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gą konferenciją su Austri 
jos -imperatorių Karoliu.

KOALICINIS MINISTERIŲ
KABINETAS VENGRIJOJE.

DARBININKŲ DEMON
STRACIJA NEW YORKE

Ii turėjusi Austrijos ultima
tumą pirm negu jis buvo 
pasiųstas Serbijai.

Suv 
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Ofisl 
na
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Areštavimo priežasčių te 

legrama nepaduoda.

MICHAELIS PA 
RATORIŲ KAROLĮ

etrytima- 
Pastaro- 

jau buvo 
r Zbrocz

u s n 
, veikiam 
fronte. C

Reikalauja, kad prezidentas 
Wilsonas ir kongresas iš
laikytų konstitucines lais
ves.

, Kau ru- 
vok iečių- v
0 myliu

VOKIETIJA—TIKROJI 
KARĖS KALTININKĖ.

kovojus su kiekvienu pasi
kėsinimu ant darbininkų.

“Antra, kad bendrai su 
Amerikos Žmonių Taryba 
veikus už kuogreičiausią tei
singais pamatais, t.y. be jo
kių aneksijų ir baudžiamųjų 
kontribucijų, taiką, ir kad 
kiekviena tauta turėtų tei
sės laisvai plėtoties.

aus
vakai 
įžymesnio
m i es t o. C zer n o w itz ’o

REVOLIUCINIS JUDeJI 
MAS LENKI JOJ.

Apleido Kimpolungą; traukiasi 
tarpe Dniestro ir Pruto upių.

ziai.
Legacija persergsti vistu 

norinčius keliauti Rusijon 
būtent, kad pirma negu ap 
leis šią šalį, patirtų apie tik
rą dalykų stovį Rusijoje.

Busimojo ministeriu kabineto 
galva gal busiąs Johann Telesky

Austrijos imperatorius laike 
konferenciją su Vokieti
jos kancleriu.
LONDON, rugp. 4. — Ce

ntral News praneša iš Ams
terdamo, kad pereitą ketve- 
rgą Vokietijos kancleris,

Buvo rezignavęs Rusijos ministe 
riy kabinetas

Tik per vieną liepos mėnesį 
ariniai neteko 97. )ės departa- 

tiomis dieno- 
ulaikyta 600 
ginusia rusų 

Ameri-

VOKIEČIAI NETEKO 372 
ORLAIVIU.

AUSTRIJA IR RUSIJA ARTI 
TAIKOS?

Vokiečiai veržiasi prie 
Odesos

VIENNA, rugpj. L — Oficia- 
Viennos pranešimas sako, kad 
tią-vokiečių pulkai pagalios 

išviję rusus iš paskutinio 
Austro-Vengrijos

ri kultu ros minister! Černo- 
vą. Telegramos sako, buk 
jis turėjęs slaptų susinešimų 
su vokiečių armijų štabu, ir 
dello kabinetas norėjęs pri-

BUVO REZIGNAVĘS RU 
SIJOS MINISTERIŲ KA

BINETAS.

“Suvienytųjų Valstijų ko
nstitucija ir jos priedai ga
rantuoja Amerikos žmonėms 
žodžio laisvę ir spaudos. lai-

lenku literatas — Wao 
sieroszewski. Viso gi iš 

6000 gen. Pilsudskio legiono 
nariu 4000 esą areštuota. PARYŽIUS, rugpj. 4. - 

Franci jos orlaivystės reika
lų žinovas, Jacques Mortane 
paduoda smulkmeniškų ska
itmenų L e 
r i s i e n’ e 
nuostolius o 
pereito liepo 
lig jo apskaitlia 
pereito mėnesio 
rėš frontuose Vokietija nete
ko 372 orlaivių — nušautais 
ar bent nebepataisomai pa
gadintais.

Tuo pačiu laiku anglai

NIEKO NEBEĮLEIDŽIA 
MA RUSIJON.

WASHINGTON, rug]). 4 
— Suv. Valstijų legacija 
Kris t i j a n i j o j e, N o r v e g i j o j e, 
praneša valst 
mentui, jogei 
mis ten tapo 
pasažierių, d;
ir. finų, atvykusių 
kos laivu Oscar II
v y k s t a R u s i j o n. B e t k a d a n 
gi Rusijos rnbežiai daba

pasipriešinimą vokiečiam 
triukšmas Varšavos mie 
so t taryboj.

K YNI.LA STOJA K A Re N 
Parlamentas nutarė pas

kelbt kares deklaraciją 
Vokietijai,

Kurios dar nesuspėjo išrinkti delegatus į Darbininkų Ta
rybą, atlikkite tatai artimiausiuose savo mitinguose, nes 
19 d. šio mėnesio jau bus visų delegatų susirinkimas.
Tame susirinkime susiorganizuos CHICAGOS LIETU
VIŲ DARBININKŲ TARYBA, t. y. bus išrinktas komi
tetas, priimtos taisyklės ir apsvarstyti kiti reikalai.
Kiekviena draugija arba kuopa, prisidedanti prie Darbi
ninkų Tarybos, turi teisės rinkti po vierf^ delegatą nuo 
kiekvienų 50, arba dalies, narių.
Draugija arba kuopa, išrinkusi delegatus, yra kviečiama 
tuoj pranešti apie tai Laikinojo Komiteto sekretoriui,

Z U Kieti, Šveicarija, rug
pjūčio 4. — Apskai’tliuoja- 
ma, kad šių metų derlius 
Rumunijoje lengvai išmaiti
nsiąs tos šalies gyventoj 
vokiečių armijas 
čias Rumunijos : 
be to, dar apie 100,000 vago
nų busią galima pasiųs
ti ir į Vokietiją.

BERLIN, rugpj. 4. — šio
mis dienomis tapo uždary
ta didžiausia ir populeriškia- 
usia Berlino kavinė, Victo
ria Cafe, ant kampo Unter 
den Linden ir Friedrichs- 
strasse. Neužlaikiusi mais
to diktatoriaus patvarkymų

frontuose — Rusijos 
Balkanų ir tt.

apie Vokietijos 
rlaiviais bėgiu 
s menesio. Šū

vi mu, begiu 
visuose ka-

SVEIKINA HINDEN- 
BŲRGĄ.

Kaizeris suteikė naujų me
dalių vyriausiam vokiečių 
armijų vadui.
KOPENHAGEN, rugp. 4 

— Kaizeris Vilhelmas va
kar pasiuntė ilgą pasveiki
nimo telegramą vyriausiam 
vokiečių armijos vadui, fiel- 
dmaršalui Hindenburgui, 
kur jis sveikina savo karve
dį su puikiomis pergalėmis 
ir apdovanoja jį naujais me
daliais.

KOPENHAGI
Čia gauta patikėtinų žinią iš Ve
ngrijos sostines Budapešto, jo
gei neužilgio ten busiąs sudary
tas koalicinis ministeriu kabine
tas po vadovyste buvusio Veng
rijos iždo ministerio, Joliann’o 
Teleskv’o.

LONDONAS, rugpj. 4.— 
Reuterio žinių agentūra 
praneša, kad šiomis dieno
mis tapo areštuotas buvęs 
rusų armijų komandierius 
pietų-vakarų fronte — gen.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Šiandie giedra; truputį šil
čiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar 95 žomiausjA 70 lains

e pavieto ūkininkai su- 
irikiuotą pasipriešinimą 
k o n s k r i o c i j os įs t a t y m ą;

KOMA, rugpj. 
čia Ha i pranešama 
orlaivių eskadra 
mbardavo žymią Austro- 
Vengrijos laivyno stotį pa
lei Adriatiko jurą, Polą.

Bombarduota arsenalas 
ir kiti valdžios budinkai.

Vėliau atsiėmė rezignacijas 
meta juodą dėmę ant ag 
rikulturos ministerio d 
cernovo.

PEKING, rugp. 4 
n i jo 
nu balsu vakar priėmė re
zoliuciją, kuri autorizuoja 
valdžią bile valandoje paske
lbti Vokietijai karę. Po re
zoliucija dabar lieka padėti 
savo parašą Kynijos prezi
dentui ir — rasi neužilgio 
dar viena valstybė nudardės 
karės pragaran.

WASHINGTON, rugp. 4 
— Atėjusi iš Washingtono 
telegrama sako, kad šios ša
lies valdžia gavusi neužgin
čijamų žinių, jogei tikroji 
dabartinės karės kaltininkė 
yra Vokietija. Tatai šios 
šalies valdžiai atidengęs tu
jas asmuo, keliatą mėnesių 
atgal turėjęs labai artimų 
santykių su Vokietijos už
sienio reikalu ministeriu, Al. 
Zimmermann’u. Pastarasis 
buk atvirai išplepėjęs tam 
“tūlam asmeniui,” bujtent, 
kad apie istoringąjį Austro- 
Vengrijos ultimatumą Ser
bijai Vokietijos valdžia žino
jusi visa keturiolika valan
dų pirmiau negu jis buvęs 
pasiųstas Serbijos sostinėn, 
Belgradan. Vadinasi', ji le
ngvai butų galėjus neprilei
sti Austrijos prie sukūrimo 
visapasaulinio karės gaisro, 
jeie’ii tik to butu norėjusi,

isduui mitavę 
leloli Eraiicis 
pirmąją pra-

ngai atsišaukiame į 
Valstijų kongresą, tuo 
kalavimu, idant Amerikos 
žmonių konstitucinės teisės c-
turėti laisvą spaudą butų iš
laikytos.”

Be Panken kalbėjo dar 
daugelis kitų įžymių socia
listų ir kitų radikalių kalbė
tojų, kaip antai Ed. J. Cassi
dy; Th. Schroeder, žodžio 
Laisvės Lygos sekretorius; 
Dr. Fred. A„ Blosson, val
džios nugniaužto laikraščio 
(Facts redaktorius; Dan. 
Kiefer; Chas. W. Ervin, N. 
Y. Call redaktorius, ir Max 
Eastman, Masses redakto
rius.

Susirinkimas priėmė seka
mą rezoliuciją, kurios kopi
jos pasiųsta kongreso na
riams ir prezidentui Wilso- 
nui.

“Darbininkų Taryba Dar
bo Žmonių Teisėms išlaikyti, 
turinti ryšį su Amerikos 
žmonių Taryba, susiorgani
zavo,

“Pirma, kad gynus darbi
ninku teises karės metu ir

Turės užsimokėt 100,000 dol., 
kad nepaklausė vokiečiy val

džios įsakymo.
AMSTERDAM, rugpj. 4. — 

lino ži- 
kaizerio 

Vilhelmo įsakymu tapo uždėta 
100,000 dol. pinigines pabaudos 
užimtosios Belgijos miestui Lie- 
ge’ui. Jo gyventojai mat ne
paklausę valdžios paliepimo su
griauti kanuolią šūviais padeg
tus ir apgriautus budinkus Lie-

KARĖS STOVIS GRAIKIJOJE. 
Atticos ir Boeo departamentuo

se paskelbta karės padėjimas. 
LONDONAS, rugp. 4. — čia 

aplaikyta iš Atėnų žinia sako, 
kad Atticos ir Boeo departamen
tuose, Graikijoje, tapo paskelb
ta karės padėjimas.

Kokiu priežasčių deiei tapo 
paskelbta karės padėjimas, tele
grama nesako. -u

Rugpjūčio 1 dieną New 
Yorke įvyko milžiniška da
rbininkų demonstracija, su
rengta Amerikos Darbinin
kų Tarybos išvien su Žmo
nių Taryba ir kitomis orga
nizacijomis.

Nežiūrint didelio karščio, 
į Madison Square Garden 
suplaukė tūkstančiai žmo
nių, kad išreiškus savo pro
testą prieš valdžios pasikė
sinimus varžyti žodžio ir 
spaudos laisvę ir kad parei
kalavus, idant žmonių iško
votos laisvės aplamai butų 

o 

prezidento ir kongreso rū
pestingai išlaikomos.

“Mes susirinkome čia ne 
maldauti, bet reikalauti pre
zidento ir kongreso, kad šios 
šalies konstitucija nebūtų 
laužoma, kad žmonių laimė
tos laisvės butu išlaikomos 
ir kad spaudos laisvė nebūtų 
trukdoma” — užreiškė to 
masinio

BERNE, Šveicarija, rugp. 
4. — Specialis Chicagos D a- 
i 1 y New s koresponden
tas Berne, Oswald F. Schut
te, praneša iš ten sekamą:

Aplaikytos iš Vokietijos 
žinios liudija apie augantį 
neramumą Lenkijoje. Iš vi
sa ko matyt, kad kilęs kon
fliktas delei areštavimo len
kų legijono vado, gen. Juozo 
Pilsudskio ir kitų žymių le
nkų visuomenės veikėjų, ve
da prie naujų, dar aštresnių 
susirėmimų. , . .

Andai Varšavos miesto 
tarvboie delei to ivvko dide-

Daugiausia vokiečių oriai 
vių nušovė ang 
orlaivius ir 4 ?
nūs. Francuzų orlaivinin- 
kai bėgiu liepos mėnesio nu
šovę 81 vokiečių orlaivį ir 
du žvalgu balionu. Likusie- 
ji orlaiviai nušauta kituose 
karė 
Italijos,

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Enterm SeeonA Class Matter March 7, 1114, at the Post Office at Chicago, HL, under the Act of March B, ISTt

PARYŽIUS, rugp 
aliai pranešama, kad vakar 
ktį kronprinco pulkai atkartoti- 
nai atakavę franeuzą pozicijas 
ties Cerny. Aisne fronte. Už
puolimas tečiaus nedavė lauktą 
pasekmią. Kronprinco pulkai 
turėję grįžti aplaikę didelių nuo
stoliu sužeistais ir užmuštais.

LONDON, rugpj. 4. — Iš Ko- 
penhageno prmešama, kad In- 
ternaeionalio Socialistu Biuro 

c 

sekrleorius, Oamille Huvs- 
man, viename pasikalbėjime su 
Jlolandijos laikraščio Handels- 
bladt korespondentu užreiškė, 
jogei Austrija ir Rusija faktiš
kai jau esančios prie taikos de
rybų slcjnksnio. Jisai mano, 
kad neužilgio austrą-rusą fron
te busią pertraukta mūšiai, po 
kurio, girdi, seks reikiamas su
sipratimas tarpe tą dvieju vals-

Adress;

NAUJIENOS. 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.L.INOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

liausis triukšmas. Mat vo
kiečių valdžios paskirtas Va
ršavos miesto policijos gal
va, Glasenappas, griežtai už
draudė miesto tarybai bent 
ką svarstyti apie Pilsudskio 
ir jo vienaminčio areštavi
mą. Kuomet tarybos pirmi
ninkas tatai pranešė susiri- 

li — tarybos nariai su- 
lidžiausj triukšmą ir 

momentaliai apleido rotužę 
šaukdami: “Tegyvuoja Le
nkija !”

Gen. Pilsudskis ir didžiu
ma jo legijonierių, kaip ži
nia, atsisakė prisiekti ištiki
mybę busimam Lenkijos 
karaliui ir dabartiniams jos 
“globotojams” — Austrijos 
ir Vokietijos valdžioms. Ta
tai paskaityta noru gelbėti 
R u s i j ą k e n k i a n t m i n ė tų j ų 
Lenkijos “globotojų 
lui, ir jie areštuota 
tuotųjų tarpe randasi ir žy 
mus

PETROGRADAS, rugpj. 4.— 
Oficialiai pranešama, kad rusą ♦
pulkai vakar apleidę Kimpolun- 
gą. pietinėje' Bukovinoje. Rusai 
užėmė naujas pozicijas palei By
strica upe. Jau ištiko pirmieji 
susirėmimai. Kokių jie davė 
pasekmių, tuo 1 arpu dar neži
noma. Spėjama, kad ir iš čia jie

“Šitas garantijas laužyda 
mi, kai-kurie pačto valdini
nkai, šalies pačių vyresny 
bei pritariant, pradėj 
ugti tokius visuomenės opi
nijos išreiškimus, kurie ga
lima buvo išguldyti kaipo 
kritikavimą šalies valdžios, 
arba tokius visuomenės iš
reiškimus, kurie gynė darbo 
žmonių teises, arba, paga
lios, kurie stojo už greitą ir 
teisingą taiką.

“Togidel mes, Amerikos 
piliečiai, suėję m.asinin susi- 
rinkiman, Darbininkų Tary
bos sušauktai! Madison Squ
are darže rugpjūčio 1, 1917, 
atsišaukiame į Suvienytųjų

Kad priešinos kareiviui.
SALT LAKE CITY, Utah, ru

gpj. 4. - čia tapo perdurtas ka
reivio durtuvu tūlas I.W.W. li
nijos narys, Gustav Longes, ku
ris buk suteršęs Suv. Valstiją 
Hagą ir paskui priešinęsis ka
reiviui, areštavusiam jį, Longą

AHA, Okia., rugp.j. 1. — va
kar čia ištiko pirmas ginkluotas 
pas'priešinimas prieš t.v. parin- 
ktino kariuomenėn ėmimo įs
tatymą. Būrys apsiginklavusiu 
ūkininku traukia linkui Sulak- 
\va miestelio tikslu už/pulti vie
tines ginklu sankrovas. Pake
linį sukilėliai vaikšto po ūkinin
ku stabas ir renkasi sau nauju 
pasekėją-rėk rūtą.

Greitu laiku gal bus pert^+<SsK'*'I‘^ 
mujiai ir pradėta taikoiNIS | 

r v bos. 3

linole šerifo liuosnorių. Joj 
asekmės nežinomos.
Xt ramumai plėtojasi nepapra 

tu smarkumu. Sukilėliai gan 
a sau naują pasekėjų netil 
eminole, bet ir Pontotoco pa

AMSTERDAM, rugpj. 1. 
Paskutinės žinios prane- 
kad vokiečių armijos ne

laikomai veržiasi linkui 
arbios rusų prieplaukos 
lei Juod. jurą, Odessos.
Puolimas Odssos ir kartu 
tuo dide’iu ir turtingų 

‘t iri ės. Rusijos javų lauką 
tų begalo skaudus smūgis 
įgijai, sako Amsterdamo 
įnešimas. Jis taigi turėtų

užsibaigs, sunku 
Valdžia tečiaus jau 
moja si versianties 
liu riaušininką nu- v C

malšinimui.

o r! a i vi ui n k a i nu met č 
bombų ant Austri 

laivyno stoties.

Telegramos iš Petrogrado 
praneša, kad vakar buvo re
zignavęs Rusijos ministeriu 
kabinetas su premieru Ke- 
renskiu, išskiriant tik prem
jero pagelbininką Nekraso- 
vą. Vėliau betgi rezignavu
sieji ministerial atsiėmė re
zignacijas. Kol kas 
darė tik užsienio reikalą mi 
nisteris Tereščenko.

Rezignavimo priežastis 
t pi mostas apkaltinimas i ag

pasilikti ant lai 
pjučio 15 d.—ko 
vta Rusijos rūbe
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į šios milžiniškos kovos laukų,

atskiro Citizens State Bank
tais,

Komitetas.

rijų, mes pasižadame stovėti už

su kuriomis mes dabar karinu-
ir

Vienintelis pateisinimas karei

tai

geniosios inkvizicijos gar savo tas, lodei pasmerkiame kiekvie

nų konkurencijos.

kripciją vyrų, o nejudinti krau
jais sutepto pinigo nukalto iš 
žmonių kentėjimų, prieštarauja 
demokralybės idealams.

Mes skelbiame, kad žodžio

Birželio 29 d. 1917 m. Cbicagos lietuviai darbininkai skait
lingame visuomeniame susirink imu nu tarė įsteigt Amerikos Lie-

kys žmonių teises ir interesus 
visame pasaulyj. Del tos prie-

sitinkame su lokiu pavoju, kurs 
reikalauja, idant visi būtume

Kokios musų, kaipo 
žmogaus, butų buvę nuomonės

Dabartinis momentas tečia us reikalauja, kad jie dar labiau 
ptų savo jiegas. Lietuva, ačiū tam, kad karė jų atskyrė nuo

nebijodama kitų tautų biznie- 
buržuazija, pildavusios viena

kokiu-nors pretekstu. Paskel
bimas karės dar nepanaikina

ka atidarys tuks- 
Kaip tenai prasi-

je; tikriausiu gi turto pamalu 
yra bankinis taupinimas, kad ir 
su mažiausia pradžia. Norėda
mas atsistoti ant kojų, turi pra-

ATSIšAUKIMAS
Į Amerikos Lietuvius Darbininkus—į jų organizacijas,

čia, pensininkas s u dvidešimts 
penkiais, vertei vis su šimtu ar

Kiekvienos tautos darbininkai privalo pirmiausia apsidirbi 
su savo tautos išnaudotojais, jeigu jie nori atsiekt laisvės. Ga
lima pasidžiaugti, kad lietuviai darbininkai jau senai yra su-

tiktai neap-

kti, o darbininkas, pensininkas 
ir pardavėjas gali pasistumti au- 
gščiau pragumo laiptais. štai 
paslaptis: TURTAS YRA GALY- 

*BĖ, o GALYBĖ YRA savastis

dės naujas gyvenimas?

darbo žmonėms. Bet anksčiau ar

rei, vedamai užkariavimų tiks
lais, ar lokių liksiu turėtų musų 
šalis, ar musų talkininkai. O 
taipgi mes esame priešingi viso
kioms karės kontribucijoms kai-

nariu is.

LAIKINASA1 KOMU ETAS:

čionai militarizmui i 
veninio brangumui ir remdami laikos judėjimų.

Del to 
mes reikalaujame, kad visoks

KAINA RUSIŠKŲ PINIGŲ NUPUOLĖ
Kas turite gimines,

Aš Alena Kostovska, Šiendie Pasirodau 
Visai Publikai Akyse

Ka* man* išgelbėjo nuo varginančių ligų? 
Salutaraa Bitterla. Aš per praeitu* 4 metu* 
buvau vo* tik gyva. Aš kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijo*. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maiatss suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgima* vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, Šonuose ir strėnos*. 
Niekur aš negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada aš pradėjau reikalauti Salutfiras Bit- 
tenri* ir Salutaras, Regulaatria, del moterų, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti Ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per 0 mėnesiu* aš 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaraa Bitterla. Kal_ 
na $1.00. Galima gauti geretniuose »aliunuo- 
»• ir aptiekose, o kur negali gaut, kreipki* j t

8ALUTARATI CHEMICAL INfiTITUTION 
tolia nao visokią blogamą.

P. J. BALTBENAB, FROF.

T8. Canal 8417 Chicago, ill.

Amerikos Lietuviu Darbininku Taryba

gybes turto.

darbininkų klesa, nebepavilkda ma savo išnaudotojų ir despotų 
jungo, sukilo prieš juos, pasiliuosavo ir dabar šaukia darbo

greiciausios laikos — be užka
riavimų, be aneksijų ir kontri
bucijų, ir kad visa šios šalies ka

Visi mato, kad kitokio kelio pasauliui ir nėra 
kuri nurodė Rusijos nrole tari jalas. Darbininl

ją viešpataujančiosios klesos ir

iasi darbininkai visose šalyse.

pus ir uždavinius, kuriais mes, 
kaipo Suv. Valstijų piliečii^i, 
manome, turi musų šalis vaduo-

•ie nukrinta nuo ponų stalo?

nenori užsidėti sau jungo ant

ne laisve.
jos paskelbtais pamatiniais prin-

revoliuciniam

Mes nereikalaujame nė iš vie- 
valstybės nusileidimų, kurie 
tų but slepiami nuo pasau- 

Mes nedarome nė vienai

mercinę viršenybę

LAIKINASIS KOMITETAS
mos, laikomas ar laužomos šu
tą rtįs visados grūmos pavojum

ams.
žino

Privačiai monopoliai turi but 
pakeisti visuomeniniu reguliavi
mu kredito, finansų ir gamtinių 
resursų. Meklerių ir spekulian-

I7H So. Hoisted St

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

Farmerių Karės 
Manifestas.
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Aštuoniasdešimt penki t ūks-
|į| Pranešam Savo Draugams ir Kostumieriams, Kad 

Mes Savo Rakandų Krautuvę Perkėlėm į Savo
Naują Namą 4536 South Paulina Street

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

darbo žmonių, be t ant turčių. 
Manifestas skamba:

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

Balnis ir Pundinas, savininkai
4536 So. Paulina St., Chicago, Ill.

□DnaaanaaDDDūamūaūnaonaaanannnnnnnnnnnnnnmnnnnnnnnū
pereitais metais ji uždirbo 
248,031,962 doleriais daugiau.

Tas-pat su Du Pont parako 
kompanija. 1916 melais jos 
grynas pelnas buvo $82,107,693 
iirieš $4.831,793 pelno 1914 me- 

pa didėjo

Mes esame grieštai priešingi 
tam, kad privačių korporacijų 
dalininkams butų leista susipili 
į savo kišenius tokius milžiniš
kus pelnus, kuomet tuo pačiu 
laiku beveik verste verčiama 
menkai apmokamus darbinin
kus, lygiai vyrus kaip ir mole-

PADEDANT PINIGUS 
BANKON.

Yra tai vienintelis TIKRAS 
BUDAS, būdas, kuris niekados 
nėra perankslyvas. Tegul pap
rastas darbininkas pradeda su

nmsų valdžia, ligi ji imsis toliau 
remti savo talkininkus Euro-

simojimas ant žmonių teisių tu
ri pasiliauti.

si! musų valdžia, urnai paskelb
tų viešai taikos sąlygas — be 
aneksijų, be karės nuostolių at

prie saku rimo šios karės. Bet 
viršiausioji tos baisios skerdy
nės priežastis tai ekonominė sis
tema, rymanti ant išnaudojimo

spręsti apie savo vidujinius rei- lių kariaujančiųjų šalių valei 0-

losi. Žengk ant pasisekimo ke
lio. Pradėk šiandie.

GENTĮ l AL M A NU E A CTU-
RING DISTRICT BANK (STA
TE BANK), 1112 West 35th st, 
vienas blokas j vakarus nuo L

Morgan gat., Chicago, 111.
Yra tai didžiausis ir stipriau

pitalas $300,000.00. Turtas vir
simi $2,800,000.00.

Del parankamo lietuviams 
Bankas atdaras subatomis va
karais iki 9-tos valandos. Pap
rastomis dienomis iki 1 po piet.

Kalbama lietuviškai.

mums gėdos darytų.
iliai santykiai tikros demokra- 
tybės pamatais. Musų ekono
minės organizacijos turi but nu-

9

galėtų but į

VICTOR
GRAMAFONAIimtų savo kontrolei! visus šalies 

maisto sandėlius ir

mė, privačios korporacijos Suv.

United States Steel

Ir lietu
viški Re

kordai.
$1000 
ir augš&.

' gryno pelno $271,531,730, kuo
met 1914 metais jos grynas pel-^ 

'nas tebuvo $23,496,768; vadinas

i ..........  ir,------- į—... .....4
J. J. STASULANIS

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

Užlaikau įvairius muzika- 
liškus instrumentus ~ nauj us 
dirbu ir senus taisau.

E

x Turiu geriausi patyrimą perdirba 
ti iš seno, prasto smuiko t naują 

geriausių balsų, ir pasidaro 
brangios vertės smuikas,
£su praktikavęs 37 metus 

tą darbą.
3240 SO. HALSTED STREET, 

Tek Drover 6737. 
CHICAGO, ILL.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, HI.
Katnpaa 18-tos gatv.

Subata, Rugpjūčio 4,1917.

Šita Lova yra gvarantuota, su plieniniais springsais $ 
ir parsiduoda tiktai už................................................................

MELROSE PARK, ILL.
Bankas prie kampo

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

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

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

PASIRANDAVOJA SAUGUS BOXAI NUO 
UGNIES IR PLĖŠIMŲ.

APDRAUDŽIA NUO UGNIES VISUOSE 
SKYRIUOSE.

IŠSIUNTINĖJA PINIGUS Į VISAS 
SVIETO DALIS

• Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
? viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank I
807-809 W. 35tH St., kampas S. Halstad St. ’

Padekite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietine lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

Atdara Utarninko, Ketverge ir Subatos vakarais iki 9 vakare 
Gyvenantys toliau nuo Chicagos atsišaukite laiškais.

VIRNAT1NI8 REGISTRUOTAS RUSAS APTTKKORIU8 ANT BRIDGKFORTO
VYRĄMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso Hrmuose nuo M.CK) fcr M- 
gšįiąu. Sidabro rėmuos® nuo fl.OC ir 
augščlau. Pritaikome akiniu* uždyką.
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku* 
Inas, akiu skaudėjimas, užvilkima* tr 
lt. yra vaisiai® (vairių ligų, kuri* galt 
įlipti prašalinto* gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, >ei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak)* *11- 
psta, netęsk ilgiau, o j ieškok p*g*lbo* 
aptiekcj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink kad me* 
num gvarantuojam akiniu* ir kienkie- 
n am gerai prirenkam.

8. M. ME81ROFF, Ekspertą* Optika*,
Jei jų* sergate ir reikalaujat® patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Ai buvau ap
tiek orius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimu* DTK AI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai e*u 
draugas šmonių 8. M. MK8IROFF. 8149 80. MORGAN 8T., CHICAGO, ILL.

/V T ĮJĮ 5 JK jMš. JL-J C-4 kJ* 1
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jj 

parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimą 
ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciia. Bandymai ir 
egzaminacijos modelių arba braižinių*daroma DYKAI. Ofisas mu
sų randasi Washington’e, kur yra Departamentas Patcntavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NSJ 
256 Broadway. New York, N.I. į



TAI KAM PINIGUS laikyti

saugumą ir kam laikyt kokioj

CHICAGO, ILLINOIS

markiu išpirkta už $3.50.

toniniais.

ar

■

R*

lius viskas išaiškinta ir supratę 
dalyką tikimės, kad ir Tamsta 
busi pritarėjas tam svarbiam 
dalykui taip, kaip ir kiti tukstan-

būti.
serai parsiduoda po $10.00, ilgai 
netrukus bus po $20.00 ir Šerą 
skaitlius yra nedidelis, tuojaus

tančiai žmonių kreipiasi, 
serus ir visi remia šitą dalyką,

Todel-gi nieko nelaukdami 
kreipkitės j korporacijos ofisą 
ant žemiau padėto adreso ir

<

KAIP PINIGUS UŽDIRBTI, REAI

Musų korespondentą pranešimai

ILL.

ariame

m irs

mamas.

cno

DR. PIERCE
maine r ai

R

Auku

THE IDAMAR COAL COAdomaičiulė yra LMPS. 34 kp.

Valančiuna su-

Turi ir nuosavų kny-

no nario po 50c. Be t< 
nam nariui uždedama

Valanciunas, J. 
Rimkus.

žangiosios lietuvių visuomenės. 
Linkėtina jaunai porai laimingo 
sugyvenimo.

ŽEMĖS, išdalinti į ukes (far
mas), užbudavot budinkus, su-

' nuostoliu niekad negalės būti, o 
PELNAS bus didelis, nes vi
siems yra aišku ir kiekvienas

gą. Taipgi sukolonizuoti lietu-

icniais: nuo 10 iki 12.

proga, kur nuostoliu niekad ne
galės būti, o pelnas kaskart di
di nsis, tai yra geriausia proga 
pasinaudoti pakol yra prieinama 
su mažais pinigais.

Dar
iai pareikalaut užmo-

sakanti žmonės, kurie yra vi
siems žinomi per daugelį metą,

daugiau, čia gimusių. Čia gi
musių yra tokių, kurie pasidavė

Yra sutverta didelė korporaci
ja po vardu LIBERTY LAND & 
INVESTMENT CO., inkorporuo
ta į ŠIMTĄ TŪKSTANČIŲ 
($100,000.00) DOLERIŲ po vai-

dideliu patyrimu biznyje. Tos 
korporacijos tikslas yra labai 
platus ir visiems naudingas 
Didžiausias speciališkumas bus

draugai: po 50c. - J. Bružas ir 
K. Valanciunas; po 25c. - Marė 
Bružienė, A. M., X, X, ir X.; 15c.

NAUJIENOS, Chicago, Ill.

V

Laisvės Mylėtojas.

I ITCIIBlJRG. MASS.

&K

iZ;»

jos nariams.
DAUG MUSŲ ŽMONIŲ yra

LIBERTY LAND AND
INVESTMENT COMPAY

4616 S. WESTERN AVE

metiniame

nariu užsitikėjima.

I 
I

I ' B f A 
LA‘

kad žemės niekad nepuola ir 
vaisiai iš jos neišsibaigia, nes 
kuo ilgiau ant farmos yra gyve
nama, tai žemė darosi derlin
gesnė ir jos kaina kas kart eina

Sekamame susi rinkime, lai-

PIRKS SUBD1VIŽINUS sparčiai 
augančiuose MIESTUOSE, bu-

O rengėjai neturėdami jų 
ymo ir sutikimo, drįsta 
Ii apie jų dalyvavimą. lios žmonės sudėjo $12.50. Rei

škia, Kewancj raudasi žmonių, 
kurk* ne lik neina demonstruo-

Draugą” jie pradėjo niekinti 
raugiją, ragindami žmonos ne-

savimui savo draugu. X' isi pini-

ūko sausas
mos,

Iiką, negražu.
Liepos 22 d. nepaprastame 

LSS. 13 1 kp. susirinkime liko 
pakeltas klausimas apie Amcri-

□□□□□□□DOmmODCmOOmOOD [XXO3ED3DEX3EXnMX3E3QQDDQQD □□□□mmDmammnnDSVARBU ŽINO % į* 
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kaip 
juos sunaudoti, kad butą saugus 
ir atneštu gerą nuošimtį. Ligi 
šiam laikui buvo visokią investi- 
nimą, bet dar tokio gero nebuvo,

sės bankos arba spulkos.

sutverti Lietuvišką miestą, išbu- 
davoti lentą ir medžią pjovimo 
fabrikus ir kitokius reikalingus 
dalykus.

MELDŽIAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI.

(.URBIAMIEJI:
Prišilinei u

(kiek sumos).

monev

žmonėms su mažu įmokėjimu. 
Kas turi namus ar lotus, norin
tiems apmainys ant farmą ir tt. 
Tokiu bud u korporacija augs 
MILŽINIŠKU greitumu ir drau
ge augs korporacijos turtas ir 
visi tio, kurie turės serus, ne tik 
gaus didelį procentą ir dar seru 
kaina pasidvigubins į trumpą 
laiką ir apart to šėrininkai gaus 
viską farmas, namus ir lotus 
pirkti už numažintą (wholesale)

gumui nepasiseka surasti sau 
tinkamos vietos, tik dabar bus 
visiems proga, kurios tūkstan
čiai laukė, kuriems pirmiau bu
vo neprieinama ir neišgalima 
praleisti laikas ir pinigas ant 
jieškojimo gerą farmą,. dabar 
korporacija pagelbės visiems ir 
jokiu išnaudojimą ir suktybią 
nebus. Gaus pirkti geras žemes 
pigiai ir su mažžu įmokėjimu, o 
visai neturintiems pinigą bus

joti, kad banka nesubankruty- 
tą taip, kaip jau daugelis musą 
biedną žmonių tapo nuskriaus
tais šiais metais. Viši dabar tu
rite progą pirkti ŠĖRUS į šitą 
KORPORACIJĄ, kur jums pini
gai bus saugioj vietoj nejudina
me turte, kur niekas negalės pa
vogti, nei sudegti, nei nubankru- 
tyti, o pelnas bus didelis visiems 
šėrininkams, nes jusu pinigai 
dirbs del jusu pačią, o ne del ki-

nnnnnnnnnmnmanannaanaūnaaaDaaaaaamaaūaūannnnūūaamnaaūanaūūaDnnaoBūaDDūūaaaūaaaDūDDDmaaDDa

Amerikos Lietuvių Gyvenimas

ginkluota spėka.
Draftas.

Mammal

urna

vežimus ir purvo

o ’’maištinm-

i| 6-TAS METINIS
A PIKNIKAS

rifus. Kadangi visi maineriai 
yra ‘’maištininkai", lai nė vie
nus nėjo dirbt.

maimeriai nemano

s pardavinėjama 
privatiškuose namuo- 

mėncsi 5 žmonės

Gėrimu
L

ir i

kad atlyginus 
kai is.

Laisvanorių iš

sa įi
ma iciute.

tinkamais,

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

'toje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje. 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) deposit? 

ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900

ciute. šliubą ėmė su bažnvtinė- C k/

mis apeigomis. Abu jaunave-

pašclpines

Muzikališkas Kliubas, turintis 
apie 150 narių. Jis taipgi teikia 
pašelpą savo nariams laike li
gos, nelaimės ar mirties. Sulig 
konstitucijos jis yra laisvas.

Kadangi kliubas

kunigėlis irgi uždraudę: 
ijienas” skaityti. Ir susi 

kimas nutaria atmesti mc11’ 
nio susirinkimo nutarimą i 

c 

gano.

verta ne minėti.

permirkęs
Kliubo Narys.

atsilankymo pamatymo
.s galite nupiginti pra 

veninio kainas ir galite g: 
geriausią, negu yra denlisli

Isilankanl pas Dr. Piei 
mią-Yakary kampas nuo 
(i varan l uola 1 )en I isl ika

ginama r <as apgynimui

vo: po $1.00 - L. M. Rimkus,

W. KASPAR 
prezidentas

OTTO KASPAR 
vice-Dreziflenta.s

WILLIAM GETTING 
prez. Getting Bros.

CHARLES KRUPKA 
▼ipe-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVE., kampan 19 gatvės.
WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Co.
J. PESHEL

sek r. Turk Mnfg, Co.
OTTO KUBIN 

prez. Atlaa 
[Brewing Ce

H. E. OTTE 
vice-prez. Nat. City Bank.

' GEO. C. WILCE 
Ice Co vice-prez. T. Wilce Co.

JGZEF SIKYTA 
kasierius.

PERVIRŠIJA $6,000,000.
KALB/AMA LIETUVIŠKAI

Jaunuomenės Dr-slės.’
Liepos 22 d SLBKA. 182 kp. 

surengė pikniką. Didesniam pa
traukimui publikos1 buvo garsi-i r Dainuosią

Mass. Bet nieko panašaus ne
buvo. Mat dainininkės nelik rie

metiniame susirinkime, laikyta
me birželio 24 d., nutarta paim

Naujienas”
” • O XV,.

duota virš 50 balsų, o už “Drau- 
Tokiu budu 

Nau-

J. Arlauskas, J. Rumbavi- 
čius, P. Mažuolis ir A. Gedgau
das; 75c. F. Rimkus; po 25c.

- V. Balsevičius, P. Antanavi
čius ir K. Janulionis; po 10c. — 
J. Valanciunas ir SI. Valiūnas.

Be to, beveik tie palįs žmonės

kovai militarizmu. Viso

Lietuviu Politiško ir
i.

Pašelpos Kliubo
Atsibus

NEDĖLIOJĘ, 
Rugpjūčio (Aug.) 5 d. 
Geo. M. Chernaucko 

Darže, Lyons, Ill. 
Pradžia 9-tą vai. ryte.

Iužauga 25c Porai 
PASTARA: Bile karais iki Og

PIRMAS
DRABUŽIU DAKTARAS

Taipgi išvalau, nudažau ir

Su pagarba.
E. S. KUZMARSKIS,

Reikalauja 100 Kasėjų
dirbti i naujausiai įrengtas ir saugias kasyklas, 
kur žmonės uždirba nuo $6 iki 10 j dieną, ir kiti 
dar daugiau. Mes šiuos metuos pakelėm moke
stį dvigubai ir duodame vieną premiją ir moka
me augščiausią mokestį. Vartojame atdaras 
lempas ir kasėjai gauna mokestį už viską ką jie 
padaro. Jeigu jus reikalaujate gero pastovaus 
darbo, eikite tiesiai į 

IDAMAR, Indiana 
HESHBON 
DIAS

ir VALIER Jefferson 
Arba atsišaukite į Gen. Supt. 
Idamar, Pa 
(liana, Pa.

n
H

County, Pa.
O
n
n

D. R. Williams,

n
j, 
o

s
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NAUJIENOS
'The
'CrY/s/fl NAUJIENŲ BENDROVE inc.

* -Kasdien, išskiriant nedėldienius

nešiotojams kasdien pristatant j na
mus, moka:

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

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

Metams....................................$6.00
Pusei metų ........................... $3.50

Suvienytose V a I s t i j o s e
je, pačtu:

Metams .....................
Pusei metų ...............
Trims mėnesiams .

ne Chicugo-

. . . . $5.00
.... $3.00
.... $1.75

. . . $7.00
. . . $8.00Visur kitur užsieniuose . . 

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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United States, outside < 
by mail:
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Three months .............

Canada, one year ........
Other foreign countries 
Money must be send by 
ney Order, in advance.

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

.... $5.00

.... $3.00

........ $7.00
.... $8.00 
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Lietuvių Darbinin
kų Taryba ir 
Liaudies Taryba.

auj ienose jau

ir žino-j

ateiti i

mes tuo

timiausius ryšius su

Lietuvių Darbininkų Tary
bos atskiruose miestuose, tai

Chicagoje Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos turės savo 
įsteigiamąjį susirinkimą ru
gpjūčio 19 d. š. m. Tenai bus 
pakelta klausimas ir apie

bos suvažiavime, kuris, kaip

susitveri Lietuvių Darbinin
kų Tarybos ir kituose mies
tuose (o tai veikiausia bus), 
tai, žinoma, ir jos rūpinsis,

legatus i Minneapolis^.

ivai resni U elementų, negu

ba. Pastaroji pagal savo dva 
šią ir sąstatą bus grynai dar
bininkiška organizacija, tuo 
tarpu kad Liaudies Tarybai 
priklauso ir visokių nedar
bininkiškų draugijų.

Paskutiniu laiku tečiaus 
darbininkų organizacijos 
Liaudies Taryboje ėmė tver- 
ties į tam tikrą skyrių—Dar
bininkų Tarybą. Tad gali
mas yra daiktas, kad ir Lie
tuvių Darbininkų Taryba, 
stodama į Liaudies Tarybą, 
prisidės prie šito darbinin
kiško skyriaus.

Visa tatai, žinoma, bus 
apsvarstyta vėliau, kuomet 

is draugijų delegatai.
toLaikinasai Komitetas 

klausimo vienas neriš.

draugijos pasiskubintų iš
rinkti savo įgaliotinius ir į->

juodidesniame skaičiuje ko-

Darbo prieš darbininkišką 
j visuomenę guli daug. Reikia 

s į daiktą.

Neteisingi Darbai
(K a i r u o m e n ė n š a ūkia m ų j ų 

domai.)

Kaip mes patyrėme, val
džios paskirtieji “paliuosa- 
vimo komitetai” (exemption

ba i neteisingai su žmonėmis, 
kurie vra šaukiami i karino- 

l v

menę.
Prie Lietuviu Darbininku v- c

Tarybos įsteigtoji Pagelbos 
Komisija C h ieago j e p ra n e - 
ša mums apie įvairius žmo
nių nusiskundimus.

Vienas dalykas, kuriuo 
daroma žmonėms skriauda 
...... 4.^1,~ —.^4-:^
boards” vartoja gąsdinimus 
prieš tuos vyrus, kurie ųori 
paduoti pasiliuosavimo už- 
reiškimus (e x e m p t i o n 
claims). Tie “exemption 
boards” ypatingai nedaro 
ceremonijų su vyrais, kurie 
nėra šips šalies piliečiai ir

ri pasiliuosuot nuo kariuo
menės.

“Exemption boards” ofi
ceriai takiems vyrams sako: 
“Jeigu tu nenori eit į kariuo
menę, tai busi deportuotas”. 
Kaikurie vyrai, šitokių gąs
dini mų pabūgę, nebedrista 
reikalaut pasiliuosavimo, ir 
tuo budu patampa rekrutais.

Ne “Naujienų” reikalas y- 
ra ragint žmones, kad jie 
atsisakinėtų nuo kariuome
nės arba kad jie stotų į ją. 
Bet mes skaitome pareiga 
paaiškinti, kad reikalaut pa
siliuosavimo nuo kariuome
nės turi teisės kiekvienas 
žmogus, kuris turi tam tikro 
pamato.

Įstatymas ir valdžia aiš
kiai pripažino, kad vienu to
kių pasiliuosavimo pamatų, 
yra neturėjimas pirmų pilie
tiškų popierų. Reiškia, kas 
nėra išsiėmęs pilietiškų po
pierų, tas turi teisės reika
laut pasiliuosavimo. Ir joks 
“exemption board” tos tei
sės iš jo atimt negali.

' “Exemption boards”
gali nė ątsisakyt priimt už-

ne*

reiškimą del pasiliuosavimo 
(exemption claim), nė gąs
dint deportavimais, nė verst 
žmogų pasidaryt piliečiu. 
Tai yra ne jų biznis. Vyrai, 
kuriuos šaukia į kariuome
nę, privalo jiems tatai už- 
reikšt.

Delei S.L.A. II Apskri= 
čio surinktų aukų.

ivvkusiame bid. 15 d., dalykai 
nesusitvarkė. - Jo protokole už-

Motina vėt
or-

P-o Martaus melai.
tuo
ga-

Mergaitė atsakė, kad ji 
•asti. Tada motina pra-

u
Apskričio nuo buvusio pirmi
ninko Prano Kiborto ir iždi- mę atsakymą:

šluba

Antras dalykas, kuriuo 
tūli “exemption boards” 
skriaudžia žmones, yra dar 
aršesnis. Jie atsisako šau
kiamiems į kariuomenę vy
rams duoti blankas del už
reiškimų ir del “affidavitų”.

Ažuot davę žmogui tokią 
“affidavito” (raštiško pa
liudijimo) blanką, kokia yra 
reikalinga, tūli “exemption 
boards” oficeriai paduoda 
jam visą tų blankų knygą ir 
sako: “Susirask, kuri tau

noma, kad žmogus, gerai 
nepažįstąs anglų kalbos, nė 
gali susi j ieškot tinkamą jam 
blanką, nė gali persirašyt ją. 
O to jam neatlikus, jisai pra-

i kariuomene.
V C

Kitas “triksas”, kurį var
toja su toms blankoms kai- 
kurie “exemption boards” o- 
ficeriai, yra toks: Žmogus

pasiliuosavimo — jisai, sa
kysime, yra vedęs ir neturi 
pilietiškų’popierų—, ir jam 
reikėtų surašyt jas ant dvie
jų atskirų blankų; vienok 
‘‘exemption board” duoda 
jam tik vieną blanką. Tuo 
budu žmogus negauna pro-

kares Lietuvos žmonėms. šiam laikui dar nieko nenu-

B ra d c 11111 i s p ra n e še
kentėjusiems nuo karės per II

valdyba II apskričio

tavot”. nes esą nuodėmė pames
ti Dievo žodžius. .Jai taip dary-

mas jai, kad motina turinti vai-

fondus ir žmones, kurie jais rū
pinasi. Jisai pasakojo, kad fon-

rupį tiktai vienos

aukos eisiančios ne per fondus,

kurias
anierikiečiai sudės jo prakal
bose, busiančios tuojaus pasių-

juo ir

nctoli
Bet

1000 doleriu.

bos buvo melas.
Viena, jo pra

į tautininku Gelbėjimo fondą.

nežinomas.

bet nežinia, kokiame stovyje jos 
randasi.

siliuosavimo pamatus; 
jeigu viena

Betvarkė S.L.A. II Apskrityje.

Iš žemiau telpamu dokiunen-

duotos Apskričio viršininkams.
Apskričio pirmininku tuo 

laiku buvo p. Kibortas, bankie- 
riaus Bieržvnskio “kumnanas“

sierium buvo pats bankierius 
Bieržvnskis. l ai tenai aukos ir t 
užkliuvo.

Apskritys savo metiniame su
važiavime pastebėjo, kad aukos 
yra perilgai laikomos Bieržyn-

kasieriaus tame suvažiavime 
nebuvo, todėl apie tikrą dalykų

exemption boards”

ir 
nurodytoji 

priežastis esti atmesta, tai 
jisai tampa paimts.

Į dar keblesnį padėjimą 
stato žmones sekamas tūlų 
“exemption boards” “sky- 
mas”: jie neduoda žmonėms 
užreiškimo (exemption 
claims) blankų tol, kol neat
eina daktariško examinavi- 
mo eilia; o daktarišką exa- 
minavimą jie paskiria tada, 
kada jau baigiasi arba pasi
baigė užreiškimų padavimo 
laikas. Tuo budu užreiški- 
mas gali likt visai nepaduo- 
tas, ir žmogus patenka į ka
riuomenę, nors pagal įstaty
mą jisai butų galėjęs pasi- 
liuosuoti.

Mums praneša, kad kai- 
■ kurie
pašaukė registrantus liepos 
31 d., bet daugeliui jų pasky
rė daktariško examinavimo 
laiką ant 7 d. rugpjūčio. Į- 
statymas-gi duoda tik sep
tynias dienas laiko padavi
mui užreiškimų (įskaitant 
šaukimo dieną). Vadinasi, 
kada registrantas ateis į da
ktarišką examinavima, rei
kalauti paliuosavimo jau bus 
pervėlu. Vienok “exemp
tion board” oficeriai tyčia 
atsisako žmogui duoti blan
dą del užreiškimo anksčiau. 

• Tai yra tik keli stambes
nieji pavyzdžiai, kaip tie ne
va “paliuosavimo komitetai” 
stengiasi apeiti įstatymus ir 
per prievartą įgrūsti žmo
nes į kariuomenę. Reikia 
protestuoti prieš tokius ne
teisingus jų darbus. Lietu- 
rvių Darbininkų Tarybos į- 
steigtoji Pagelbos Komisija 
stengsis, kiek galėdama, pa
dėti žmonėms ir apginti jų 
teises.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokias dokumentus ir popieras.
. Namų Ofisas:
nu s. miita st.

Ant trečių lubų
Tol. Drorer 1310

Mie»to Ofisą#:
127 N. įtartai St 

111142 MtytMfc,
Tol. Contnd 4411

pinties šiuo dalyku II Aps
kričio valdybai. (Žiur. “Tėvy
nės“ num. 21).

rius atsisakė jų laišką talpini, 
aiškindamas, kad iš to nebūtų 
naudos ii- kad rašymas apie nu

ku rinkimo.
c

aukomis

raščius. Kada tautininkų spau-

a-

Martaus sukolektuotus pinigus.

vimo protokolu, kur pasaky-

$978.-

. nei II-

kių “tautiškų biznių“ parėmi
mui. Aukos buvo priimamos

tų visuomenė. Ir kartu ji nesi
drovėjo kalbėt, buk ‘‘socialistiš-

kius nedailius užmėtinėjimus

mo klausimų.

nes

Ibėjimo Fondan; aš manau, kad 
“Tėvynėje“ greitu laiku pasiro-

čiam laikui. Antras apskritis 
šaukia susirinkimą Balandž. 15

17. 1 vai. po pietų Mildos svet.. 
prie 32 ir Halsted gatvių. .Jeigu 

jums paranku arba kas 
iš valdybos narių gal ganors

gegužės. Kuopa, patyrusi, kad 
aukos ištikrųjų yra kebliame pa
dėjime. nutarė tokio dalyko ne-

žiuoja su aukomis, surinktomis

ūkų. kad apie suvažiavimus bu
tų pranešama kuopoms iš laiko.

kviesdamas i suvažiavimo
< 4

Redaktorius p. Rač

iau

važiavimo protokole, bet tenai 
nenurodyta, nė kokia suma iš-

vynes

Tuomet

ti išpildytų kuopos 
arba sugrąžintų 

Bet praslinko dau-

vis nepasirodo
ir rankraščiai ne

gų II Apskr. vardu nukentė
jusioms nuo karės. Rinko A. 
Marius. Išviso surinko $978.

mo ir Autonomijos Fondą.

randasi pas P. Kibortą ir A

išrinkti komisiją iš 3 narių, 
kad išreikalautų nuo išdinin- 
ko ir pirmsėdžio už 1916 m.

tame skaitliuje ir surinktus 
pinigus per A. Marių nuker
tėjusiems nuo karės. Įneši
mas priimta. Į komisiją iš
rinkta: adv. F. P. Bradchulis, 
Dr. A. Graičunas, K. P. De
veikis ir F. K. Strzyneckis. 
(žiur. “Tėvynės“ num. 6).

Šitas dalykas sujudino kaiku- 
riuos Susivienijimo narius. S.L. 
A. 185 kuopa, pastebėjusi, kad

nuo karės naudai, atsidūrė pri
vatiniam banke, ėmė apie jas 
teirauties. Kuopa kreipėsi laiš
ku į naująją Apskričio valdybą, 
bet gavo atsakymą, jogei aukų 
klausimas busiąs svarstomas 
bertaininiani Apskričio suva
žiavime.

Vienok ir šitanFS suvažiavime,

ai k štėn.

negalima rasti tie

uj ienas.
185 kp. valdyba aršo:

laikytame, 1 <1. balandžio, buvo

aukos, surinktos II Apskričio 
parengtame p. Mariui prakalbų 
maršrute? Kodėl jos nesiunčia-

pus nukentėjusius nuo 
žmones, ir kodėl nematyt

metiniame II Apskričio suvažia
vime, 14 d. sausio, paaiškino, 
kad aukos yra pavojuje, ir kad 
suvažiavime nebuvo nė vieno 
II Apskričio valdybos nario, iš
imant raštininką Strzyneckį, 
kuris žodžiu pranešė, kad aukų 
surinkta $978.81. Tos aukos 
esančios pas II Apskričio pirmi
ninką P. Kibortą.

Kuopa nutarė, kad kuopos ra
štininkas parašytų laišką II Ap
skričio raštininkui ir užklaustų, 
ar tiesa, kad aukos pavojuje, ir 
kad II Apskr. valdyba pasirūpin

kuopos susirinkime ir tapo vien

S.L.A. 185 kp.
J. S. Stripeikis, raštin.
. .......f...... t ą » * . ......................... ..

Skaitytoju Balsai
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

KAIP KATALIKAI BAUDŽIA 
VAIKUS.

Man teko matyti vieną moti
ną, kuri turi vaikus, kaip ji juos 
baudžia. Aš parašysiu tik apie 
vieną atsitikimą. Ji nupirko 8 
metų mergaitei maldaknygę. 
Ta mergaitė Dievą iš jos begar
bindama, pametė ją kur tai. 
Kada kitą nedėldienį motina 
ankstį rytą atsikėlus tą kūdikį 
varė į bažnyčią, mergaite atsa
kė, kad ji negalinti eit į bažny
čią, nes nežinanti kur jos mal
daknygė dingusi. Motina tuoj 
ėmė mušti mergaitę, gąsdinti vi
sokiomis pekloinis ir pomirti
niais baisumais. Mergaitė tų 
motinos gąsdymų išsigando ir

sius dalykus. Ištikrųjų, ar taip 
mokinami ir baudžiami kūdi
kiai, gali atnešt ateityj ką-nors 
gero savo tėvams? Jokiu budu 
we, nes kuodąugiau kūdikis tė-

ro.

|UOS.

AK

Kad

reikia

Onutė.

ŽMONĖS GALI BUTU 
LAIMINGI?

name* laime?
k a mes vadi- c.

uis už gyvenimą daugelio skur
džių. Skurdas negali būti “pa-

Ligą mes negalimi-vadinti laime

jiniai nėra šaltiniu laimės kaip 
išnaudojamiems, taip ir išnau
dotojams. kadangi ji žmonijoje 
randa sau tik pasipriešinimą, o
ne

žmonės kenčia vargą. Pries
pauda ir varžymas žmonių, bt-i

geru Įrankiu atsiekiami laimės, 
kadangi kiekvienas žmogus t ir

kaip jis randa tinkamu, o mes 
tokios tiesos neturime. Jeigu 
vadinti laime tai. ką mes vad -

Pilnas už-

idžia ramaus šeimy

tai. jis geidžia garbės ir meilės 
žmonių tarpe, jeigu jis turi visą

Bet jeigu tas ir butų galima,

Žmonija gyvena tik todėl, kad 
ji geidžia ko nors atsiekt, turi

Idealai ir ko- 
i “balzamas”

kimas savo mierių. pilnas užsi-

nėra 
viskas jame mai

nos, keičiasi — tokie yra gam
tos istatvmai. žmonija turi

ž uti m.

kiu būdu žmonija atsiekus 
gyvenimo mierius žlugtų

sa vo

ją daugumas supranta, yra nega
lima.

Iš to dar neseka, kad žmogus 
privalo šokti “kanalam“ Žmo
nės arba žmonija gali atsiekt lai
kiną laimę, arba geriau sakant, 
pasisekimą. Gyvenimas nėra) 
viena nesiliaujanti puota ir ne
bus, ir jeigu kas nors supranta 
gyvenimą kaipo tokį, lai tai bu
na jiems pasarga, kad jie apsi
rinka. Jiems lieka vienas iš 
dviejų: perkeisti savo pažiūras į 
gyvenimą, arba “šokt į upę.“

Gyvenimas yra viena nepasi- 
liaujanti kova ir toje kovoje 
mes atrandame arba privalome 
atrasti sau liglaikinę laimę — 
pasisekimą.

Kuomet aš sakau kova — aš 
nemanau pasakyti, kad žmogus 
turi ardyti kito, turtą, atimti jo 
gyvastį, skriausti jį arba jo šei
myną ir pasikėsinti ant kito lai
svės. Niekas neturi tiesos athn-



t

Subata, Rugpjūčio 4,1917. NAUJIENOS, Chicago, UI.
Ii nuo bile ko tai, ko jis jam ne-

Ar jums yra pasitaikę kuomet 
nors gyvenime dirbti ištisą die
ną su visa spėka, energija; 
kuomet kiekvienas jūsų nervas 
buvo įtemptas ir jus nepaisei į 
laikų nui valandas darbo; kuo
met jus nepaisote į tekantį pra
kaitų, bet kovojote vis su dides
ne energija, kad atsiekus savo 
mierį. Jūsų kojos ir rankos 
buvo nuilsusios, kuomet jus su
grįžote namo. Bet ar jus atme
nate tuos saldžius jausmus, kuo
met sėdėdamas prie vakarienės, 
džiaugtais savo pasisekimu? 
Ar jus atmenate, kaip jūsų šir
dis linksmai juokės, būdama 
pripildyta prakilniais jausmais; 
ir jus gyvenote y t sapnų kara
lystėje? Ar jus atmenate tą 
meilę linkui žmonijos, kuri už
sižiebė jūsų krutinėję? Kuo jū
sų rankos ir kojos buvo sun
kesnės, tuo jausmai širdyje bu
vo saldesni, ir jus jautėtės did
vyriu pasaulis buvo jūsų. 
Kas-gi sukėlė .jūsų jausmus? 
Nekas kitas, kaip tas žuvėja n t is, 
saldus pasisekimas. Jeigu 
tu, brolau, neesi jautęs lai savo 
krutinėję, jeigu tau tie jausmą1 
yra svetimi tau laimės saldy
bė yra nepažįstama, o taipgi ir 
pasisek imas-

Ar (’augelis žmonių prityrė 
tų laimę? Nežinia. Daugelis 
žmonių turi pasisekimus savo 
gyvenime, didesnei me arba ma
žesniame laipsnyje, bet ne visi 
jie pažįsta tą laimės saldybę.

d aigi laikine” laimė seka iš pa
sekmingos kovos. Niekas nėra 
taip brangus ir saldus, kaip atly
ginimas už teisingus darbus, ar
ba daiktai įgyti per sąžiningą ko
vų. Daiktai įgyti neteisingu bil
du negali suteikti tuos prakil
nius jausmus kaip rusins žmo
gus nebūtų, bot jo akmeninė 
ši rd s j uiėia, kuomet jis daro 
blogų arba gerą savo broliui. 
Neteisingu būdu gali įgyli tur
tų, bet ne laimę, širdis jaučia 
verksmą nuskriaustųjų. Kokia
me pertekliuje žmogus nebūtų, 
bed jam yra reikalinga meilė 
žmonių atsiekimui laimės. Tai
gi laimė yra numylėta duktė 
meilės ir tiesos.

Kaip mes galime* atsiekti tą 
laikinąją laimę ir kas yra rei
kalinga jos atsiekimui? Ar 
musų vadovai ir ‘‘speakeriai” 
galės suteikti mums tą laimę? 
Ne!... lik žmonės patįs galės ją

biausiųjų žmonijos gyvenimo! 
principų turi alsi rast pas kiek-J 
vienų pagal instinktų arba pagal 
‘‘įkvėpimą dvasios šventos.”

Kadangi gyvenimas yra viena 
nuolatinė kova už būvį, kaip ga
li žmogus, kuris yra silpnas pro
tiškai ir fiziškai, pasekmingai 
kariauti ir būti laimingas? Jei
gu jus pažįstate keletą laimingų 
žmonių, kurie pasekmingai veda 
gyvenimo kovų ir užima pasau
lyje jiems priderančią vietą, 
prisižiūrėki! arčiau ir lėmykit, 
kas jie yra: ar gyvos nenuilstan
čios lokomotyvus arba gyvi šešė
liai? Kokių vertę gali turėti 
“vaikščiojantis ligonbutis” ko
voje už būvį?

Mes esamu išnaudojami. Mes 
esame masa, tokia pat bevertė 
masa, kaip ir molis? masa, iš 
kurios kiekvienas gudruolis y t 
skulptorius daro kas jam patin
ka ir lupa liek kiek gali.

Ar neverčiau butų apsirūpinti 
savais reikalais? Ar ne gerinus 
butų liovus būti laja masa, ir
užimti sau priderančių vietų? 

Sveikatos’ Ar negeriau butų pastatyti save

, atsiekti. Teiks yra žmonijos 
įstatymas: niekas neaprupins 
žmogų, jeigu jis patsai nesirū
pins savais reikalais. Tik reikia 
įsigilinti gyvenimai!, kad tame? 
persitik rinus.

Didžiausia klaida musų gyve
nime yra paprotys krapštyti 
krislą iš kilo akies, ir neatkreip
ti a lydos į ’‘rąstgalį” savo akyje. 
Mes išmėtinėjam kitų klaidas, o 
savo nematome. Mes ant tiek 
rūpinamės kitų darbais ir “ki
šami* nosį nesavai) bliudan'”, 
kad mes visai užmirštame apie 
save. Mes rėkiami', kad kiti 
mus išnaudoja, bei pažiūrėkime 
kek mes rūpinamės, kad užbė
gus tam pikiui už akių. Taigi 
ar nebūtų laikas nusiimti tuos 
akinius ir pažvelgti į save*, kad 
apsvarsčius, kilk mes esame 
verti? Ar ne laikas butų prisi
minti rusų patarlę: “nesuli 
žuravlia v mbesach, a dai sini- 
c; v ruki.”

Mes nelik nelobulinąme save*, 
kaip atskiros ypatus, bet mes 
m pažįstamu paprasčiausių gy
venimo principų.
užlaikym as, šeimyniškas klau
simas ir kūdikiui auklėjimas pas 
mus turėtų užimti pirmąją vie
lą o dab i r daugumui musų 
jie yra visai svetimi, lie svar
bus gyvenimo principai, kurie 
veda laimėli arba pražulni mu
su gyvun mo yra lik smulkme
nos. Vaikų auklėjimo ir susi
tuokimo klausimai musų drau
gijoje yra gvildenami “kaip 
kieno protas išneša” ir, rodos, 
kad lai butu tik koki nors kas- c
dieninė pareiga. Mes supranta
me ^Ugniumi augimą ir turime 
kursus šios šalies universitate
su, kad susipažinus su ta mok
slo šika; mes žinomi' taisykles 
gyvulių auginimo ir jų reikala
vimus, bet apie auginimą kūdi
kių, nuo kurių prigulės gerbū
vis žmonijos sekančioje gent- 
karlėje, mes nepaisome: 
kiekvienas nuodija savo kūdi
kius, kaip jis moka- Mes neat
simenam apie savo sveikatą, kol 
nesusergami' tuomet seka tas 
pats nuodijimas ir pjaustymas. 
Susituokimo klausimas pas mus 
yra “užpečkyje” ir apie du treč
daliai vedusiųjų žlunga mote
rystės nelaimėj, gimdydami ne
sveikus kūdikius ir tuo dar pa
daugindami šio pasaulio skur
dą. Arčiau žiūrint į dalykų, yra 
aišku, kad dabartinė draugija 
mano, jog pažinojimas svar

ant augščiausio laipsnio?
Kokia yra valdžia, tokie yra 

žmonės, o žmonės yra tokie, 
kokia jų valdžia; nes valdžia 
yra niekas kitas, kaip apsireiš
kimai žmonių norų. Taigi pa
keiskime dabartinę netikusių 
valdžią ir lai kiekvienas iš musų 
atsieks jam galimąja laikinąją 
laimę.

Jeigu kam nors nepasiseks 
atsiekti laimės, — tai bus jo pa
lies kaltė, arba kaltė tų, ką api
plėšė jį protiškai ir fiziškai.

J. A. Jančauskas.

išgelbėtas iš mirties
NASRŲ.

(Ką reikia daryti, kuomet 
daktaras atsisako?)

Liga yra nenuilstantis sargas 
musų gyvybės. Kuomet mes 
apsergamu tai yra pirmas 
ženklas, kad kas-nors yra nege
rai musų organizjne, kad mes 
peržengėme gamtos įstatymus. 
Prašalinus priežastį, liga pati iš
nyks. Gamta yra geriausias gy
dytojas. Žemiau paduosiu Ber- 
nar’o Macfadden'o nurodymus, 
iš kurių bus galima suprast vai
stų niekybę ir gamtos galę.

Langai uždaryti. Kambaryje 
tamsu. Daktaras lėtais žings
niais išėjo iš kambario.

- Nėra vilties. Ji nesulauks 
rytmečio — tarė jaunam vyrui 
pašnabždomis daktaras.

Jo akis buvo pilnos ašarų ir 
jis liūdnai žiurėjo veidan jau
nos moteriškės. Jo krūtinė 
sunkiai kilnojos. Kuomet jis 
prisiartino prie jos, ji silpnu bal
su tarė:

Nėra vilties... Taip miela
sai, aš girdėjau... Sunku yra 
man apleisti jumis, mes buvo
me taip laimingi...

Jis karštai spaudė jos ranką, 
it norėdamas užslėpti savo jau
smus. 

4<

TaiĮ) miela, bet nesirūpink. 
Aš netikiu, kad jau lemta mums 
skirties, atsakė jis liūdnai.

Ar jus galėtumėt ramiai žiū
rėt į tokią sceną? Ką jus dary
tumėt? Ar mes privalome per
siskirti su paskutine viltim? 
Gyvenimas yra didžiausia pa
slaptis. Kas gi gali žinoti, kuo
met mirtis ateis? Kol yra gy
vastis, yra viltis. Jeigu dakta
ras perskaitė mirtiną nuospren
dį, ar mus privalome persiskirti 
su viltimi? Daugelyj atsitikimų 
gyvastis buna išgelbėta iš gilti
nės nasrų, kuomet medikai iš
duoda mirties nuosprendį ir sė
di rankas sudėję. Prityręs 
gamtos sunūs, taip-pat kaip ir 
neprityręs, gali kariauti ant 
“žul-but” su mirtimi. Pirmiau 
reikia tik suprast pamatinius 
gyvasties principus, žinomus 
kiekvienam protui, jeigu dar 
vaistinis pakvaišinimas neap
suko jiems galvas.

Spėka, kur valdo visų gyvybės 
mašineriją randasi smegenyse ir 
nervų sistemoje. Mirtis yra 
priežasčių sustojimo gyvybę pa
laikančių funkcijų -- širdis su
stoja plakus ir kili organai ne
tenka savo veiklumo.

Tai reiškia mirtį.
širdies veikimas sustoja dūlei 

los pačios priežasties, kuri pri
verčia laikrodį sustoti.

Spėka žuvo. Šaltinis energi
jos išsisėmė — nėra daugiau 
spėkos palaikymui gyvybės ma
šinerijos. Ką gi mes galime da 
ryti, kuomet medicina pasiduo
da? Kas yra reikalinga palai
kymui gyvybės? Visupirmiau- 
siai oras — ne kambario su
smirdęs, negyvas oras — bet ly
ras oras, pilnas gyvybės elemen
tų. Pirmiausia atkreipk atidą 
į langus. Atidaryk langus kaip 
tik galima; prašalink visokias 
esančias uždangas, kad kuodau- 
giausra tyro oro įeitų kamba
rin. Ligoniui taipgi yra reika-

o ne tamsa.

ima.

B. Macfaddcrias sako, kad vie-

jų valandų, o pirmąjį 
suraminimui nervų ii 
mui ligonio, 
na i dienai.

mirties nafsrų, išnešdamas jį ir 
jo lovą lau kan, nes kambarin 
negalėjo įeit i užtektinai tyro 
oro. Lauke temperatūra buvo

Hrt'pai i itzK in
dų, reikia vartoti kailelius karš
to vandenio. Pkrmiausia reikia

giasi pasinaudoti proga, išmė
ginti (uos budus. Vaisiai su-

uis privalo turėti užtektinai ty
ro oro kvėpavimui. Jeigu bi- e / 
jais tyro oro, nusisuk šalin. Vi
sokius vaistus ir pabūklus meipk

Nupigintos Gaso Mokestįs 
Dabar Yra Įvykintos

Visos gaso bilos prisiųstos Chicagos mieste ant ir po Rugpjūčio 
10, 1917, už išvanotą gasą sulig kiekvieno mieruotojo (meter), 
10 žiburio miera arba mažiau bus už sekamą mokestį:

30 centų mėn. mažiausia byla, priskaitant 350 kub. pėdų gaso. 
70c už 1,000 už sekamas 9,650 kubiškas pėdas mėnesyje.
65c už 1,000 už sekamas 40,000 kub. pėdas mėnesyje.
10c už 1,000 už visą gasą viršijantį 50,000 k. pėdų mėnesyje.

Už tas nupigintas mokestis gasą galima vartoti, naudojant kaipo 
kurij, taip pat ir pagamintoją šviesos, del praktiško viso namų 
užlaikymo, vertelgyštės ir pramonės reikalams. Apmąstykite ką

Gas Dabar Yra Ekanomiškas Kuras nu 
pig. kaina ir nestokuojantis papildymas
Anglįs yra brangios ir bus brangios nežinomam laikui. Su viešpa
tystės karės reikalavimu bus pabranginta už parvežimą gelžkeliu, 
pagaminimas anglių už bile kain^ bus neabejojamas.
Gasas suteikia sukoncentruotą šilumą po tobula priežiūra. Jo 
kaina yra paskirta—nesiufauoja; Nestokuojantis papildymas, vi
suomet lengvai gaunamas, yra užtikrintas. Specialiai nurodytas 
naudojimas, moksliškai sutvarkytas kiekvienam, ypatingai var
tojimas gaso, ar tai del šviesos ar kuro, prašalinta eikvojimas ir 
padaryta gasas veikliu taip pat ir ekonomiškų del daugelio siekių.
Telefonuokite, ateikite arba rašykite

THE PEOPLES OAS LIGHT & COKE COMPANY
Peoples Gas Building, Telephone Wabash 6000
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ti, apsivilk kailinius, užsimauk

mė priklauso nuo gamtos įir j ti

gonis buvo taip silpnas, kad jis 
nejautė šiŲo vandens butelių, ir 
jo pulsą negalima buvo jausti. 
Taip vadinamas malkas (oro 
traukimais, ciongas) buvo taip 
didelis, kęid ligonis pasveiko į 
dešimtį dienųk kuomet paprastai 
gydymas tąja njetoda ir nuo tos 
ligos, kuria jis ^irgo, traukiasi 
nuo trijų iki šeši(V savaičių.

ru oru, antras dalukas, į kurį rei
kia atkreipti atiefą yra — van
duo. Vanduo tuiP būti šiltas vi
suose atsitikimuose, jeigu ligo-
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Jus Sutaupysite $2.05 Šiame Galuti= 
name Nupiginime Visų $4.00 Verčių 

OXFORDAI

bus prailgintas 
toliai, iki bus lavoro.

nes viduriai ir taip jau yra ne
gyvi linkui bile kokių sensacijų, 
bet mus galime als:ckti lai iš
šaukdami veiklumą dirksniu K 4-
centruose.

Paimk dideli stora rankšluoš- L V
lį (turkish towel) sulankstyk iš
ilgai taip, kad jis butų nuo 6 iki 
8 colių pločio. Laikydamas už 
abiejų galų įmerk porų arba tre
ja tą kartų karstau vandenin. 
Paguldyk ligonį kniūpsčią. Ge
rai išgręžęs rankšluostį, dėk iš
ilgai nugaros taip karštų kaip 
lik galima. Apdengk ligonį šil
tai. Jeigu pasekmės matyti, at
kartok tai du arba tris kartus j 
dieną. »

Kitas būdas turi ' nepaprastą 
vertę sužadinimui vidurių veik
lumo, bet jis nepaliečia nervų. 
Jis darosi šitaip. Paimk lokį 
pat rankšluoš!į, sumirkyk ver
dančiame vandenyje, išgręžęs 
kaip gąlima sausai, išskleisk jį 
taip, kad jis siektų nuo pažastų 
iki pilvo viduriui ir apviniok li
gonį. Geriausiai yra vartoti du 
sausu rankšluoščiu: karštų rank
šluostį dėti prie kimo, o kitą vir
šuj jo.

šiuos du bildu galima pasek
mingai vartoti.

Bet atmink, neperdėk. Per
teklius tankiai turi blogesnes pa
sekmes negu visiškai niekas. 
Antrąjį būdą sužadinimui vidu
rių veikimo reikia vartoti ryt
metyje ir galima laikyti karš
tų rankšluostį nuo dviejų iki tri-

pori ir lai 
ko juos iki 
kito sezon. 
Ateikit e 
ši

Mes esame užganėdinti paaukaut pel
nų i.šparduodanl juos greitai, nenorėda- 

ančio sezono.

žiūrint j nesvietiškų padidėjimą iš- 
j,— nežiūrint j tų visa, mes nuta

rėme išparduot visus atlikusius $4.00 
Oxfordus už nepaprastai pigią

jei norit porų ar dvi už taip pigią 
kainų ir didį su 
taupymų, ir da-

Visi $6 vert., pa
daryti su papras
tu varstotu Ox- 
fordai — $3.45 
Visi balti Buck

Ox lordą i—$3.45.
Visi Canvas i 

Palm Oxfordai 
po $1.60

25c šilk, šniūrais, 
nupiginta iki . . 19c 

10c Gydym. užtrinų 7c 
50c Maudynei Šliures, 

nupiginta iki ............ 39c
.00 Aulai nupūr. iki 50c 
•c vasaros veiloko viduri
ai padai tiktai .............7c

1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.

VII) U R MI ESčI O SAN K RO V OS 
107 W. Madison St.

328 S. State St.,
Tarp Jackson ir Van Bui

72 W. Van Buren St.,

106 S. Clark St., 
Arti Monroe St.

NORTH SIDE:

■(Ji.

Arti Belmont.
3211 N. Clark St., 

Tarp Belmont ir Aklinę.
637 W. North Ave.,

NORTHWEST SIDE:
1583 Milwaukee Ave., 

Arti Robev SI.
2738 W. North Ave., 

Arli California Ave.
2879 Milwaukee Ave., 

(Avondale).
Sankrovoe Atdaros

dym.ui chromiškų užsisenejusių 
ligų, bet ♦airi nemažą vertę ir

bus vartojami kartu. Beikia at
minti, kad vaistai ir gamtiškas 
£?;ydvmas neaali būti sumaišo-

SOUTHWEST SI DI
1731 S. Ashland Ave.,

11 S. Halsted St.,

6317 S. Halsted St.
Tarp 63 ir Elevatoriaus sto.

1605 W. 63-cias St.,

SOUTH SIDE

836 E. 63-Čias St.,
BĮ k. E. Cottage (i rove 

9139 Commercial Ave.,
Tarp J) 1-o ir 92-ro St. 

11333 Michigan Ave 
(Roseland).

WEST SIDE
3205 W. 12-tas St., 

Kampas Kedzie A
3536 W. 26-tas St.,

1221 Milwaukee’Ave

1647 W. Chicago Ave

Vakarais del Parankumo Pirkėjų.
257 Sankrovos 97 miestuose

DR, SCHNEIDER,
Daug ligonių jis išgydė. Speciališkumu gy člymo vi

sokių vidurinių ligų, širdies, plaučių, inkstui/pūslės, 
užnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizm o, galvos 
skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslapti'ngų ligų.. 

§/Vyrai ir moters! — nežiūrint j tai, kas jus gydė be 
pasi'kmių arba nežiūrint kuo sergate — m-nustokite 
villics, bet loj vietoj atsilankykite — o jis jums paro
dys naujausią neabejotiną savo budo ffydj mą. Pata
rimas dykai.

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th SIR, kamp. Ashland Avė.
VALANDOS: Nuo !) ryto iki 9 vakaro. A(IT T

Nedėk nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. vniVzlVjV,

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lenfų Rėmų Ir Stoginio Popforoe 

CARR BROS. WRECKING CO.
3-3039 S. Halsted St. Chicafe, UI.

ni i

mintis. Niekad netikėk j mir-

■I

“Tu 
mažiausios abejonės.

Nereikalingas 
Akių— 

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

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

K. NURKAITIS, Oph. Dr.
1617 N. Robey Sir., ’

Prie Milwaukee ir North Avės.
Tel. Humboldt 4613

Laikykics tvirtai tos nuomonės. 
“Tu pasveiksi,” — kartok tai 
nuolatos, kol neįtikinsi ligonį.

F. A. Jančauskas.

Tame nėra
95

Del Patarnavimo Depozito- 
riams Bankas Atdaras 

Panedelio Vakare.
šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

daug yra depozitoriy, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų.

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

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

State Bank of Chicago
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės,

. Prieš City Hali.
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Aš Gelbsti! Sergančius 1

NAUJIENOS, Chicago, Hl
.Mitt

Subata, Rugpjūčio 4, 1917.

Janui, Viduramžiai ir Seni žmones
vakarais Utarnin- 
kais ir Subatomis i- 
ki 9:15; kitose die
nose iki—5:30 vai.

Išpardavimai Pa-
tarninke,

Seredoje ir Ketver-

(JUS GALETE ISAUGIH

PLAUKUS

mane

.i’i -

y nuli

Varicocele, 
thenia, Inkstų ligos ir 1

gydomi geriau.-

kuomet nor-< mėginote

I :ise'.,mių. Tas galima 

tiek daug sykių 
ą viltį kuomet 

• viso amžiaus 

pasekmingo

gy<l\im> visų ihronišl 

apsireiškimus įvairių

būti, 
kad

nor a

t riti-

Jis turi ži- 
astį ir to- 

budu ligos nebus. Tūli daktarai 
> gydyti apsireiškimus ; aš gy- 

pasisekimą, kuomet kiti negelbsti.
nielikaliai' gabumais, naujausiomis metodomis. Ma-

Syphilis, Hydrocele, Neuras-

606=914
Užtikr. Geriausias Gydymas. Taupyki! Pinigus

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

Patarimą ir Egzeminavimą Visai
Dykai.

PER TRIS SAVAITES TIKTAI. Bih didelė pagalba tiem-; 
patarnavimo žinovo specialist 

evman

r ei k alau-

KITTANNING, PA.

imo lietuviu, kurie atsiliepdami 
j Alleghany Ri.ver Mining kom
panijos apgarsinimą, kuris til
po praeituose ‘‘Naujienų” nu
meriuose, nuėjo į darbą musų

Išvalijimo Išpardavimas Pas Klein Bros
Parduodama įvairios prekes musų sankrovoje vidur vasari nio sezono, šiame išpardavime galima pas. 
rinkti įvairių mierų ir madų.

šilkinės Plaunamos Drapanos.

Pasekmingas, moks* 
liekas gydymas dykai 
del vyru ir moterių.

Ar slinka jums plati* 
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? AK 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotesu 
niežas odos galvos?

j\j' plinkf, bei. pra
dėm plikti?

Ar kenkia kas 11 
aukščiau pasakytu Il
gu. tai stenkitės apsau-

gražumo,
minkštas, 
audeklo,

Shepherd kletkuotos

IŠPARDAVIMAS

N aiku Gun Metai če

geriausio

15c

Spausdintas Fran-

19c
Vilnoniai Pu-

sšilkiai, 27 co-
lių pločio, pu-

ra i tik ................
Moterims Joliet

rkos, 1.50 $ 4 1 Q 
vertė oora I ■ I w

colių pločio, miuji 
vidurvasariniai 

kvietkuoti įiiešiniai,

19c

36 colių pločio, trijų mierų 
klėlkos, 39c vertė, jar
das po ..................

lio platumo, 
visokių mierų 
ir juodas, 59c 
verlč,
po . . *Tw V

ikių petrenų,
50e ve
rte po fc»ww

Ainber Muilas. Amber

skalbyklos muilas, spe

ei ai. po 5 šmo 
tus Panedėlyj

Moterų kurpės, pa
tentuotos skitros, pi 
Ikos skuros, papra-

Prieš gydymų.
guoli jos. Užsak’ykete iluostrota "kny 
gule ju^u prigemtą kalba:

“'.’’EISYBE APIE PLAUKUS,"
Parašita nuropos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios Ži
nios:

lė. pora $4 O C 
liktai.. I ■ v

urverykai.-- patent notos 
viršūnės, pavasarinės kurkos, su kny- OOr* 
pkiais, $1.25 vertės, pora ..........
Vaikams Pasi vaikščioji m ui Oxfordai. elnio 
skuros puspadžiai, $1.25 vertės, po-

vertes, pora ■ ■
■■■■■BrfWWTU. -

vaikams 5 i ci K id

I louse
Mergi noms 
kams Mary 
2-m diržais

Išpardavimas Mastinių Tavorų
Turkiški Rankšluosčiai— 
spalvuoti kraštai, įvai
rios figūros, pagražinta, 
rausvais, mėlynais ir gėl

Mezgimui Bovelna, A-

rausvi ir mėlyni

tiktai ..............
Turkiški Rankš- 
luoščiai, dydis— 
19x39, geros ko
kybes, 19c ve r-

29c
Gatavai

du i

kraštai,

45c
6 rair

baltyti, iš tvirto 
muslino, miera

45x38—-19c ver
tė, kiek
vienas . .

pasiū
tos, baltylos, viduryje 
franeuziška siūlė, 72x90 
miera, $1 vertė, "7Qf* 
specialiai po . . ■ v V

nkšhioščiai sati-

-19c

3 15c

dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
-Kai]) užlaikyti svei
kutę. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ki us savitis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite-

GYDYMAS DYKAL
Męs galeme pertf- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles GALY ACURA, 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskote* 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Just* 
antrašu. Mes išsiuče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura—5 
os N. 1 Ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus." Išplaukėte ie- 

£oštoie savaite mlau atspaustą kuponu bestoje sacane. Jr gluskete SIanden.
UNION LABORATORY, Box 431, 
N. Y.
UNION LABORATORY, 

-> Box 431. Union, N. Y.

ir Vai-
Jane ir

patentuotos kume
lio skuros. gun me
tai veršio skaros,— 
micros iki 2 $4.19

gimui bovelna. vien 
’ane-

6ckelis

Union*

Siučiu i dedamas 10 centu del apmo* 
kejimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti mau tojaus jusu dolerine dėžutė Cal«» 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apia 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą M 
jusu antrašu.)

kuonret reikalinga. Lovos iki

DR..H. S. WHITNEY APTIEKA.v.
•3.50

su knij) tai: saugumo, gyvenimo
nedėl iom is

Pančiakos. Moterų juonais Union Siūlai, pu

ri).

Pintinės. Vidutin, mie-

Daktaras
Specialistas iš

! Lietuvių Tautiškos Kopines

Planu a m os 1) ra pa n os, 
Arklio Kanopa Brand, 
plaunamos drapanos,

K. SieliuivisRis
A p lieko ri ui Ir aarinlnkM 

SOUTH BOSTON, UASS.

4? s
<

kio» tik p*a»ulyj jr r* ’•artėjamo*. Ga
lit raikai* oi per l«iikua, • «J priali- 
•U1 p«r axpret|

Basamindžiai čevery- 
kai merginoms ir vai-

9ttt*Ua« ree«-ptin> «o (Hiitaoiii atyda. 
•ariiuriMi, *r tl« receptai Lietuva* ar 
Amerikon daktaru. Tai r Iena tini IU- 
Invliio sptiekt Fe«t«a« Ir Matacdbu-

TEISINGIAUSIA IX G1BIAUBIA
LIETUVI* KJL

kraščiai, ex’ 
kokybes, $5 
vertė, lik po

Muslinas. Nebaltytas

t

verykai, rusva skūra 
micros iki 2,
59c v. Panedėl\ v ■ C

Šlapimo Analizavimai, mikroskopinis ap
ims arba Bacterin.s bus suteikt už per-

on Siutai. tvirtai \siuli, 
regulerė 88c kai- 
na, po ..............

y

nė drapanoms, su už
dangalu, Pa- FA* 
nedėlv ..........

12 2c
Paklodes, gatavai

ta 65c 
išpar.la- 3^

no figūros, $2.50

E\. *1.98
Uždangalas, satin

šiame 
vinie .

Union Siutai, visų mierų, —
ric Nebuvo Kur

Zmončs užpli

kai

M SILP.N EjlM A KRAUJO

ą
dyk).jųsų

eiht
k 1.

tai

11
Už bile jis

adresu:
nos r

ik. N’edėiiomis

Telefonas ( anai 3737DOCTOR EMIL LIEBRECHT •>

AkušerkaJUOZAPO (URUšO•>

z<>

Menžer
17851

IR PRIVATISE AS N

1"i

M.d City Bank Building

V 'TIONAL GROVE 
\ RIVItRSIDE,

YRAI: PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO

Apatinių Marškinių
Vyrams tinklo Apati
niai Marškiniai, Iruni- 

musų 
k ai na,

SPEC IALIS’1 AS VYRU LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano y,.e Jališku mas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. 
I hroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PUSLeS, INKSTU, PILVO,' KRAUJO, NERVU ir SKU
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

<Icl jrijimo g
CHRONIŠKAS LIGA

S HALSTED ST„ CHICAGO, į 
Ant ».n(r^ lubfc.

irauEns

Dr.

Šviesus pasi vaikščioji 
uuii flanelis, gerai ži
nomas 1921 Amoskeag 
brand, 3 iki 10 var
dų ilgumo. Pa- 
nedėlv.......... I ! G

namu c

prasta rųšis 38c, šia
me išpardavi- 
m.e tiktai . .
Vaikams Swiss Kaspinais
musų paprasta 38c kaina, specialiai šiame išpar
davime kiekvieni po ....
Vyrų Balbriggan Marški
niai ir Kelnes, musų re
gulerė 38c vertė, Ofjirb 
specialiai po. .

įteiksiu jums pilną ir 
perimančią egzami- 

vėlimisįa ir gf,ri;iu- 
moks’iška metodą.

noriu turėt 
ii jums ge- 
silpniems —

duotos, gvarantuotos,

... ’2.25

Moterų Lisle nudirbimo 
apatiniai Marškiniai, pa
prastos mier., su
liemen i u, 33e ver a w G 
Moterų 58c ir 65c Lisle 
nudirbimo Union Siutai, 
apsiūti kraštai šilku, su 
kvarbalkais apa- OQ* 
čia ................... 15 ve G

4&4*3»**iOIB
PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- X 
menis tiesiai už “wholesale” kainas. M 
Mes parduosime visiems. X

Levinthal Plumbing Supply Co.* ■
1637 W. Division St., Chicago, ♦ 

Corner Marshfield Ave ■
Kalbama lietuviškai V

rna no

Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.

Visiems viena kaina.
1827-29 Blue Island Av.

dyrno, yra mano sped 
ališkumas. Mano re 
komendacija yra dide 

. lis skaitlius pasekmių

ntadicniais nuo 8 ryto 
iki 12 po piety.

sų išgalę. Neaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir ten 
kiškai.
..Valandos priėmimo:

H AI R
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodas

Jei kiti negali išgydyti, ateikit® pan 
mano. Mano prietaisai, Radio-Scopo Rajr- 
gi X ir Ino įrengimo BacteriologiŠka la
boratorija ir Kraujo 
dengia man jūsų tikrą ligą ir jei ai ap- 
eiimsiu gydyti Jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bin Jums sugrąžinta. Ateikit pn» 
tikrą specialistą ir ne prie imituotojq, 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

k elevatorį. Kambarys 122 
’ Prieš North American Cafe.
39 S. Stale St. St. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedčliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

Egzaminacija ati-

Ki tt a n n i ng, I *ennsyl vania.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg.. 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel. Central 6890-6391. Atdaru: IJtar- 
ninko, ketve.rga ir eubatos vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
16«< MILWAUKEE AVE., Chicago, Iii.

Tel. Humboldt 97.

'elephone Humboldt 1271.

M. S AH U D M. D.
Senatį Rushl Gydytoja* ir Chirnrg&fc. 

Specialistivi Moteriškų, Vyriikp ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų

OFISAS: 1579 Milwaukee Ava 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto ; 
Kampas North Ava., Kambary* MSS

1 :<30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vak»r<. WISSIG
Seno K rajaus

u, kad aš nupirkau 
Riverside, Illinois, 
kurios norite nusi- 
iknikams, visos nc- 

neužimtos, apart vieno 
ncdeldicnio. Bugpjučio I2, š. m.

Su reikalais kreipkitės sekančiu

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vedeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5e.

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

Tel. Drover 7042

I)r. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

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

c
H

G

TEISiy
Dienomis ir vakarais teisių klesos. 
Gyvuoja 22 motu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUK
ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI

M 
O 
K

K
o s

Prirengia į Kolegiją, J’eisių, Medicinos, Den- 
ia Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 1

Reikalaudami kataliogo adre- 1 
.iccllci J. J. Tobias, 53 W. Jaek- 
Tel. Wab. 559B i

t tistikos, a 
siu laiku, 
suokite 
son Blvd.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12t h St. Tel Kedzl* 8M2 
Paulina. Tel Western H 
3514-16 W. 12th St 
St. 
So.
St.,

arti 
Louis Ave. ir 1115-17 
Paulina St., arti 12tfe 
Chicago. Ill.

T RUSSIAN 

feATH 
with 

4^:2

25^

s

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA 

užnuodijamą kraujo, 
nugaroje, kosėjimą, 

jus išgydyti, ateikite 
per daugelį metų ir

odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas, 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti, 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai 
1 900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gal.,

skausmus, skausmus
iii negalėjo
1 'raktikuoja

vakaro. Nedėlioms iki 12 dieną.
viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

1912 melais lapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 
priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar \ ra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgu. pavienėse 
■» duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

avė. o nuo

Plus. A. Vidikag
Baigiesi Akušerijoj Kolegiją; Ugnį prtll- 
eikavusi Pennsytvanijoe IIoMpitalėae lt 
PhiL’idelphijoj. Pteekmingai palarnsa- 
Įu prie gimdymo. Uzdykij d uodo rod| 
n^okiotše ligose moterim# ir merjfL 

Kfclbu lietuviškai, angliškai, ra- 
lenkiškai Ir sUvokiškal.

noms. 
a 1 š k a t.

Daug Gyvasčių Pražuvo!
Kodėl jums m?paslaukaiiti ir. jaustis taip, kaip jus jautėtės keletas metų atgal, turėti tą patį mitrumą ir energiją, tą patį linksmumą, tą 

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

spėkos protui ir kūmui, kuriais gali didžiuoties. '* * ’ ---- ‘ ... • ......................... . ..
Nežiūrint kas/ atsisakė jus gydyti, aš užkviečiu jus ateiti 

selenes teisingu gydymu.

Parodymas Gydymo
Kuomet jųsų kaimynas pasakys jums,

X-RAY ir kitokios geriausios elektrikos mašinos, del 
pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra. Pilnas 
peržiūrėjimas ir teilungas pažinimas ligos tankiai atranda 
ligas nepatėmytas kiVų daktarų. Daug sergančių vyrų ir 
moterų mano, kad dėt jų nėra išsigydymo. Aš noriu turėt

ji

ryto iki 8 vakare 
iki 12 dieną.

Pasitariftiai dykai.
Priemene valandos: 9

Nedlldieniais nuo 9

yra
kad aš

Nesiruphikitc. Ateikite

Metodos paremtos ant patyrimo ir mokslo gali tik tą padaryti.
u jus ateiti ir aš išaiškinsiu savo metodas ir jus nusistebėsite, kaip lengva j ra įgyt pa

Ar jus jaučiatės nuvargęs, priilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijos? Ar jus turite skausmus viduriuose, galvos 
skaudėjimą, sąnarių drejjejiiną, galvos svaigimą, .širdies 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reum/ntizmą, raudonąją gyslą, užnuodijimą kraujo, 

šiandien.

Kurio Jus Reikalaujate.
išgydžiau, lai jus žinosite, kad aš tai padariau.

sutrukimą skuros, spuogus, rudas plėtmas, žaizdas, išbč- 
= . rimą, subrinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji-
= mą svaros, slogas, kraujo bėgimą, skausmą krutinėję, akių, 
= austi, nosies ir gerkles ligas, arba kitokią užsisenėjusią, il- 
== gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
= praktikos, aš noriu kiekvieną sergantį vyrą ir moterį pa-
"Š kviesti į savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią
=== nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus nusi- 
jŠĖH stebesil, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy- 

slosc. Jus vėl jausitės gerai, tvirtu ir sveiku.

Dr. Oakwood
1645 W. 47TH ST„ NETOLI MARSHFIELD AVE., CHICAGO
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pabranginamas. 
Pirmiau gase buvo 600 karščio 
vienučių, gi dabar bebus vos 565 
karščio vienutės, tokiu bildu šil-

nėra.

į . 1111 *' *'"

j dailioji g«so špoką bus daug ma-Įp

Kareiviu ėmimas. ui u, taktai 16 tiko kariuomenei, c

žinios iš egzaminacijos 
bėgio.

žesne. šviesos spėka irgi daug 
mažesne. Pirmiau buvo 22 
žvakių šviesos spėka, dabar gi 
bus tik 16 žvakių. Be to, nau-

Geso Naudotojai
i

šauktų kariuomenėn tebesitęsia.

tik pradeda egzaminacijų, o ki

Kiti distriktai pradės veikti

mani distrikte neužtenka pa
šauktųjų ir rengiamasi šaukti 
egzaminacijai dar 210 naujų. 
Tame distrikte (vidurmiesčio) 
atmetama labai daiug delei ne-

mių. Daugelis taipgi nesuran
dama. nes nežinia kur išvažinė-

Lame distrikte vieną janmio-
22 m. amžiaus, egzaminuo-

1

Ateivių tame 100 buvo 16. 
nė ne egzaminavo. apšvietimui paprastuose žibin

tuvuose, rekės būtinai vartoti

akių, silpi 
siu dantų.

C v

mo.

Manoma,
eg-

laujamą skaičių

ei vių,

pa Nuosavi m o. daugiausia

eina

560 žmonių.

iš priimtųjų 106. 
paliuosavimo.

2 1 distrik te jau
žmonės. Jie 
pa liuosavimo.

paimti kariuomenėn.
visi

39 distrikte, apgyventame ita
lu, lenkų ir armeniečiu, sako- 
ma. imasi pirmąsias popieras, 
norėdami likti paimtais kariuo
menėn.

o

giedoti, taip savaip. Prasideda 
sumišimas. Metodistai nori kal
bėti. katalikai kelia triukšmą.
Paskui visi pradeda 
daržovėmis ir kuo

viskas. kai misionieriai išvaži
uoja.

SAUGESNIO
BANKO NĖRA

nes v ra
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimų Banko Valdininkų.

v
KAPITALAS IR PERVIRŠIS
$225,000,00
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš puses milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga. 
Šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras l’tarninko, 
Ketvergi) if Subatos vakarais 
iki 8:36 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 SO. HALITES ST., 
Kampas 13Čios latves, CHICACO, ILL.

paliuosavimu nuo tarnavimo ka
riuomenėje. Vienur ateivių, 
neturinčių nė pirmųjų popierų 
visai neegzaminuoja ir tuoj juos 
paliuosuoja, kuomet kitur reikia

da duoti dykai po 2 mentelines 
lempas tiems, kurie vartoja vien 
paprastus žibintuvus (open 
flame burners), jei jie to reika-
laus.

paliuosuoti ir atlikti visą proce
dūra. Vienur ateiviu visai no c. C

priima, kad ir norėtų stoti ka
riuomenėn, kitur gi egzaminuo-

pieras ir 
liuosuoti.

Kensim

nenori nepiliečiu pa- 
Kitur gi net stačiai 
išduoti užreiškimo

da vilus paliudysiąs. Žmonės, 
žinoma, su tuo nesutinka, ypač 
ateiviai, kurie nežino ka tose c
blankose egzaminuotojai gali

gasas at- 
daugiau 
tą pačią 

šildomąją ir šviesos spėką. Tad 
tuo nupiginimu laimi ne žmo
nės, bet gaso kompanija. Ji 
daugiau surinks už gasą, o ir 
naujojo gaso išdirbi mas yra. 
daug pigesnis. Sulig tūlų žino
vų aprokavimais, gaso kompa
nija galėtų pardavinėti naująjį 
gasą, ir tai su gana dideliu pel
nu, po 50c už 1,000 kubiškų pė
dų, o ji dabar ims net po 70c.

Visa tai žinojo aldermanai.

l’aij) kad dabar nors

jų kompanijų reikalus, todėl jie

ulvokata ketina buriu nueiti pas
kala vinių ir įvedė naujas gaso 
kainas. Tik vieni socialistai al-

lauti išdavimo 
blanku, t

ta gaso kompanijos užmačia, bet 
jų yra vos keli miesto taryboje, 
todėl jie nieko negalėjo padary-

APSKRIČIO CHORŲ PIKNIKAS

nedėlioj, liepos 29, Bergman’s 
Grove darže. Atsilankė labai

Visi chorai vienu buriu sudai
navo puikių lietuviškų dainelių,

tenkinta. Visiems vadovams ta
rime širdinga ačiū už j tisu darb-

Viską Matęs.

Policistai sudėjo 
$5,000 aukų.

Schuett ler,

dviejų šeimynų, kurių vyrai,

terson, abu civiliai žmonės, žuvo 
begelbėda mi policijai sugauti

žiavo du metodistų kunigu lai-

eina katalikų kunigas su buriu

ir ji nie-

ii

sumažina jo vertę.

susi miesto klerkui, jog ji sutin
ka su miesto nutarimu ir “pa- 
mažinimu” kainos aut gaso. 
Tuo miesto tarybos nutarimas 
įeina į galę ir gaso kompanija 
jau nuo užvakar pradėjo skaity
ti naują kainą vartotojams už

kada suvartota jau 350 kubiškų

skaitoma senoji kaina. Pirmiau 
gi buvo skaitoma po 80c už 1000 
kubiškų pėdų (ir po 90c už 1000

vėliau paskirto laiko).
Tas išrėdytų, kad gasas yra 

nupiginamas 10c už 1,000 kubiš-

Jei butų miesto taryboje di

. šiandie valdvtu ne V- č
kompanijos, bet

Tas vienas jau parodo, kaip

t i daugiau savų aldermanų

Prisipažino užmušę 
žmogų.

Policija paskelbė, kad trįs 
vaikinai, kuriu vyriausias tėra 
tik 19 metų, Harry Schwartz, 
612 Barber St., Abraham Kra
mer, 720 Barber St. ir Peter 
Presczemsky, 546 W. 14th PL, 
prisipažinę, kad jie nušovę sal
dainių sankrovininką Adolph 
Salinger, 828 Maxwell St. ir pa
ėmė rastus registeryj kelis cen
tus. Du jų nušovę tą žmogų, o

Važiuoja tyrinėti 
gėrimų klausimą.

liunams leidimu išdavimo komi- v

na irc
tas dalykas tvarkomas tuose 
dviejuose miestuose. Jie tarsis 
ir kitomis tena i Ii nėm is refor-

Paskirs kitą teisėją.
trims teisiamiems už nesire- 

gist ravimą rockfordiečiams, Ja-

jiems reikalaujant, sutiko duoti

lagingo al’idavito, tečiaus prisi-

nėti šios

pi racijoj kenkti draftui ir dzin-

svarbiausiais Rock fordo agitato
riais prieš konskripciją.

Iškasė lavoną; 
tyrinėja.

priklause, liko atkastas lavonas 
Mrs. Mike Sikora, kuri netikė
tai pasimirė pereitų nedėldienį

Temikite
The People Gas Light & Coke Company šiuomi suteikia du (2) 
mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam gaso vartotojui Chicagos 
mieste, kuris visai pasiremia ant paplokščio liepsnos degintojo ir 
įsodins jį dykai.

Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus ir pasi
naudoti paaukavimu ir greitai įsigyti—

DYKAI-Du Mažesniu
šviesos Uždangalu

Dešinėje rankos pusėje kiekvienos gaso bilos prisiųstos ant Rug
pjūčio 10 d. 1917 ir paskiaus, Jus rasite kuponą užvardytą “To 
The Peoples Gas Light & Coke Co.”

Jeigu Jus neturite įkaitusių iki baltam šviesos uždangalų arba 
elektros šviesų savo namuose, pasirašykite ant kupono ant linijos 
pažymėtos X. Nenuplėškite šalin kupono; tiktai pasirašykit ant 
jojo ir jis ateis pas mus kuomet Jus mokėsite savo gaso bilų, kai
po Jųsų aplikaciją del dviejų mažesnių uždangalų šviesų. Tuo
kart mes prisiusime ir įstatysime šviesas DYKAI — aprūpintas, 
kaipo paženklintas sulig miesto įstatymo. Jus esate pilnai paremti 
ant paplokščio šviesos degintojo del apšvietimo.

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

ninką. Jos vyras, Mike Sikora, 
yra saliunininkas, East Chica
gos lenkų ir “Šlavų politiškas va
dovas, taipgi skaitomas vienu

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos ...
AiUjs ... •.
Žąsįs ....

Veršiena, sulig svarumu . . 12—16

Gyvi 
.. . 14— 18 
. . 16—18 
... 16—18

Mušti
22 

17—19 
15—16 
12—15

Rugpj. 3, atgabenta 
veršių 500; kiaulių 
5,000. Paduodamos

tu r ta s
$150.000.

Jau prieš laidotuves buvo pro-

atsilankę pas koronerių, pavieto

damos tyrinėjimų. Po laidotu-

atkasti

j is labai sumušęs savo pačią 
prieš mirtį. Ką rado koroneris,

pripažino, kad rasta keletas žaiz-

niynai liudija, kad Sikora kelios 
dienos prieš mirtį užgavęs ją

Dr. Robert Spear, kuris išda-

kad ji mirė nuo girtuokliavimo.

ir koronerio ir

Prokuroras kalba apie sušali
mą specialio “grand jury” to 
Ivko ištyrimui. Lenkai irgi

Virinkit pieną.
Sveikatos komisionierius Dr. 

J. D. Robertson pataria visoms 
šeimininkėms per visą savaitę

aįvežama į

inthrax, kuria ir žmonės

Turgaus Žinios
<■■■—..........

CHICAGO, Bugpjučio 3, 1917. 
Žemiau paduodamos produktams 

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

Valgomieji produktai.
... 38% 
32—37 Va
27—28
21— 23 
36—37
22— 32%
23— 25%
30—36

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rūšies ..

i

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

Kiaušiniai, geriausi, tuz. ..
Prasteni^ sulig rųšies ..

ir tapo /palaidotu pereitą utaiS SuJveicariškas SU*ig Il?šies

/«>

Prasčiausia .............. . . . . 11—12
Jautiena No. 1 No. 2 No. 3

Ribs ....................22 .21 .12
Loins ...................27 .24 .11
Rounds ............... 18% .18 .13
Chucks ............... 14 .13% .10
Plates.................. 12% .12. 8 %

Bulvės, statinė ............ ... 3.30 —3.50

/;>

Daržovės: —
Barščiai, 100 grįščių . . . 
Kopūstai, gurbas ..........: .
Morkos, 100 grįžščių . . . 
Agurkai, gurbas ..............
Salotos, galv., dėžė ....

Gyvulių rinka
CHICAGO, 

galvijų 4,000: 
16,000; avių 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig

9.00—14.00; karvės
veršiai 9.00—10.75.

Kiaulės sulig svarumu, nuo 14.70— 
16.30; paršai 12.00—14.50.

Avįs nuo 9.00—14.00; erai 13.50—15.- 
00.

Atsiimkite laiškus.

30

gerumu nuo 
8.00—10.50;

Komai, saldieji, statin
Vaisiai, žali: —

Obuoliai, statinė ........
Apelsinai, Kalif, dėžė .

. 20—50
........ 1.00
1.50— 2.00

2.75
5.00
2.00

Vy.šnčs, 16 kvortų .... 1.25
Serbentai, 16 kv, .......... 1,50
Mėlinės, 16 k v............... 1.50—2.00

Miltai, kvietiniai geriausi .... 13.60
Buginiai, baltieji ................... 11.50

tamsieji ............................... 10.75
Cukrus, 100 svarų .......... 7.90—9.05

Javai
Kviečiai 2.46—2.68; komai 2.32— 

2.40; rugiai 2.06—2.10: miežiai 1.35 
—1.52; avižos .79—.83.

Šienas
Motiejukų 13.00—20.00; dobilu 

15.00—16.50; paprastos rųšies 9.00— 
11.00.

5.50

Adams gatv., yra keletas laiškų 
iš Europos, adresuotų Chicago j 
gyvenantiems lietuviams. Del 
blogų adresų tų laiškų pačias ne
gali pristatyti į namus adresan- 
tams, todėl kam tie laiškai pri
klauso, tegul nueina į vyriausią 
pačio ofisą ir atsiima juos prie

sed Window, A da m as St. lobe j.
Klausiant, reikia paduoti laiš

ko numeris. Laiškai yra šiems: 
Butrym Vido 
Cherkas Tony 
Favclis M 
Juozaičiui Juozui 
K indžiu k a Wc r o n i k a 
Masalskis Juozapas 
Niekrasz Wincenty 
Plaszkevicz Helena 
Savicky On u fry 
Shanskv Joe

39 
■1()

84

Laisvosios Rusijos Pasiuntinys

Prof. Boris Bachmetjev
Dalyvaus

Subatoj. Rugpjučio-Aug. 4,1917
Milžiniškame Rusijos Išeivių Mitinge

94
101

Auditorium Teatre,
(Kertė Wabash avė. ir Congress st.)

Mitingą rengia įvairių tautų revoliucinės ir 
progresyvūs organizacijos.

Kalbės rusų, lietuvių, žydų ir lenkų kalbėtojai.
Tikietų kainos nuo 25c iki $1.50; Ložos nuo $10.00 ir 
augščiau. (Iškalno galima nusipirkt Naujienų ofise)

Pradžia lygiai d yal. vakaro.

TURĖKITE 
PINIGU
Skoliname pagal įstaty

mišką mokestį
$25 ... 87%c į mėnesį

50 ....... 1.75 į mėnesį
75 ...  2.62% į mėnesį

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

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

nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

i 4647 So. Halated Street, 
Kampas 47-tos gtvn 2-raa auffštaa 

j Telephone Drover 2116.

.. ................................ . n ............ . ............. —■    

Didelis Išpardavimas
šiuomi užkviečiu gerbiamąją lie

tuviu visuomenę atsilankyti į mu
sų nepaprastai didelį išpardavimą, 
kuriame bus išpardavinėjama už la
bai nupigintas kainas visokie tavo- 
rai, kaip tai: žiedai, daimantai, laik
rodžiai, laketai ir visokį kitoki auk
siniai bei sidabriniai daiktai.

Taipgi egzemi- 
nuojam aki s

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

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

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

Vyrišky Drapanų Bakenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iks 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimą kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai, nuo $3.06 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDO N
1415 S. Halsted SLt Chicago,

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

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

DR. W. TISZKIEWICZ

Kae turi skaudamas arba silpnam aku*.. >*-’ 
oral vos skaudėjimo, atsilankykite paa moa

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar**-.

'^f**-*- tvm 9 rvto iki 1 po

DR. A. I. EPSTEIN y
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS /

Specialistas raoterišką, vyrišku, ir taiką 1<<į. q
Ofisas ir Gyvenimam: h

3«e0 S. Halsted St., kampan 3t» 8tr. J
Telephone Drover 4G74. h

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryte, i—A . 
po pietų ir vakarais.

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIKUBSAfl 

Bpecialhtaja MoterUUc*, VyrUk*. VaUkQ 
ir vi«t| chreniAk* Ur*.

Valandom: 10—11 ryto, 4—5 po pkMą, 1—« vi* 
kare. Nedėliomia 10—1 po pietų.
J354 S. HALSTED ST., arti 14 8T<, 

CHICAGO. ILL.
■■ . ■ t 111 ■ ■ 1 ■ 'D'e

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

nuo ja ir patarimua duoda dykai.
78N-M MilwaakM At^ arti Cktea«S Aw IHR 
luboa. VALANDOS: Nuo • ttryto Ori vridM 
ruL Nodėliomia nuo 9 išryto fid 1 >• dMlf

Tol Haymarkot UU

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* 
8203 S Halsted SL, Chica<e 

TeL Drover 7179»
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N A U J I E N O S, Chicago, HI Sukata, Rugpjūčio 4,1917.

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 

be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but įdėti.—“Nauj.” Red.

Smulkus Skelbimai
REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ AMATŲ MOKYKLOS

KLEE BEOS & CO.

Visų LSS. 37 kuopos narių, kurie 
patekote pirmam draftui, prašau 
pranešti man apie save šiuo adresu: 
B. Fabrica, 1840 S. Halsted Chicago.

Smulkiems pasiskelbimams kainos:- 
1 colis, sykį, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek-

linu vvru,

REIKALAUJAME ' molderių prie 
varstoto ir ant grindų. Gera moke
stis. Atsišaukite.

MASON DAVIS and CO., 
7710 So. Chicago ave., Chicago.

1-tos kuopos extra susirin-

7:30 vakare, Fellowship House svet., 
#31 W. 33 pi. Nariai ir narės, būti
nai turite dalyvauti susirinkime, nes 
turime daug reikalų apsvarstyti.

—S. S. Meškauskas, Org.

Indiana Harbor, Ind.—S. L. A. 185 
kp. susirinkimas įvyks nedėlioję — 
rugpjūčio 5 dieną, 6:30 vai. vak. Ant. 
Mikalocz svet., 2112 — 137th St. Ma
lonėkite visi susirinkti, nes turime 
svarbių dalykų nuveikimui.

Waukegan,

Liuosybės svet. — Visi draugai bū
tinai atvykite, kadangi bus daug 
svarbių klausimų svarstoma, taipjau 
skyrimas Lake County Sekretoriaus. 
Atsiveskite ir naujų narių prisirašyt.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio 
1)0 žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

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

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

tyrimas nereikalingas, liktai no-

tiek dar- ir

f parodymo

pas
KLEE BROS & CO.

Milwaukee ir Ashland ave.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

REIKALAUJAM b: KARPENTERIŲ 
PRIE KARŲ, IR KARU TAISYTOJU 
PRIE TAVORIN1U KARU* GERA 
MOKESTIS, NUO ŠMOTU DARBAS 
IR PASTOVUS DARBAS VISIEMS 
METAMS. TAIPGI LEIBERIU (VY
RU IR MOTERŲ), KILNOJIMUI 
MATERIJOLU KARU YARDE, PER
KĖLIMUI IN KROVŲ, APRŪPINI
MUI KARU LEDU IR 'UL

ATSIŠAUKITE IN FOREMAN — 
MICHIGAN CENTRAL RAILROAD 
EAST END OE E. 119111 ST., AND 
M.C. R.R. TRACKS, ,KENSINGTON. 
ILL.

22-ros

susirinkimą.

Vald v b abiame susirinkime.

Muskegon, Mich. — LSS. 1 
pos mėnesinis susirink imas

kuopos susirinkimas 
rugpj. I, 8 v.v., Mel- 

Visi nariai malonč- 
Primename tiems, kur 

dar nesugrąžino tikintu nuo buvu-

) melu amžiaus
M.

i r

darbininku mm
vairių-|vairiausių 
ir dirbtuves, tail

įvairiausiu 
ir apielinl \ patingai 

minininkams.

la nemokamąjį 
rupi n i m< > biurą 
adresu.\\ e-1 Pullman, III. menesių, o sūnų 

imine. Adolfas 
nctii amžiaus, 5

į ėiiii 8 uoliu augščio. rudų pbi 
i\is man praneš jųjų teisingą 
ru-'j. tam duosiu 825.00 dovan

nemokamas Darbo Bin

Kvirčiiiiue visus unr

varinu rui
reikalaujama

W m.
priimčiau ne jaunesniu kaip dirbi i

Mih

lavinimo*'
■ <>į. i’ii-ipi.

suose. pasiiintinrjimui, mokinlics 
įvairiu amalu rlr.

MOTERŲ SKYRIUJ E reikalauja ■ 
ina moterų ir merginu įvairiems dar
bams d i ibi ii vesi*, skalbyklose, namu

q \ ! i a ' l 
l.ollll

>. i . *

kite v
1. įku.

m f* 11 e

kad

Indi a n a

K o n)i t et a?

Ko m it etas

meili ir

M.

susirinkimas

St. /

K vieciami

vieni n tė-

Matonis,

I nd.— Lietuvių

mėnesinis susirinkimas įvyks ularn.

I trau

ks t i
ir d raugai, ma lon ėsite 
visi, nes turime daug

rėti imčt 
k i i m. a

I )rau-

Matonis,

Rusi jos

Remti susirinkimas

t Delegatai malonės atvykti, 
laliu kvietimu nebus siunčiama.

Konferenci jos Sek r.

10

ki). mėnesinis susirinki- 
nedelioj, rugpjūčio 5 d.

Draii-

Rasf
*1

Raumatizmas Sausgėla.
G

Nesikankykite saves skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle,

—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 

* ir dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND ruo

štis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pačią 28c.

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

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

vo draugo Ignaco Tamošailskio, Ma- 
minu sodos, Telšių pav. Meldžiu tuoj

nuves ir masinsapes. Gera mo
tis. perkuriu ir pagelbiiiinkų. 31) 
35c valand. 2 sargu, •<!)5. vahdens

So. Wood st., Chicago. Illinois. ai ie iu oi o j ii.
Dori eri ii

u\vena

III.

Kauno
Bulotų, 

.1 urbar-

Marijona Adomail iene

v’o giminių: 
iš Kauno

I or i u,
rūmą;

kraus žmogaus. 3()e į va 
džio išdii’būiu. foi’emanų,
lo prie

me-

mašinų

mašinislu oagidbiiiinkų. šriubų su- 
kėiii, gręžėju, mašinų operuotojo, 
boileriu dirbėių ir pailelbi n i ūku, 
skersinu viii, skylių išmušėjų. įran-

malimu sta-
III.

Ra-
kiemio kaimo; taipgi Klemenso Ma
jausko iš ten pat. Alano adresas:

Kazimieras Radavičia,

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
1193 S. Halsted Sf. 2-ras nutįstas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

Klaisio, kuris prasi-
amalą gerai, esu pirmos 
erius. B. G..

malonėkite praneši šiuo adre-
Chicago. 111

Cicero, III. *j ir namuose.
po šiuo antrašu.

ĮIEŠKO DARBO
darbo prie kliaučių.

K Mic.
3.)IH1 l’.mcrald ave.,

—PAMESTA

1SIII S. Ilnlslcd SI.

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie sortavimo skudurių. Taip
gi v\co prie skudurų virinimo.

Chicago

REIKALAUJA 2 BARBERIŲ. Vie
nam pastovus darbas, antram vaka
rais ir subatomis. Mokestis gera.

Town of Lake Barber Shop, 
4349 S. Hermitage Ave. Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU9 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba ap 
rėdalus. Diplomas kiekvienam, kuri 
išsimokins. Valandos dieną arbi 
vakarais del jųsų parankamo. Ui 
$10 išmokiname jus siut visokį 
drabužius.

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

1850 Wells gatvB.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

silpni « m ■ ateikite
NERVUOTI > J Y I PAS MANE
SERGANTI W 1 I TUOJAUS
DAKTARAS COATES atgabeno i šj miestą vėliausias Europos metodą# gydymui 
visų sergančių vyrų, kaipo vartotų su pažymėtinu pasisekimu vadovaujančios® kilni
ose ir ligonbučiuci.e, Europos dideliais specialistai# Vienos, Paryžiaus, Berlino ir 
Londono, čia prisiskaito vėliausios mados visokios elektros mašinos. Kiekviena# li
gonis užkviečiamas ateiti pas daktarą del PASIKALBĖJIMO ŲŽDYKA. Atminkit®, 
aŠ gydžiau pasekmingai vyrų ligas virš 80 metų. AŠ išgydiiau Šimtus, ir išgydy
siu jus. Neatidėliokit, ateikite šiandien.

30 m. Prakt. iršimtai išgydytu vyry-Tai mano reputacija

REIKALINGA prie visokio darbo

kalaujama atsišaukti vien tik paty
rusioms.

1811 W. Chicago, III.

RANDAI

ATI DUODAMA randon geri mode
rniški kambariai virš aptiekus. Pa
ranki vieta daktarui.
3337 S. Morgan si., Chicago

KETURIU KAMBARIU fialas ati
duodama randon, $10 iki $13 į mė
nesį. Neįleidžiama prigyventojų. 
Rezidencija tiktai.

Mrs. E. Mc Condie
13 W. 60 str., 2-ras pagyv.

PARDAVIMUI

NEPAPRASTA PROGA

Parsiduoda didele grosernč Eng- 
tewoodc nauji fixtures ir svarstyk
lės trejos. Visi intaisymai kuoge- 
riausi ir viela išdirbta nuo daug nie

Esu priverstas parduoti iš-
Vi-priežasties kariuomenėn ėmimo, 

skas parsiduoda labai pigiai, 
praleisk šios progos. Kreipkis

JOHN LEGEIKA
6002 S. Stale Si., ■ Chicago,

pas

111.

mai ir pakinkiai. Tur Imli parduota 
iki Rugpjūčio 15 d. Kas pirmas pirks

M. Mindžiunas,

šrius — vištas ir antis.
6 kambarius tik sK).(K). 
midis ant 1 pagyvenimo.

Mrs. B. Byron.

RAKANDAI

HZ

TURIU paaukaut $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo-

$20. Karpetas $10. Komodos, bra* 
si nes lovos, paveikslai, firankoą. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai —

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

Chicago, 111.

JkUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus' penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Upright Piano, 
Cabinet, Photograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.

Mrs. Robins,
2910 North Ave., 1-mas augštas priei 
Humboldt Park, Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDUODAMA 3-jų kambarių mi

nias, didelis augštas (attic), geras 
skiepas, miesto vanduo. Kaina — 
$1,600; $300 įmokei, paskui $15 ant 
mėnesio.

PARDUODU 3 lotus, Lyons, Ill., 
x!25 pėdų kiekvienas. Suros ir 
nduo įvesta. Labai pigiai. Atsi-

šaukite.
Levin, 

Chicago, Ill.

DU DIDELI BARGENAI 
Parsiduoda lotas ant Campbell avė 
netoli 40-tos gal., $250. Namelis an 
Arlesian avė., 25 pėdų lotas —$600.

Phone Yards 6539.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- J 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos. «- 
beluos istorijos, geografijos, poJiti- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

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

beluos istorijos, geografijos

Ar jus esato SILPNAS, NERVUOTA8, arba 
LIGOTAS. Ar jus nusitarėte aj>sileisti nusimini- 
me, manydami, kad gal but nebėra del jus gydy
mo. Jeigu taip, NEAPSILEISKIT, ateikit ir tu
rėkit BENDRA su manim PASIKALBĖJIMĄ, PA
SIKALBĖJIMAS ir mano PATARIMAI yra Už- 
DYKA ir LABAI UŽTIKIME Jei aptiurėjimaa 
pertikrins mane, kad jųsų liga neišgydoma, iii 

galite 
daly- 

ir n®* 
kaipo

| Dr. A. R. Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas.

Z, Mes vartojam pa
gerintą Ophthal
mometer. Ypati
nga doma atkrei
piama j voikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki 11

4619 S. Ashland Avė. 
kampas 47 St.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

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

. ii

0R. G. M. GLASER |
Praktikuoja 25 metai Į 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St. kertė X2 bC. | 
Chicago, Ill. f

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikę Į 

Taipgi Chroniškų Ligų Į
OFISO VALANDOS: į

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po pUt ! 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- į 
mis vakarais ofisas uždarytas. į 

Telephone Yards 687.

į

PROF. DOCTOR COATES 
kantjs ligoniai yra užtikrinti 
NU0.1U ir GYDAU visus LIGONIUS

Mano reikalavimai yra visiem# prl 
einami

atvirai jums taip ir pasakysiu. Ar jų# 
klaust ko geriau? Neleiskite pinigifekam 
kui trukdyti jus nuo pasitarimo su manim, 
manykit, kad del reputacijos afe pasiekiau
specialistas del ligų žmonių, kad mano reikalavi
mai yra perbrangųs, kadangi mano reikalavi
mai yra LABAI MAŽI, ir užganėdinantį# #u#i~ 
taikymai galima visuomet padaryt del uŽmokfc- 

geriausiu paliudijimu yra faktui. 
Visi atailan

EGZAM1-

jimo. Mano
kad aš gydau vyrus per 30 metų. 

m\no paties YPATISKA ATYDA, kadangi ai

kaip turtingiem# taip ir 
beturčiams.

NUO 
KRAUJO
LIGŲ 606-914 NUO 

KRAUJO
LIGŲ

aš

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

PASIKALBĖJIMAI IR PASITARIMAI DYKAI.
▼. po pjk’L

PROFESSOR DOCTOR COATES 
430 South State Street, 2nd floor

Triei Siegel Cooper A Co.

H

Jus Galima Išgydytie
Aš

Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane
Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos

X=RAY EXAMINACIJOS

YV\
my, kokia yra jūsų tikra liga,

Ak

TS

9

t h

<1—

ksliškas metodas ir įrengimus,

parlamentų ir laboratorijų,

varsen, 914 ir 606.

hjs nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialistas 
iu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums darvti, kad pagvtumėte.
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

DOCTOR BOYDvalandos nuo
> ryto iki 8 v.
rak. Nedčliom 
nuo 10 iki L
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

Prieš P*Čt«

tam, kas 
mano akinius, kuriuos aš 
piknike, Chernaucko dar

1)1 OSH' $1.00 dovanų 
s tigrą z. i ns 
pamečiau

REIKALAUJAMA 10 patyrusių 
moterų prie tvarkymo skudurų. Pa

as. Gera mokestis. 
P. Goldman.

Kreipkis į Naujienų OfisąNo 134

%

šalino su d. birželio, 1917, išsiveždama ir mano mylimą 
ulis yra apie 35 m. amžiaus, apie 5 pėdų ir 6

PELNYK $1000
Ant pardavimo arba išmainymo ant 
loto 2 pagyvenimo namas, arti Crane 
Co fabrikų. $1000 pigiau nei kad

(FRANCKE WICZ)
CHANDLER HILDRETH and CO

56 AV. Washington St., Chicago.

KAS NORI PARDUOT LOTUS 
Chicagoj arba Gary, Ind., mes nori
me pirkt arba apmainysime ant Chi- 
eagos namų. Kreipkijės pas mus

%,

T

AUTOMOBILIAI
JEIGU JUS turite automobilių ir 

norite parduoti, tai pašaukite mus, 
o mes už jūsų automobilių įvesime 
elektriką į jųsų namus. Išmainysi
me automobilių į atsakantį darbą. 
ELECTRIC WORKS & REPAIR CO 
1718 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 578

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas it Chirurgas

DAKTARA ROSS

Tel. Armitage 984

l3l

AKINIŲREIKALAUJI

Tel. Drover 6369

P. CONRAD

EIKITE TUOJAUS PAS

lūs nuo peilio ant veido pagal ausis; taipgi viena koja trumpesnė apie 4 
colius, todėl pusėtinai šlubuoja. Magdalena yra 32 m. amžiaus, 5 pulų 
ir 2 colių augščio, sveria 1711 svarų, aiškaus apvalaino veido, tamsiai gel
tonų plaukų, eidama galvą laiko ant tiesiojo šono. Juliute 9 metų am
žiaus, geltonų plaukų ir veidas lašuotas; todėl juos labai lengva patė- 
myti; manau, kad jie yra Chicagoj. Draugai, gelbėkit mane nelaimingą 
su mažais vaikeliais. Suraskite jųj>’ miveinę ir praneškite man.

J. KAMINSKAS,
i Pana, III.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. )8tb 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

2121 N. WESTERN AV.
CHICAGO, ILL.

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

Valandos 4—6 Ir 7—9
Tel. Canal 3877.

O^ca^^**********
K TELEPHONE YARDS 2721

| DR. J. JONI HAITIS
I Medikas ir Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 28 metai

Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnupių.

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

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
įgrąžinti i sveikatą ir stiprumą.
Daktaras Boss išegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
ikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi

sų kraštų Suv. Valstijų gvdytics 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 1, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
dėlio, Seredos, Pčtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokįtc apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., sale Mildos 
teatro.

AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO UŽRASA.

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

Tel. Canal 5335

Garsinkis ‘Naujienose’
r

t




