan
dą dirbant nuo šmotų.

Central Brass Co., 
4068 Princeton avė., Chicago, III.

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakarę,

‘T IP' I Q IH
M Dienomis' ir vakarais teisių klesos. Q
R 'Gyvuoja 22.'ihetū. 1800 gavusių mo-
G kslifikų laipsni, Dykai oratorika. 8 y
A -metų praktikos kursas. Gražiausi ...
G klesos kambariai Siame mieste.
O DIENOMIS IR. VAKARAIS AUG- Li
HS ŠTESNEŠ MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia i Kolegijų, Teisių, Medicinos, Den-. 
tistikos,. arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiail- 
siu .laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 63 \V. Jack- 
«on Blvd. Tek Wah.

gsejo 17 d. 7:30 v. vak. Liberty Hali 
3120 W. 12tb St. — Visi nariai kvic 
čiami atsilankyti.

Vienas iš daugelio Oklahomos Aliejaus sulinių, 
tekahcių 20,000 bačkų j dieną. Šitas šulinys 
išduoda $40,000.00 pelno kasdien.—Ant 36-tos 
meridiano linijos randas daugelis tokių šulinių

Įmokant labai mažai 
NAMĄ

ĄNT LŠRANDAVOJIMO ruimas del 
vieno arba del dviejų. Garu šildo
mas. Karštas vanduo ir maudyne. 
Atsišaukite: A. Ripkevičius, 
1681 Milwaukee avė., antras floras.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikalų 
ko įvairių progų 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikala’uiu darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pasiftiysite, 
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.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus jienkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas Datas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

DeKalbiečių d o mai.—Viauomeniš- 
kas susirinkimas įvyks.rugsėjo (Sep
tember) 16 d. t. y. nedėlios vakare 
7:30 v.v. Bendrovės • svet.. kampas 
Market ir N. 8 gatvių -Geistina kad 
visi atsilankytų laiku, nes yra nema
žai užduočių išpildymui: svetainės 
nusamdymas, išlinkimas komiteto, 
kuris paruoš programos veikimui 
per visą vėsųjį laiką ir tt. Programas

DEL LAMA1NYMO 80 AKRŲ ALLE
GAN Co., Mich., “nuvalyta” gera že
me, be sandėlio, 8 kambarių namas, 

; kaina $5,000; už gc- 
flatus ' Chicagoje iki 

$7,000. Rašyk arba atsišauk nedalioj 
tiktai. Conforti,. 2126 Stave st.

pietų. 
«ląinu 
todėl vist 
slankyti 
nes daug

Rugsėjo. University o 
Settlement, 4630 Gross Ave 
10 vai. ryto.—Siame susi 
bus diskusijos temoje “A 
teismai ir teisėjai”. Geisti 
visi draugai atsihmkytu. 

iami taipgi ir pašaliečiai.
—Sekrelori u m.

AUŠROS MOKYKLA.
3001 S. Halsted St. \ Chicago

Nuo rugsėjo 9 dienos, nedeldienio, 
jirasidčjo Aušros dienines ir vakari
nes mokyklos žieminis sezonas.

Bus šie skyriai:
1. Braižymo (kaip pažinti pienus) 

— nedėldieniais nuo ryto.
2. Aritmetika (rokųndų mokslas).
3i Algebra ir visokios kitos mato

mai ilęos šakos.
4. Anglų kalba ir geografija. Apart 

viršminėtų skyrių, reikalui atsira
dus, gali Indi įkurti ir kitokie sky
riai. 1

Mokytojai, žmonės geri žinovai i.š- 
guldomų dalykų ir prityrę mokyto
jai. Kaina maža. Dėlei parankumo 
mokyklai ir didesnės naudos moki
niams, meldžiame visų pradėti vie
nu kartu nuo pradžios sezono.

EXTBA PARDAVIMAS!
Turi būti greitai parduota bučer- 

nė ir grosernė. Priežastis — savi
ninką paima kariuomenėn. Biznis 
plačiai išdirbtas; puikiai išrengtas. 
Tarp lietuviu ir kitataučių apgyven- 
toj vietoj; švariame miestelyj. Ku
riems nereikia stoti kariuomenėn, 
atsišaukite tuoj; parduosiu pigiai. 
Del platesnių žinių kreipkitės j “N.” 
administraciją laišku, pažymėdami

REIKALINGA sena moteris arba 
našle pridabot namus. Atsišaukite: 
1503 W. Monterey avė. Morgan Park 

Phone Beverly 2792

rugsėjo 16 d 10 v. ryto. A. Va 
♦ itimiskn svet.. 8132 Vincennes avė 
Urpugp’. malonėkite susirinkti pa 
flirtu laiku, nes turėsime daug sva 
rhhi dph ku ansvorstyti. Ir tie drau 
uai. kurie nadavėt adresus prakal 
bn«e. malonėkite vi 

Su pagarba, -

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

REIKALINGAS indų plovėjas.
HARRY BLOCK

Halsted St., Chicago

CHAS. A.WOOD & CO. iscrp. JOHNILGAUDAS.JVUr
110 So. Dearborn St. Room 1010 Phone Randolph 2713 Chicago, Ill.

Wis.— LDLD. 65 kuopos a- 
susirinkimas ivyks panede- 

h) v. v. socialistų 
so.—Visi malo

nėkite ateiti į susirinkimą, nes turė
sime svarbių 
nepaminkite

PARDUODU pigiai 2—5—1—6 ka
mbarių mūrinį namą. $1000 įmokė
ti, likusius menesiais.
2030 Cortland str., 2ras aukštas

■ ‘ Chicago, 111.

Brighton Park.—Pranešu visiems 
Keistučio KHnbo nariam: men susi
rinkimas atsibus nedėlioj, 16 d. rug
sėjo. 1 vai. no pietų. Liuosvbes svet. 
kąmnas Kedzie ir 39 pi. Nariai ma
lonėkite būti ant laiko, nes yra daug 
svarbiu reikalu. —J. Gustaitis.

A TIDUODU kambarį garu šildo
mą, elektros .šviesa ir maudynė. .Šva
rus oras, prie pat Washington Par
ko. Patogu butų ženotai porai, kur 
moteris neina dirbti. Atlyginimas 
mažas—prižiūrėti 5 melų vaiką ir da 
aš primokėsiu kiek. Meldžiu atsišau
kti greitai adresu: O. St., 

418 E. 50 pl., Chicago, lit.

$100 inv. j 'The Producers Oil Co. pakilo verk $25,000 
$100 inv. j The Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 
$100 inv. j The Coline Oil Co., pakilo vertėj $46,000

Oil Co., pakilo vertėje $100,000.00.
1916 m., pereitame rudenyje, ir 
lai pelnas lik nuo kelių šulinių

Pranešimas A. G. W. of A. nariams. 
— Lietuvių Rubsiuvių Unijos 269 
skyrius laikys savo bertainini susi
rinkimą subatos vakare, 7:30 vai., 
rugsėjo 15 dieną, Rashinskio salėje, 
731 W. 18th st. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti. Valdyba

svet.,
nąriai malonėkite neit 

rfaiiff svarbiu reikalų, 
rinkimas dai 
ris atsibus n

L.S.J.L. 1 k p. lavinimosi susirin 
kimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 16 d 
10 v. rvte, Mark Whit 
Halsted ir 30 gtv. 
rų skaitys lekciją 
jjo gyventojos 
rni įvairus gvvemmo 
Draugės 
silankvli

Gerbiamieji: Malonėkite tuojau? prisiųsti žcrnlapj aliejaus laukų Oklnhomos, K;u 
formacijas apie ščrus BUCK RUN OIL CO

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: *2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 ir 7—9. 

Tel. Canal 3877.
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PARDUODAMA PAŠOMOJI MAšl- 
nėlė (typewriter).—-Gera, beveik vi
sai nauja, su visais lietuviškais ak
centais ir kitais parankumais. Nau
ja kainavo $105. Parduodama labai 
pigiai—lik už ketvirtadalį kainos. 
Atsišaukite: L. žilvičiutė, 
l$40 S. Halsted st. Tel. Prospect 9496

Prirenka visiems tinkamus akinius, cgaajrrn 
nuojj ii patarimu? duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago »v, 2-w 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iAryto ikį vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 ifiryto iki 2 po pietų

Tel. Haymarket 2484. Z

REIKALAUJAME vyro kriaučiaus 
prie vyriškų drabužių.

A. V. Bagdonas, ,
617 W. 37th st., Chicago, DE

Liė*»»vip P»l Dar. Pp*. Kliubo su
rinkimas ivyks nedėlioj. f6 rugsė- 

2 vąl. pn nietn. J. Mikalajūno 
2334 S. Leavitt St:—Vi- 

i’H. nes vra 
Taipgi bu* 

dnlnku ant badaus, ku- 
lėlioj. 23 rugsėjo. Taip* 

i savo draugus prira
šyti Klitiban. —J. Krūmas, rašt.

-m

BUCK RUN OIL CO. yra jauna, greitai kjlanli Oklabonios aliejaus kompanija, šita 
akrų aliejaus žemes—žinovų pripažintos vienos iš geriausiu — anl tiesios linijos 
aliejaus šulinių. • •
'Eamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kjhmči<>s aliejaus kompanijos, 
jau prisidėjo. Nelauk ilgai, nes Šerai šios kompanijos, greitai parsiduoda ir netrukus
JEIGU 'TAMSTA BUTUM INVESTAVĘS $100 į sekančių kompanijų Šerus, kuomet 
siūlomi, lai tamsta būtum įsigijęs sekančius turtus:
$100 investuotų į Lucille Oil ('o. pakilo vertėj $16,000
$100 investuotų j Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,060
$100 i nV ėst uolų j Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000

$100 investuotų i 'The Trapshooters
Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota August 

kiekvienas $160 seras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdic 
ir vos lik nuo 80 akrų žemės!

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus yra dabar, kada koiUjianija jauna. Dabar pirkdamas serus gauni juos 
kuopigiausiai. o kada Šerai pakils, tilbmet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tamistos pinigai h’gųs tam- 
s|;0—jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti . Leisk juos į darbą, o jie atneš lamstai šimlerio- 
pai-tukslanteriopai. Atmink, kad pinigas pinigus daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas tamsią; 
Nepraleisk jos. 'Tamstos giliukis yra aliejuje. Pasi tverk jj! Kas nieko nebando—nieko nelaimi!

PRISIUSIME DOVANAI Aliejaus laukų žemlapį ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL kom
panijos. Jšsikirpk žemiau padėtą kuponą ir.prisiųsk jį TVOJAUS žemiau padėtu adresu:

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS
! 4814 S. Ashland Ave. Chicago.
s Vai: 10—12 ryto, 1—3 ir 6—8 v.

. a* •«* >•

I I 1.11 \ Išk AS AKIŲ GA PY TOJ Al*
Ha*1 <«lri *V *>.■«!► t- Jpv.tk* *>•*., HM-
galvos * k au dėjimo, atailanky kite pa-* «i»

J155 Milwaukee Ave.'
Valandos: Nuo 9 jyto iki 9 vakara.

V rvto iki 3 po piat




