
. ................................... ■ ---------------------------------------------------- -----------------------------

Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje
Adrese:

NAIJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 1500

VOL. IV. Kaina 2c.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Sster«4 as BacoaA Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, III., under the Act of March 1, lift;

HMMaaa|

First Lithuaman Daily in America

NATIONAL^EDITION
RYTMETINE LAIDA

Chicago, Ill., Ketvergas, Rugp. (Aug.) 23, 1917. ■ ■ Price 2c. No. 201

Rusija pavojuje?
Nauja anglu pergale

sasas^. Ml sa amBelo.,„,
> .............. .1 ,

Germeris rasta kaltu
Austrai neteko 48,000 vyrų

RUSIJA PAVOJUJE?

Reikalauja ūmios pagelbos; 
kitaip — pertrauks karę.

WASHINGTON, rugp. 23 
— Tik-ką gauti iš Washing- 
tono pranešimai sako, kad 
Rusija randasi dideliausia- 
me pavojuje ir labai galimas 
daiktas, kad, negavus ūmios 
talkininkų pagelbos, ji per
trauks karę.

Tuo klausimu Rusija esą 
įteikus visoms talkininkų 
yaldžioms specialę notą, ku
rios tekstas, deja, dar nepa
skelbta spaudoje. Vis dėlto, 
iš patikėtinų šaltinių sužino
ta, sako telegrama, kad Ru-. 
sijai stoka amunicijos. No
toje išrodinėjama, kad be už
tikrintos nuolatinės para
mos iš talkininkų pusės — 
ji nebegalėsianti išsilaikyti 
dabartinėje karėje. Bile lai
ku priešas galįs patrempti 
ją. Paskutinė nepasisekusi 
kampanija Galicijos fronte 
sunaikino veik visą jos amu
nicijos išteklių. Ir jeigu tal
kininkai nesuskubs suteikti 
jai visa, kas reikalinga tęsi
mui karės, jos laukia visiš
kas sumušimas, pralaimėji
mas dabartinės karės.

Talkininkai esą tame ma
to didelį pavojų. Ir, gal but 
jie darys visa, kad išvengus 
jo. Šitą, beje, jie permatę 
tuoj po pirmo Rusijos nepa
sisekimo Galicijoje. Gal 
but tik dėlto jie ir pradėjo 
visuotiną užpuolimą vaka
ruose — kad išgelbėjus savo 
talkininką rytuose.

Talkniinkai esą nemano 
apleisti savo rytinį kaimyną 
ir dabar, — kadangi tai ir 
jiems patiems gręstų dideliu 
pavojum. Washingtone va
kar įvyko talkininkų diplo
matų konferencija, kuri 

svarsčiusi budus suteikimui 
pagelbos Rusijai. Konfe
rencijos tarimai laikoma pa- 
slaptyj. Visa, kas apie ją 
žinoma, tai kad joje, tarp ki
tų, dalyvavo: lordas North- 
cliffe, Calville Darclay, 
Spring Rice — nuo Angli
jos; Di Cellere — Italijos a- 
mbasadorius; Andre Tar- 
diem — nuo Francijos ir keli 
Suv. Valstijų diplomatai.

Vis dėlto, patvirtinimo a- 
pie minėtą Rusijai pavojų 
prisieina dar palaukti — ofi
cialiame Petrogrado ar Wa- 
shingtono pranešime.

NAUJA ANGLŲ PERGA- 
LĖ BELGIJOJE.

Stumia atgal vokiečius 
Ypres fronte.

LONDONAS, rugp. 23.— 
Telegrafas praneša, kad an
glai pradėję naują užpuoli
mą ant vokiečių — šį syk 
Belgijoje, ties Ypres. Pir
mieji neaiškus pranešimai 
sako, kad gen. Haigo pulkai 
sulaužę pirmąsias vokiečių 
apsigynimo linijas ant Yp- 
res-Menin vieškelio ir pasi
varę toli į priekį. Eina at
kakli ranka rankon kova ne
toli augštumos No. 25. Vi
sos vokiečių kohtratakos su
nyksta anglų artiferijos ug
nyj.

Anglai, be to, atakuoja 
vokiečių pozicijas ir ties 
Lens. Oficialis Londono 
pranešimas sako, kad kana
diečiai užėmė ten dar viena K- 
eilę vokiečių apkasų. Priešo 
kontratakos nuėjo niekais— 
sako Londono pranešimai.

GERMERIS RASTA 
KALTU.

Jo byla atiduota prisaikin- 
tųjų teisėjų teismui; užsi- 
statė 5,000 dol. kaucijos.

CHICAGO, rugp. 23. — 
Teisėjas Carpenter vakar 
rado esant kaltu Soc. Parti
jos sekretorių, d. Adolph’ą 
Germer’į, už kalbą, kurią 
jis pasakė Douglas Park Au- 
ditoriume, rugp. 9 d.

Visas jo prasikaltimas, 
kaip jau kartą buvo rašyta, 
yra tame, kad jis neprielan
kiai išsireiškė apie užsaky
tus 200,000 grabų Suv. Val
stijų “armijos reikalams?’

Drg. Germerio byla ati
duota prisaikintųjų teismui. 
Iki tol jis paliuosuota — už
stačius 5000 dol. kaucijos.

AUSTRIJA NETEKO 
48,000 VYRŲ.

35,000 užmušta ar sužeista, 
13,000 paimta belaisvėn.

ITALŲ KARĖS STO
VYKLA, rug. 23. — Italų 
karės štabo apskaitliavimu, 
bėgiu kelių pastarųjų dienų 
mūšiuose Isonzo fronte aus
trai aplaikę stačiog pasibai
sėtinų nuostolių. Apskait- 
liuojama, kad užmuštais ir 
sužeistas jie netekę trisde
šimts penkių tūkstančių vy
rų. Tuo tarpu į italų ran

kas pateko trylika tūkstan
čių Austrijos kareivių-belai- 
sviu. c

VALDŽIA SLEPIA ŽI
NIAS Iš RUSIJOS.

Rusijoje, tur but, dedasi kas 
nors labai svarbaus.

WASHINGTON, rugp. 22
— Iš Washingtono praneša
ma, kad bėgiu pastarųjų 24 
valandų valstybės departa
mentas aplaikęs iš Rusijos 
oficialių pranešimų, kuriuos 
^valdžia atsisako skelbti vie
šai — bent tuo tarpu.

Associated Press, kuri a- 
pie tai praneša spaudai, duo
da suprasti, kad prisiųstos 
iš Petrogrado žinios kalba 
apie naują judėjimą Rusuo
se, kuris stato Rusiją griež
tame prieštaravime su jos 
talkininkais. Rusijos socia
listai, kurie dabar skaitosi 
ten nusveriančioji spėka, 
tur but, ir vėl pradėję kalbė
ti apie taiką, tokią taiką, 
kuriai negali pritart kitos 
talkininkų valstybės. Arba
— gal but jie norį. pakišti 
'koją premierui Kerenskiui,
— kas gali žinoti. Valdžia 
apie tai atsisakiusi kalbėti.

Viena tečiaus esą aišku, 
kad jos yra ne ekonominio, 
bet poltinio pobūdžio.

FINLANDIJOS SOCIALIS
TAI PRIEŠINASI RUSI

JOS VALDŽIAI.

Neleido sušaukt paleistą sei
mą; socialistai atsisakė da- 
lyvaut miisterijoj.

HELSINGFORS, Finlan- 
dija, rugp. 23. — Kadangi 
Finlandijos generalguberna
torius M. Stakovič griežtai 
uždraudė tęsti paleistojo 
landtago (seimo) sesijas, tai 
d. Manner, socialistas sena
torius, užreiškė gen.-guber
natoriui, jogei jis atsisako 
sudaryti naują ministeriją 
jš savo partijos žmonių. Tuo
met Stakovič patarė Finlan- 
dijos socialistams kreipties 
į laikinąją valdžią prašymu 
leisti susirinkt buvusio land
tago nariams nepapraston 
sesijom Drg. Manner užrei
škė, kad toks prašymas yra 
nereikalingas, kadangi išlei
stu liepos 18 d. patvarkymu 
Rusija neturi jokios teisės 
paleisti Finlandijos landta
gą. Vadinasi, paleistasis 
landtagas turi pilnos teisės 
susirinkti ir tęsti pertrauk
tas sesijas. Tuomet gen.- 
gubernatorius Stakovič pa
kvietė senųjų finų partijos 
atstovą, prof. Ingmaną, su
daryti naują ministeriją.

Nežiurnit to, kad socialis
tai nepripažįsta teisėtų rusų 
valdžios pasielgimų palei
džiant landtagą, vis dėlto jie 
uoliai dalyvauja naujo land
tago rinkimuose.

SAN ANTONIO, Tex., 
rugp. 23. — Pagalios tapo at
naujinta susinėsimas krasa 
tarpe Suvienytųjų Valstijų 
ir Mexikos.

Krasos veikiamas tarpe 
tų dviejų šalių buvo pertrau
kta keli metai atgal delei ne
siliaujančių suiručių Mexi- 
ko je.

MAŽAS NESUSIPRA
TIMAS. 

• > 
J

Sukėlė didelj skandalą.
Ji

PETROGRADAS, rgp. 23 
— Vienoje pietų-vakarų fro
nto vietoje tuhėjo vietos se
kamas prietikis. — Rusų ka
reiviai, nepratę prie vakarų 
Europos terminų, kartą iš
girdo, kad , kunigaikštis 
Lvov sudarė koalicinį kabi
netą. Kareiviai ėmė ir pri
sistatė koalicijų kabinetą es
ant “kontribųciniu.” Kont
ribucija, tai Reiškia pinigų 
lupimą, kyšiuš, papirkas, — 
paaiškino tūlas gudruolis. 
“Šalin kontribucinį kabinė
ta!” sušuko kiti, j »

Pavakariu kareiviai iškė
lė didelę drobulę sekamu pa
rašu : “Šalin pąpirkų ėmėjus 
—ministerius!” Ir visas bū
rys numaršavo prie koman- 
dieriaus buveinės.

Tik kuomet komandierius 
paaiškino jiems kas tai yra 
“koalicija” ir “kontribuci
ja,” kareiviai feugrįžo atgal į 
apkasus spjsiųdydamies iš 
keistos “Rymę kalbos.”

IR JIE PROTESTUOJA.

Buvusiojo caro ‘‘familija” 
protestuoja prieš suvaržy
mą jų teisių.

PETROGRADAS, rugpj.
23. — Laikinosios valdžios 
paskirtai koijstituentos ko
misijai tapo prisiųsta ilgas 
protestas, po kuriuo pasira
šo visi Rusijos kunigaikš
čiai, jų moters ir dukterįs — 
visi caro giminės. Jie pro
testuoja prieš., sauvalį su
varžymą jų teisių. Kaipgi, 
norima neiprileisti jo dide
nybės “familiją” prie balsa
vimo urnų laike rinkimo de
legatų į Steigiamąjį Susirin
kimą.

į Protestuotojai tikrina, 
kad prie jų prisideda ir pats 
“iš dievo malonės” nuversta- 
sai Nikolaška II.

SUNKU PRAGYVENTI.

Did. kunigaikštis Paul Alek- 
sandrovič negalįs bepra- 
gyventi Rusijoj.

PETROGRADAS, rugpj.
23. — Didysis kunigaikštis 
Paul Aleksandrovič nesenai 
kreipėsi į premi'erą Kerenskį 
prašymu leisti jam apsigy
venti Švedijoje. Rusijoje, 
girdi, jis nebegalįs pragyve
nti delei nesvietiško maisto 
reikmenų brangumo.

Išti'esų, vargšas tas Alek- 
sandrovičius.

DAR APIE ANGLIES KAI
NŲ NUSTATYMĄ.

Kasyklų savininkai 
nenusileidžia.

Nežiūrint to, kad Washingto
no valdžia jau paskelbė kainas, 
kuriomis turi būti pardavinėja
mi anglįs įvairiose valstijose, o 
jų tarpe ir Illinois, teisėjas Car
ter, kuriam pavesta nustatymas 
kainų Illinois valstijoj, neper
traukė savo darbą. Illinois val
stijos valdžia rengiasi pridėti 
šiokių lokių pataisų prie Wilso- 
no nustatytų anglies kainų.

Nors Illinois valstijos anglių 
kasyklų savininkai ir nenori už

sileisti, lai yra nenori pripažin
ti tų kainų, kurias teisėjas Car
ter ketina nustatyti ant anglies, 
bet tikimasi, kad visgi prisilai
kys nustatymų.

Levy Meyer, Illinois valstijos 
šalies apsaugos komiteto narys, 
praneša, kad ačiū tam, jog Wil- 
sonas numušė anglies kainas, 
vien Illinois valstijos gyvento
jams anglis atsieisianti į metus 
$77,000,000 pigiau.

KANADOS VIEŠPAČIAI 
SUSIRŪPINO.

Preiniero Bordeno valdžia 
valdžia gali gaut saktį se
kamais pdi^amento rinki
mais.

OTTAWA, Kanadoje, rug. 
23. — Premiero Bordeno va
ldžia nejuokais susirūpino. 
Mat artinasi parlamento 
rinkimai, kurie, labai gali
mas daiktas, gali turėt suvis 
nepageidaujamų valdžiai pa
sekmių. Kaip žinia, Kana
dos valdžia veik per prieva
rtą įbruko šalyje verstino 
kariuomenėn ėmimo įstaty
mą ir šiaip visokiais budais 
n a u d o j o neturtinguosius 
gy ven toj ų siu ogsn i u s. K as 
žin, ar pastarieji dabar ne
panorės atsiteisti jai už vi
sa?

Spalių septintą dieną ten 
turės įvykti parlamento rin
kimai. Daugelis jau išank- 
sto pranašauja, kad Bordeno 
valdžia gausianti... saktį. 
Manoma, kad sekamais rin
kimais laimės liberalų ir ka
rės priešininkų kandidatai. 
O tatai reikštų galą dabar
tinei atžagareivei Kanados 
valdžiai.

STUMIA VOKIEČIUS 
NUO VERDUNO.

Suėmė 6,100 beliasvių.

i PARYŽIUS, rugp. 23. — 
Oficialis karės ofiso prane
šimas sako, kad Verduno 
fronte franeuzai turį naujų 
laimėjimų. Iki šiol tame 
fronte suimta virš šeši tū
kstančiai nesužeistu kron- 
(Princo kareivių.

Tas pats pranešimas, be
je, sako, kad vakar vokiečiai 
atkartotinai atakavę fran- 
,cuzų pozicijas palei Avo- 
court. Bet kiekvieną kartą 
jie buvo nuvyti atgal. Tai 
pripažįsta ir Berlino prane
šimas.

PASKANDINO 19 ANGLI
JOS LAIVŲ.

LONDON, rugp. 23. — O- 
ficialis anglų admiraltijos 
pranešimas sako, kad bėgiu 
pereitos savaitės vokiečių 
submarines paskandino 19 
Anglijos pirklybinių laivų— 
15 virš 1,600 tonų įtalpos, 3 
žemiau 1,600 tonų įtalpos ir 
dvi žvejų valtį.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Oras nepastovus; gal but lis; 
truputį šalčiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 73 laipsniai; že- 

jmiausia — 69 1.

ISPANIJOS SUKILIMO 
AUKOS.

Valdžios tarnai sušaudė 382 
sukilėliu; sužeistų daugy
bė.

PARYŽIUS, rugp. 23. — 
Čia aplaikyta oficialių pra
nešimų apie dalykų stovį Is
panijoje. Jie rodo, kad bė
giu kelių pasatrųjų dienų , 
Alfonso valdžios bernai — 
kariuomenė ir policija — nu
žudė arti keturis šimtus su
kilėlių. Pavyzdžiui, viena
me tik Bilbao mieste Biccay 
provincijoje, nužudyta 328 
žmonės. Barcelonoj nužu
dyta 37, Madride 12, Nervoj 
4 ir 1 kitur. Sužeistųjų skai
čius nepaduodama. Minima 
įtik tiek, kad jis esąs didelis.

Reikia tečiaus manyti, kad 
tas “oficialis^ pranešimas” 
gali būti toli nuo t e i s y- 
bės. Ypač dar ir todėl, kad, 
kaip pati Ispanijos valdžia 
pripažįsta, “ginkluotas pa
sipriešinimas valdžiai vis 
dar tęsiasi”.

• Valdžia paskyrė 100,000 
pesetų (peseta — apie 19c. 
Suv. Valstijų pinigais) nu
šautųjų policistų ir kareivių 
šeimynoms.

Kad dalykų stovis Ispani
joje yra blogas, liudija dar 
sekamas faktas. Valdžia 
pašaukė kariuomenėn visus 
1914 metu rezervistus.

. CENTRALĖS VALSTY
BĖS NESUSITAIKO.

■. i , .................. . ,

Austrija pilnai sutinkanti 
su popiežiaus nota, Bulga
rija gi nori Rumunijos ir 
Serbijos teritorijų.

BERNE, Šveicarija, rugp. 
23. — Diplomatų rateliuose 
kalbama, kad Vokietija vis 
dar nesusitaiko su savo tal
kininkėmis, Austrija ir Bul
garija, kas del bendro atsa
kymo į popiežiaus Benedik
to notą.

; Sulig atėjusių žinių, Aus
trija esą pilnai sutinkanti su 
popiežiaus nota. Viokietija 
gi norinti tam tikrų išėmi
mų. Tuo tarpu Bulgarija 
reikalaujanti iš savo talki
ninku viešo užtikrinimo, kad

X ... vjai bus leista pasilaikyti už
kariautas teritorijas.

TRIS PATRIOTAI. C-

Sutvėrė lygą kareivių 
verbavimui.

Kadangi labai daug imamų 
kariuomenėn jaunų vyrų sten
giasi kaip nors išsisukti nuo 
drafto, tai susarmatymui tokių 
vyrų Chicagoj susitverė Lyga, 
tikslu pagelbėti įstoti į armiją 
tiems, kuriuos exemption boar- 
dai atmeta delei jųjų netinka
mumo. Ir ką gi, iki šiol į kal
bamą lygą tea įsišaukė vos trįs 
— lik trįs iš keleto ar net kelio
likos tuksiančių. Nedėkingi tie 
jauni vyrai, nedėkingi: jiems no
rima pagelbėti parodyti savo 
patriotiškumą, o jie nesinaudo
ja pagelba.

PARYŽIUS, rugp. 23. — 
Sulig Čekijos laikraščių 
pranešimais, Austro-Veng
rijos valdžia neužilgio rekvi
zuosianti visas vargonų — ir 
bažnyčių — dūdas karės rei
kalams.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ.

Sunaikino du vokiečių orlai
viu; 3 žmones užųiušta, 2 
sužeista.

LONDON, rugp. 23.-0- 
fi'cialiai pranešama, kad vo
kiečių orlaiviai, viso apie 10, 
vakar ir vėl buvo aplankę 
Angliją, šj syk Doverj, vieną 
žymiausiųjų Anglijos laivy
no stočių. N u m e- « * 
sta tūlas skaičius bombų, 
kuriomis tapo užmušta 3 ci
viliai gyventojai, o du sun
kiai sužeista. Materialiai 
nuostoliai maži. * ? • y 

Vokiečių oriai vininkai; 
beje, bombardavo ir kitą A- 
nglijos m. Margqueate. Ar 
čia padaryta kokių nors nuof- 
stolių, pranešimas nesako.

Neišliko sveiki ir vokie
čiai. Oficialis anglų prane
šimas sako, kad ' du priešo 
orlaiviai tapo nušauti anglų, 
artilerija.

,4

VOKIEČIAI RENGIASI 
UŽPULTI RYGĄ?

Stumia atgal rusus tarpe Ti
rui ir Aa upės.

PETROGRADAS, rugp. 
23.—Vokiečiai pradėjo nau
ją užpuolimą ant rusų šiau
rinėje rytinio karės fronto 
dalyj. Oficialis Petrogrado 
pranešimas sako, kad tarpe 
Tirulio ir Aa upės,_ Kurše, 
vokiečiai privertę rūstis pa
sitraukti 2—3 viorstus atgal. 
Kitoje vietoje, būtent, Tuki
mo apielinkėse vokiečiai nu
viję atgal rusų žvalgų bur|. 
Gi' Dvinsko apielinkėse jų 
artilerija pradėjusi bombar
duoti rusų pozicijas.

i Laukiama, kad Rygos- 
Dvinsko fronte vokiečiai 
pradės visuoitną užpuolimą 
tikslu išvyti rusus iš pramo- 
ningiausio Baltijos provin
cijos miesto — Rygos.

RUMUNIJOS VALDŽIA 
BĖGA Iš JASSY.

Daug valdininkų jau atvyko 
Odesson.

LONDON, rugp. 23.—Lo
ndono T i m e s išspausdi
no atsiųstą iš Odessos pra
nešimą, kursakoma, kad 
Rumunijos valdžia skubiai 
apleidžianti savo laikinąją 
sostinę Jassy. Daug senato 
ir atstovų buto narių jau ra
ndasi Odesse. Kitų dar lau
kiama atvykstant.

Manoma, kad visi jie vyks 
Chersonan, kur bus įsteigta 
laikinoji Rumunijos sostinė.

ŽUVO DU AMERIKIEČIAI 
—ORLAIVININKAI. x

Vienas pateko vokiečių 
nelaisvėn.

PARYŽIUS, rugp. 23. — 
United Press telegrama iš 
Paryžiaus praneša, kad šio
mis dienomis vakariniame 
karės fronte žuvo du ameri
kiečiai — orlaivininkai — 
Chadiwck ir Biddle. Tre
čiasis gi, Harold Willis, pa
tekęs vokiečių belaisvėn.

Tai, tur but, pirmos viešai 
paskelbtos Suv. Valstijų au- 

**kos Francijos fronte.
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Atsakymai:
Klausima g

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neat sako.\ ne- 

pe-

stovaus užsiėmimo bus baudžia
mi iki $50.00 ir bus gubernato
riaus paskirti prie darbo.

Kiekvienas, kuris tik nesutiks 
su tuo sprendimu ir atsisakys

«į

Miesto Ofisas:
127 I. Beartum St. 

IHMSMtyBMt.
TM, Central *4411'

Atsakymai:
1. Man rodos, kad moteris

autoriaus, bus baudžiamas $50 
arba 6 mėnesiais kalėjimo, arba 
abiem.

k 
JE":I

f:
I

valgyti. Ir, ačiū dievuliui, da
bar jau ir visokių patarėjų ran
dasi, kurie nori pasidarbuoti vi
suomenės labui. Gal labai but,

ne garbint Bachmetjevą, o iš
reikšti pritarimą Rusijos revo-

kai del nosies uždegimo — kar
tais pati nosies plėvė užsidega ii

Vienas laikraštis savo cd i to
riu luose įdėjo tokią pus tūbą:

Jie, kaip dabar jau pradėjo, 
turį nepaliaujamai organizuoti 
visas darbininkų spėkas į daik-

torialų rašytojas neatkreipė (lo
mos i tai, kad Kl. Jurgelionio

ninkai reikalaus irgi tokių-pat 
pagerinimų. ,

Bus vėl kova su kapitalu.
Sunki bus kova.
Darbininkai turi būti prisiren-

zai duoda paliepimus Washing- 
tonui, antram kongresui.

klausia:
1. A 

menkos
čios nereguliariai?

produktų brangumo pats turi 
eiti į kare. Daugybė jaunų vy-

rokratija, ir kaizeris pasiūlė 
jiems palengvinimą — už tam

abejo, 
pašau-

VvbUshed Daily except Sunday by 
Lithuanian News Pub. Co.. Inc.

|B40 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS

lą ip kaip dabar Rusijoj Ka
reivių ir Darbininkų Taryba 
yra vyriausia kontroliuojamoji 
galia, taip turės būti ir Ameriko-

2. Vaikas turi ausies uždegi
mą, jeigu yra kokis nors varvė
jimas. Normaliai iš ausies nė
ra jokio dvokimo. Neškite jį

vas nesuteikęs pagelbos rusų 
emigrantams, grįžtantiems Ru
sijon.

gimo yra tiek daug priežasčių, 
kad aiškinti jas visas nėra ga-

Tos pastabos moralas toks: 
lietuvių darbininkų taryba ir 
jos kalbėtojas, Kl. Jurgelionis, 
sveikina Rusijos ambasadorių, 
kuris vra visai nevertas rcvoliu-

atlikti didelius darbus. Jie

“N.” Red.) miniai Vilniaus 
rinkoje ir paskelbė jiems, kad 
jeigu žmonės bus “geri” ir pa
dės jam sutriuškinti rusus ir

suteikė ten darbininkams daug 
pagerinimų. Karei pasi 
Rusijos darbininkai, be

taip brangus. Juk i 
mokslininkai jau yra 
gins valgius pirkti ir

kur vyras uždirba, ji negalinti

ko stokos. Gal jums

jo. Dabar moteriškė gailisi, 
kad ji taip daug kalbėjusi apie

uždegimas, jis gydosi vaistais ir 
nosies mazgojimais, bet neretaiCv v '

ne visuomet

atgal nuo tikros demokratijos.
Ar ilgai darbininkai bus 

įrankiais senųjų partijų? Ar 
ilgai dar jie balsuos už alaus 
stiklą? Ar ilgai lenks galvas

valstybių. Bet

Vainis. — Eilutės nieko 
Iš kur tamsta jas išrašei?

Vakarykščias rytinių laik
raščių pranešimas apie “Chi
eagos lietuvius, besiorgani

zuojančius, kad pasipriešinus

tarybos, pasveikino naujos 
Rusijos valdžios atstovą —

Al. S-ky iš Chieagos klausia:
1. Kas gali būti, jei mano 

žmona, kada lieka užgauta pik
tumo, rūpesčio bei gailesčio,

nio prakalba buvusi labai ge
ra, įspūdinga ir turininga.
Toliaus tame-pat editoriale

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

Visokius dokumentus irpopieras,
Namu Oftoaa:

1121 S. Hatetod St.
Ant trelių lubų

TeL Drov*r 1319

priežastį — t. y. ją pašalinti. 
Augimų išpiovimas arba kreivu
mu atitaisymas kariais vra bu- v V e/

siaus ne vietoj augimą.

Užsisakomoji kaina:
CUeagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Menesiui ....................  50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Mekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Amejams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
|Klt«jr» ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 
•ei metų $3.00; trims mėnesiams 
B1.7S. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
yr kitur užsieniuose $8.00 metams.

lai bus trečias Amerikoje 
kongresas.

Bus tai darbininkų kongre-

lanfe “Nauj».” numery- 
aprašyla Auditorium’o 
, tilpo ir Kl. Jurgclio- 
i)S tekstas. Kam tad

galinčios išsimaitinti iš tos 
dės, kur vyras parneša.

Vienoj šeimynoj buvo 
atsitikimas: kada moteriškė pra
dėjo vyrui išmėtinėti, kad vis-

BURKE BARKER BOMM.
612 W. Madison St., Chicago, III.

bus šašai, smarvė iš nosies, pū
liai ir kiti ženklai. Gydyti reikia

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas M2-9O4 National Lif« BM«..
29 So. La Salla St., Chisago, Ill. 

Tel. Central 9399-4391. Atdara: Utar- 
ainko, ketverga ir sukate* rakami*

6 iki 8 ral. vakare, po numirtu: 
IM< MILWAUKEE A VE-. CAteaaw OL 

Tel. BumboMt 97.

mėnesinės ir aleinan-

važiavimą. Ir į jį atsilankė šim
tas penkiolika delegatų, atsto
vaujančių apie 8,500 narių įvai-

•\ i)
U-'-'

M. češunui. - Eilių vertimas 
pavykęs. 'laisyli neapsii-

žmonės galėtų but sveiki ir lin
ksmi visai nevalgę.

Duokdie. žvalgas.

KUOMET KITOKIS MAISTAS
KENKIA, TAI

New York City. N Y.

NAUJIENOS
Kke Lithuanian Daily News

Palengva, 
bet pirmyn.

tą balsavo klausimą delega
tų siuntimo į Stockholmo 
konferenciją.

rezultatą: už 
konferencijoje 

pirmesniojo. Dvejetas sa
vaičių atgal Stockholmo kon 
ferencijos priešai surinko 

mą gavo tik tris tūkstančius 
balsų daugiau, negu jų opo
nentai. Reiškia, įnešimas 
tik-tik nebuvo atmestas.

Pastebėtina taip-pat, kad 

šai dalyvavimo Stockholmo 
konferencijoje darė visa, ką 

vo. įvera abejones, Kad
me juos visomis jiegomis 
mė valdžia ir tie Darbo Par
tijos atstovai, kurie turi vie- 

te.
Bet konferencijos šalinin

kai visgi paėmė viršų.
Po šitos jų pergalės dabar 

tur-but tas klausimas jau

Darbo Partija pareikala
vo pasportų. Jeigu valdžia 
atsisakys juos duoti, tai Da

vienintėlį galimą išvedimą— 
pertraukt ryšius su valdžia.

Taika, popiežius 
ir bankieriai.

Savaitė, kita atgal šioje 
vietoje buvo rašyta apie sla
ptą tarptautinių finansinių 
kapitalistų konferenciją, į- 
vykusią Šveicarijoje.

Minėjome, kad ta konfe
rencija nutarė stoti už tai
ką, idant išgelbėjus Europą 
nuo revoliucijos ir socializ
mo pavojaus.

Dabar patiriame apie tą 
konferenciją da ir daugiau 
įdomių dalykų.

Konferencijoje dalyvavo 
piniguočių atstovai taip iš 
talkininkų šalių, kaip ir iš 
eentralių 
kaip-gi jie galėjo karės lai
ku pasiekt Šveicariją? Jie 
negalėjo to padaryt kitaip, 
kaip tik su žinia ir pritari
mu savo valdžių.

Vadinasi, kada Londonas, 
Paryžius, Rymas ir Wash- 
ingtonas tarėsi tarp savęs 
neduoti pasportų socialistų 
delegatams į Stockholm^, tai 

tuo pačiu laiku tos valdžios 
leido savo bankininkus i 
Šveicariją tarties su Vokie
tijos ir Austrijos bankinin
kais apie taiką.

Pranešama net, kad fi- 
nansistų konferencijoje da
lyvavo Vokietijos vice-kanc- 
leris Helfferich, vienas sta
mbiausiųjų Vokietijos auto
ritetu finansų klausimuose. 
Jei tas tiesa, tai minėtoji 
Šveicarijos konferencija į- 
vyko ne tik su valdžių prita
rimu, bet ir su jų pagelba.

Kuomet-gi dalykai šitaip 
stovi, tai darosi labai su
prantamas ir popiežiaus tai
kos pasiūlymas.

Mes išsyk užreiškėme, kad 
Benediktas nebūtų drįsęs 
siūlyt valstybėms taiką, jei
gu jisai nebūtų išanksto ga
vęs valdžių pritarimo to
kiam žingsniui. Dabar-gi 
jšrodo, kad popiežiaus pasiū
lymas yra niekas daugiaus, 
kaip tąsa to darbo, delei ku
rio buvo susirinkę bankinin
kų atstovai Šveicarijoje.

Valdžios mato, kad neužil- 
gio taika visviena turės į- 
vykti. Jeigu jos nepadarys 
diplomatai, tai ją padarys 
socialistai. Kad užbėgus 
Stockholmo konferencijai už 
akių, pasirodė Vatikano ne

ckholmo, tai popiežiaus pa
siūlymą jos nesiskubins pri
imti. Bet ieigu jos neturės 

reikalavimams, tai popie
žiaus pasiūlymas bus joms 
išsigelbėjimu.

Kad ne “socializmo pavo
jus”, tai Vatikanas butų vi
sai nereikalingas valdžioms.

renciją, įvykusią rugp. 19 d. 
Tas rajonas yra iniciatorius

Rajono konferencija svar
stė klausimus, kurie ketina
ma pakelti draugijų konfe
rencijoje, ir tarp kitko nu
tarė: nesidėt nė prie Liau
dies Tarybos, nė prie Darbi
ninkų Tarybos, ir nesteigt 
konferencijoje jokių organi
zacijų. Draugijų delegatai 

nutart, kas 
o paskui 

C?..

turės ką-nors 
jiems bus pasiūlyta, 
bus viskas varoma 
jungos firma”.

rajonas 
žinoma,susirinko, jau buvo 

kad Soc. P. pildomasis komi
tetas išleido atsišaukimą į 
socialistų kuopas, raginda
mas jas dėties prie Liaudies 
Tarybos. Vadinasi, to rajo
no delegatai atmetė Liaudies 
Tarybą, sužiniai pasišiauš
dami prieš Soc. Partiją.

Šalies partija eina savo ke
liu, o IV rajono sąjungiečiai 
—savo, nors ir būdami tos 
partijos dalim.

Areštavo už tai, kad ketino 
nestoti kariuomenėn.

Aš nestosiu kariuomenėn, 
ir jie negali priversti manęs sto
ti. Šitoji karė neteisinga. — 
Taip užreiškė Edward Aimer, 
325 So. Sangamon avė., vienoj 
miesto valgykloj. Ir už tuos žo
džius jis tapo areštuotas.

“The Lithu- 
sis “nuplaut 

dėmę” nuo lietuvių vardo, ku
rią ant jo metę reporterių pra
nešimai anglų spaudoje apie 
Chieagos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos įsteigiamąjį susirinki
mą. įvykusį pereitą nedėldienį.

dą šauniai ir ištikimai musų 
svetimtaučių gyventojų gru
pei. Chieagos ir Amerikos 
lietuviai nesipriešina karei. 
Jie remia ją (? “N.” Red.). 
Jie rašėsi į kariuomenę pagal 
pilną jų skaičiui atsakančią 
proporciją, jie užsirašė La i s- 

tekliaus atsakančią proporci
ją, ir nebuvo girdėt, kad jie 
butų daugiau, negu kiti, rei
kalavę paliuosavimų nuo ka
reiviavimo.

Reikia taip-pat atsiminti, 
kad jų ištikimybei, čia ir tė
vynėje, buvo padaryta sunkus 

gauli tą princą už savo kara
lių ir but suvienyti su Prūsais 
mylinčios kultūros ryšiais. 
Pasiūlymas buvo atmestas su 
pasipiktinimu, o kuomet kai
zeris pakeitė savo taktiką ir 
mėgino užrėkti juos, tai gra
sinimai buvo taip-pat bergž-

Keletas socialistų, gimusių 
Lietuvoje, bet išpažįstančių 
tos spalvos politiką, kuri pa
daryta Vokietijoje, prisidėjo 
prie suokalbio, žinomo, kaipo 
“liaudies taryba”, bet jie ne
atstovauja nieko, kaip tik sa

N A U JIB N P S, Chicago, BL -^r*r

ve (? “N.” Red.) . Mes nesa
kome, kad “Amerikiečiai 
priešingi karei” delei La Fol- 
lette’o ir “Gumshoe Bill” Sto- 
ne’o keistenybių. Amerikos 
lietuviai yra ištikimi piliečiai.
Kritikuot žioplas “Journal’o” 

pasakas apie “Vokietijoje pada
rytą politiką”, žinoma, nėra rei
kalo. Bet jo šūviai į Chieagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybą ro
do, kad ši organizacija yra ne
skanus ragaišis džingoistams. 
[tikti šitiems ponams susipratu
sioj i lietuvių darbininkai nie-

Man rodosi, kad lietuviai dar
bininkai bus pirmutiniai tame 
organižacijos darbe. Nors kaip 
kas bandė iki šiol priešinties tam 
darbui. Vadino jį “pragaištin
gu darbu.” Prieš savo -norą 
taip sakė. Gal atsiras asmens, 
kurie ir vėl bandys plepėti, kad 
Darbininkų Taryba ir šiokia ir 
tokia. Ir tegul sau plepa. Pa
plepės ir nustos.

Didelis darbas savo galingu
mu ir pavyzdžiu nustelbia viso
kias “kritikas.” Prieš rimtą, 
idėjinį ir visiems naudingą dar
bą ir priešai nulenkia galvas.

Prieš galingą spėką visi galų 
gale turi nusilenkti.

Tai organizuoti ’darbininkai!
Lai visos Amerikos lietuviai 

darbininkai sčka chicagiečių pa
vyzdį! Lai visur, kur tik gyve
na lietuviai, tuojau, tveria Dar
bininkų Tarybas!

A. žymontas.

Dabar daugiausiai kalbama 
apie karę. Mat karė, tai vienas 
svarbiausių dienos klausimų.

Paklausk saliunkyperio, ką 
jis mano apie karę, ir gauni at
sakymą, kad karė esąs prastas 
biznis, kad visos bruirės bjau
riai keliančios kainas alui, kad 
degtinei kainos kasdien vis aug- 
štyn ir augštyn lipančios, o ko- 
stumierių skaitlius vis mažinusi.

Paklausk bučerninko ir gro- 
serninko,; kaip jis jaučiasi su 
savo bizniu dabartinės karės lai
ku, tas ir sako, kad už viską tu
rįs mokėt brangiau, bet, sako, 
“Mes irgi paimam brangiau, nes 
juk turim uždirbti šiek tiek.”

NAUJAS ĮSTATYMAS 
užtvirtintas Marylando 

gubernatoriaus.
Marylando valst. gubernato

rius Harrington pasirašė po ver
gijos įstatymu," kuris buvo tos 
valstijos legislaturoj priimtas. 
Nežiūrint visų protestų iš pusės 
Amalgamated Clothing Work
ers of America ir Socialist Par
ty ir kitų progresyvių organiza
cijų, tas įstatymas paskelbtas 
kaipo “pagelbos ir reikalingumo 
pagerinimų ir užlaikymo viešo 
saugumo.” Įstatymas verčia re
gistruotis visus vyrus nuo 18 iki 
50 metų senumo, kurie neturi 
pastovaus darbo.

Gubernatorius turi teisės pa
skirti tuos darbininkus, nežiū
rint jų noro arba sutikimo, prie 

darbu, arba privatinėse korpo
racijose, kaip žemdirbystės taip 
industrinėse. Policija turi tei
sės šnipinėti kiekvieną sveiką 
vyrą, ar jis yra užsiregistravęs 
ir ar jis dirba visada. Kurie ne

Samdytojai, kurie norės gau
ti tokių darbininkų, turės sudė
ti bondsą, kad jie mokės nema
žiau kaip kitiems darbininkams, 
kurie tokį-pat darbą atlieka toj 
pačio j p ra monė j.

Čia reikia atsiminti, kad tos 
prievartos įstatymas gali but 
gubernatoriaus panaudojamas

kaipo įnagis streikams laužyti.
Gubernatorius turės teisės į kie
kvieną vietą sustreikavusių dar- turi hysteriją, tik visgi klausė- 
bininkų pasiųsti tuos bedarbius] jas perdeda, nes jei ji kvėpuotų 
vardan užlaikymo viešo saugu
mo ir tvarkos.

Jau rodosi atėjo laikas, kad 
darbininkai, pamatę savo klai
das, kurias darė metai iš metų, 
turėtų užreikšt protestą prie 
kiekvienų rinkimų, balsuodami 
už Socialistų Partiją. Politiška 
kova čia nėra taip sunki, tik 
reikia suprasti savo reikalus.

P. Galskis.

moteris

tina, kad drūtosios ir sveikosios 
moters visuomet turi menkes
nes mėnesines. Bet staigus jų 
sumažėjimas gali reikšti dau
gelį negerumų.

Mėnesinių nereguliarumas ne
toli visados reiškia negerumą 
gimdoj bei artimuose organuo
se. Jis gali reikšti guzu auginta,

gų ir susigadinimų, kurie pada
ro uždegimą. Guzų augimas, 
noskaulių peraugimas, nosies 
perskyrimo (seplumo) iškraipi- 
mas trukdo normales nosies 
funkcijas ir padaro uždegimą 
nosies plėvėj, kartais ir akyse, 
o kaip kada ir ausyse. Nėra bu- 

‘.p no j a tik

šia s i 
nas?

per valandas o kartais die

2. Kas gali būti 16 mėnesių 
vaikui, kuriam dvokia iš ausų 
jau 5 mėnesius?

3. Kas yra 3 metų vaikui, jei 
'jis negali du vaikščiot?

Ketvergas, Rugpj. 23, 19F

vos sykį į kelias minutes, tai ne
gyventų. Bet asthmos audros 
irgi gali būti suerzintos bile 
kaip ir duoda žymius kvėpavi
mo sy m plonius. Reikėtų dau
giau žinot apie ligonę, kad tik- 

3. Vaikas 
žinotas. Bet 
na normaliu 
jei nervai atliepia, tuomet gali
būti suvėlintas nervų išsivysty
mas. Vaikai, kurie turi kaulų 
silpnumą del netikusio maisto, 
irgi vėlai vaikščioja. Jei nervai 
yra sveikame stovyj, jis pradės 
vaikščiot. Reikia nunešt pas 
daktarą išegzaininuot.

Dr. A. Montvidas.

mani.
H. 

sau.
Kenošiečiui. - Mielai įdėsi

me tamstos raštelį, jei Redakci
jos žiniai paduosi! savo tikrąją 
pavardę ir adresą.

A. Požarskiui. — Dievai jo 
nemato, to Česnulevičiaus, 
na i jau visi apie jį užmiršo.

P. Krakaičiui. -— Verti: 
suvartosime. Ačiū. Rusinėkite 
nuims, meldžiami, dažniau.

EAGLE
BRANDICONDENSED

pasirod? pilnai atsakančiu
tūkstančiams kūdikių. Eagle 
Brand pienas yra plačiaus 
vartojamas kūdikiams, negu 
bent vienas maistas. Jisai 
buvęs visų vadu sunršum 
šešiasdešimts metų. Jei jūsų
kūdikis nežindomas, tai duo-

Borden’s Eaglekite jam
Brand Condensed Milk,
Iškirpk ši apskelbimą ir prisunk

Korden’s Condensed Milk Co,

o apturėsite nurodymus lietuvių 
kalboj, kaip tą pienavai loti.

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai-

619 Fourth St., (viršuj Saper 
vaistinyČioB).

SIOUX CITY, IA. ■
Pasekmingai vedu visokius į 

reikalus, kaip Itriminališkuose ji 
taip ir civiliškuose teismuose. 3 
Išdirbu visokius dokumentus A 
ir popieras. Užlaikau patar- J 
navimo ofisą.

P
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Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Rabted St., ChleMTA HL 
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Kam kentėti?
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GARSINK1TES
“NAUJIENOSE

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

no m s. 
•likai

2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

Prieš Pačtt
Ofivv

Norvaišiene 
vieniems ine-

Apsvarstykit 
(lerai.

8. HALSTED 8T„ CHICAGO 
Ant antri lub*.

Dr- M. Stupnicki
8100 So. Morgan St, Chicago 

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

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuviu Gydytojas, Chirurgą* 
8203 S Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.

Vartokite savo skaudamom kojom geibstančias 
gyduoles.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ru GATVĖ

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted S L., Chicago, 111

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetaine 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampas 39 PI 

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZ1NSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

Del Patarnavimo Depozito- 
riaiws Bankus Atdaras- 

Panedelio Vakare.
Šio Banko viršininkai realizuoja, kad 

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

Del parankamo 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.

Nedėlioję, rugpiučio 26 d., 2 
vai. po pietų, Union Parke ren
giama milžiniškas susirinkimas. 
Laikys prakalbas keletas geriau
sių visoj Amerikoj kalbėtojų; 
tarpe kitų kalbės ir drg. A. Ger- 
mer, Amerikos Socialistų par
tijos sekretorius.

Taigi, visi lietuviai ir lietuvės, 
kurie suprantate bent kiek ang
lų kalbų, būtinai turite atsilan
kyti nurodyton augščiau vieton 
ir pasiklausyti tų nepaprastų 
prakalbų.

Po prakalbų piknikas. Įžan
ga visiems dykai. J. Z.

jos išgydys jųsų kojas, jos padarys galą tam de
ginimui, nuvarginimui, jautimui niežėjimo ir 

prašalins nuotrinas ir naujikaulius trumpiausiu 
laiku.

Vienos didelės šeimyninės mieros užteks ke
liems mėnesiams. Kaina 1 doleris. Jus gausite 
daug kartų daugiau už savo pinigų vertę.

Bukite atsargus kad Pedisin vardas butų 
vartojamas ant leibelio.

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

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

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

$25...  Š7i/>c j mėnesj
50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.62^ į mėnesį

100 .......  3.50 j mėnesį
Po valstijos priežiūra

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

nimų.

K. Ntifkaiiis
1617 N. Robey st. Chicago 

Prie Milwaukee ir North Avės.

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prak
tikavusi Pennsylvanijos Hospitalėsa ir 
Philadelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodą 
visokiose ligose moterims ir mergl- 

Kalbu lietuviškai, angliškai, rw- 
lenkiškai ir slavokiškal.

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes galime Kauti jums atsakančią ir Ke

rai apmokamą vietą į trumpiu,laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

Kambariai 41G-417. 118 N. La Salle Street,

AKIŲ SPECIALISTAS ] 
Akis egzaminuoja dykai 1

Gyvenimas yra g 
\ tuščias, kuomet I
AjHSiK. pranyksta rcjgčjl- | 

I mas* |
Mcs vartojam pa- | 

■ĮMyJST gerintą Ophthal- i 
JL® mometer. Ypati- j 

nga (loma atkrei- i 
* piama į vaikus. 1

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va- | 
karo; nedaliomis nuo 10 iki 11 3 
dieną.
4649 S. Ashland Avė. ! 

kampas 47 St. I

Prirenka vteienu tinkamu* akiniu*, 
nuo j a ir patarimus duoda dykai.
781-88 Milwaukee Ave., arti Chicage Ava, Ihatf 
luboa. VALANDOS: Nuo 9 Hryto iki 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto Iki t M 

T«L Haymarket 2444.

Jis nepaiso gyventi 
tokis žmogus, kuris kenčia nuo savo kojų

VISI NUVARGĘ,
VISI PAILSĘ,

VISI BE VILTIES,
VISI NEGALĮ DIRBTI.

CLEVELAND CROWN DRUG S i ORE
2812 East 79th Street, L Cleveland, O.

Telephone Drover HN

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Bpeciallataa Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
ir viaų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—f> po pietų. T—41 MM 
kare. Nedėliomia 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti M 8T.

CHICAGO. ILL.

’elephone Humboldt 1271.

M.SAHUD M. D.
Bena* Rusa# Gydytoja* ir Chirurgo*.

Special is tiw Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1679 Milwaukee Ava. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto; 
Kampais North Ave., K am bar y a 88(1 

1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakare.

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

3843-45 South Kedzie Avenue
CHICAGO, ILL.

Rugpiučio 19, LSS. 124 kuo
pa buvo surengus prakalbas ir 
pikniką. Kalbėjo T. Dundulis 
(iš Chicago). Aiškino darbi
ninkų padėjimą dabartiniu lai
ku Amerikoj ir ragino priklau
syt prie Socialistų Partijos. 
Prie kuopos prisirašė 22 nauji 
nariai. Jau tas vienas faktas 
parodo, kokį įspūdį padarė jojo 
kalba į klausytojus. Dabar 
kuopa turi 60 narių.

Beje, turiu pasakyti, kad ir 
piknikas buvo labai įdomus, gy
vas, įvairus. Buvo visokių pra
mogų. Moters kalė vinis. Už 
tai skiria dovanos, kurias laimė-

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 8. Leavitt St

Valandos 4—6 Ir-7—-9
Tel. Ganai 3877

State Bank of Chicago 
Kalbame lietuviškai.

Kviečiame atsilankyti lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės, 

Prieš City Hali.

Didelis Iškilmingas Piknikas
Parengtas

LIETUVIŠKOS E. L. DRAUGYSTĖS
NEDĖLIOJĘ, Rugpjūčio-August 26 d., 1917 

LEAFY GROVE, Willow Springs, Bl.
Pradžia 9 valandą ryte Inžanga 25c porai

Sijos 
laikui 
to išvedimo, kad kares 
daugiau negali prašalinti 
tik darbininkai, pakeiti 
bal tinį surėdymą. Tada išnyks 
karės. Butų geistina, kad ir

Valandos nuo 
3 ryto iki 8 v. 
rak. Nedeliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, HA

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas mikserius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

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

n Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

jo. pirmą
“Moterų 
tams. Buvo vyrų lenktynės 
maišuose. Greičiausias gavo 
knygą “Karė — Ko Dėlei.”

LSS. 121 kuopos vardu tariu 
širdingą ačiū visiems pikniko 
rengėjams ir publikai. J. ž-tis.

AKINIŲ

lys nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. Aš esu specialist** 
mu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte 
VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

.ii.i m—  in~inmi I—nu—.įįh..    

I HiW I URk

S
PIRK SAU visas Plumbavojlmui r«ik- jt 
menis tiesiai už "wholesale” kainas, "w 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co., i 
1637 W. Division St., Chicago,

■ Corner Marshfield Ave.
Kalbama lietuviškai.

44llll>.4«tt» t O I O I rf

Specia listas iš B1
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Special likai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodijimų kraujo, 

odos, Haas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo Jus išgydyti, ateikite 
Šia Ir persitikrinkite, ką jia jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
fkgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. NedSUome Iki 12 dieną, 
itee BLUE ISLAND AVE.,.kamo*< IMts fsŲ virtoj Hfmkof*. Tel. Canal 8N3.

•Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $L50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St, Chicago, SL

EMILIJA ANTANAVIČIENĖ, 
Po tėvais Lušpinaitė, 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Rugpjūčio 21 dieną, 4 vai. po 
pietų.

Velionė pa^jo iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Endrijavo par.

Laidotuvės įvyks Nedėlioję, 
Rugpjūčio 26 d., 9 vai. ryte iš 
namų 712 W. 19th Place, iš ten 
į šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame visus pažįstamus 
ir gimines atsilankyti į šerme
nis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasi Ti eku nuliud i me,

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

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką j musų ran- 
J kas, mes turim būdą, ifi kurio skolininkai neištrūksta iki 

neatsilygina skolas Musų budui atgavimo skolų nėra skir- 
L tumu, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 

musų musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 
(n* sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes (am tikslui mes

f jMA J'Jnh A turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiurin-
Vjt _</ čius musų reikalus visose apielinkėse.

.n rt—ri Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa
gedėliais, seredoms ir pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkais, ketver- 
gais ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga
lite kreipties pas mus laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso 
SECURITY' MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halsted Street, Chicago, Hl.

, ir kad anksčiaus ar vė- 
patiems darbininkams de- 
prisieis kentėti.
to sekė diskusijos, temoj 
prašalins kares ?” Disku- 
traukėsi iki vėlam nakties 
. Diskusantai priėjo prie 

niekas 
, kaip

Rugpiučio 1.8 d. LSS. 246 kuo
pa nepaprastame susirinkime be 
kitko nutarė vienbalsiai sureng
ti prakalbas drg. T. L. Dundu- 

igo, Ill.). Kalbės ji- 
2 dieną, 1 vai. po 
soc. svetainėj, 124 

Muskegoniečiai turi 
l>rogą išgirsti vieną gabiausių 
socialistų kalbėtojų, drg. Dun
dulį. Toliaus tame pačiame su
sirinkime drg. J. Budris, pakėlė 
klausimą aj)ie priverstiną karei
viavimą.

Čia turiu pažymėti, kad susi
rinkime dalyvavo apie 15 narių. 
Buvo ir paš 
si griežtai išsireiškė prieš karę, 
kuri yra vedama kapitalistų rei
kalais 
liaus 
lei to

| REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, __________
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, I
Jeigu Tau skauda akys, A

t Jeigu skaitant raidės susibėga i kruvą,
■ Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, Xį Jeigu turi uždegimą akių, J
S Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi J
X reikalingas akinių. H
Jh Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 4 
J tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
J akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. X
t UOF-IN J. SMI ’a’AN/^ I
f AKIŲ SPECIALISTAS !
* TF.MYK1T MANO UZRASA. Įj 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. |
J Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. J 
Z Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. į 
f Tei. Canal 5335 |

senus ir jaunus, vaikinus ir v 
nes bus skanių gėrimų ir T 

, nes tokis puikus pik- A 
Kviečia KOMITETAS. ?

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

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

. iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininčs kirmėlai

tes, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — nes ras sveikatų be sugaišimo nuo darbo ir 
už mažų atlyginimų.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
y riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus

(3// (\ neturi apie tai mažiausio suprati
mo ir klaidingai gydosi visai nuo 
kitos ligos — visai be mažiausio 
palengvinimo ligos.

Geriausiu prirodymu buvimo 
kaspininčs kirmėlaitės žmogaus vi
duriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininčs kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantįs nuo tos bai

sios ligos nuolatos skundžiasi di
deliu vidurių skaudėjimu, jiems rodosi, kad kas pri
eina prie gerklės ir norisi vemti, tankiai niežti nosį 
ir išeinamų lauk žarnų, kenčia nuo stokos apetito, 
nemiegojimo, o taipgi nusilpnėjimo, didelio palei
dimo arba užkietėjimo vidurių, galvos skaudėjimo, 
triukšmo ausyse, o tapgi skausmo po krutinę.

kas turi šiuos simptomus, tas ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-ių va
landų, tegul tuojaus atsišaukia į mane.

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto iki 8 vakaro. Nedaliomis nuo 
9 vai. ryto iki 12 dieną.

Dr. Oatlcwood
1645 W. 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

Jus Galima Išgydytie 
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos X-RAY EXAMINACUOS
Aš jums pasakysiu ar jus galite

■ 1but tikrai išgydytu,
\ jums pasakysiu, be spėlioji-

J i I nilJ» kokia yra jūsų tikra liga,
- Aš vartoju liktai vėliausias mo IH ksliškas metodas ir įrengimui,

ra W turiu mano paties vaistų de-
y parlamentą ir laboratoriją,

I Aš vartoju tiktai tikrą Neo-Sal-
į B varsen, 914 ir 606.

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

Taipgi priren- 
^B^kam Akinius.

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

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

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

nA5TERffi^

REUMATIZMAS
Namin. Gydymas suteiktas Vieno turėjusių 

pavasary 1893 m. aš buvau apsirgęs Mu
skulų ir uždegančiu Reumatizmu. Aš ken
tėjau kaip tiktai tie, kurie tą žino, suvirš 
trijų metų. Aš mėginau gyduoles po gy
duolių, ir gydytoją po gydytojo; gi tokia 
pagelba, kokią aš gavau, buvo tiktai lai
kine Ant galo aš suradau gyduolę, kuri 
mane visai išgydė, ir ji niekuomet ne
grįžo, Aš duodavau jos daugeliui, kurie 
sunkiai sirgo ir dargi gulėjo lovoj sirgda
mi reumatizmu ir ji pasekmingai išgydy
davo kiekviename atsitikime.

Norėčiau, kad visi reumatininkai pamė
gintų šią stebuklingą gyduolę. Nesiųskite 
nė cento :tik priduokit vardą ir adresą, ir 
aš prisiųsiu jas pamėgint. Kaip tik jus j- 
sitikinsite, kad tai tos pačios, ką senai jie- 
škot savo reumatizmui, tuoj galit prisiųst 
jų kainą, vieną dolerį, bet nesupraskite, 
kad aš buk apsiimu laukt atlyginimo iki 
jus busit galutinai užganėdintas juos siųst. 
Ar tai ne puiku? Kamgi kentėt ilgiau, kad 
tikra pagelba yra Rikiu budu teikiama dy
kai? Neatidėliokite. Rašykite šiandien. 
Mark II, Jackson, No. 481 D. Gurney Bldg.

Syracuse, N.Y.
Mr. Jackson yra atsakomingas. Viršuti- 

nis paliudijimas yra teisingas---Apg.

WISSIGd

: DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 25 metal 
Gyvenimas ir Ofisas

I 3149 S. Morgan St, kerti 33 < 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS
į Moteriškų, Vyrišku ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

I iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po yiet 
I ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedwio- 
I mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 587.

Reikblftvk ApraSpnu)



NAUJIENOS, Chicago, HL

mas prasidėjo 4 vai. po pietų; Firma vagiams namų pienus

CHICAGOS mat vis laukėme atvažiuojant 
gerbiamos žemaitės. Buvo pa-

braižyti.

ŽINIOS deklamacijų, mono-

nu. rag

CICERO, II,I ma

mums gyvą vaizdelį iš Lietuvos 
žmonių gyvenimo; Žemaite pra- 

\ tvirvnvl i 111 c i

namų. Firma parūpinanti pie
nus namų, kaip jie išrodo iš vi
daus, lieto, kartu su pienais duo

kp. mišrus choras
O

kacijų. Susirinkime daly 
ne visai maža choro na riti.c

krikštvmi.*■ c

sudainavo

mūs. Buvo lenk tynęs vyrų ir 
moterų, greitesnių j i gavo dova
nas. Po to ir vėl žaismės ir
žaismės iki Taip ir

Tarp kitko tapo nutarta pri- silinksminančių Prie

vimui A. L. D. T. suvažiavi
muose ir susirinkimuose.

minėta L. M. P. S. kuopa ren
gia savo vienų metų gyvavimo

Hall, 11037 Michigan

ties, negu pirmiau kad darbavo
si. Laimingos kloties jiems!

o—

mus, kadangi buvo svarstymui

ei u sureng

n

cagos solistės ir net 
chorai. Už tai

Tikimasi iš visuomenes skait
lio atsilankymo. Kuopietė.

BRIGHTON PARK, 
dučio Pašelpinio Kliubo

Tvmyki t pranešimą
susirinkime tapo nutarta prisi
dėti prie A. Liet. Darbininkų

tai žingsnis pirmyn.

darbininkiškam solidarumui ir 
nori veikti iš vien su kitomis

organ izacijo-

amžiaus
Kazimieras

Kaltininku minėtos nelaimės 
nurodoma esant tūla Vincenta

jų vieta. niekas
nė

KOŠEI. AND.

žus, tai ir 
gražios. I

vėlokas, me

Progra-

mis.
Kiek man žinoma, Keistučio

Kliubas visuomet dalyvauja
darbininkiškuose susi rinkim uo-
se.

kurie dalyvaus visuose Tarybos v-
susirinkimuose.

Keistučio kliubas tik panašiuose 
susirinkimuose dalyvauja. Ne,

vakarinės Public School, o šian
die ačiū Keistučio Kliubo pasi
darbavimui, jau turi. Ir ją Jan

kalhamasai

si

lik mums visiems e 
imties už mokinimosi.

apielinkėj, jei tik suprastume 
naudingumą tų sumanymų, ku
riu Keistučio Kliubas imasi. c

šiandie' Keistučio kliubas turi
kone 300 narių.

iai organizuota spėka, tik pagel- 
ba organizacijų, kurios rupina-

glau j musų

Agotos Sūnūs.

Naujieniečiai!Rengkitės!

Antras Naujienų Bendrovės 

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17

GEO M. CHERAUCKO DARŽE 
Lyons, Ill.

metu vaikinas John Jodas, pas 
kurį rasta nemažai tokių pienų, 
sakoma, prisipažinęs, kad toki

. kiekvienas

rengtasi prie vestuvių. Matyt, 
kad ir Jodos manė iš tu “iškil-

ko nelaimėn.

Gali kilti Chicagos geležin
kelių klerkų streikas.

lių klerkų brolijos prezidentas, 
veda derybas su Rock Island
ir Great Western

šaukti tąvorinių stočių klerkus 
streikan, jei kompanijos nepri-

Liepė taupyti vilnas.

Louis

kad
AnieriKoj gan priiruKU vilnų, 
jeigu tik nebus pasirūpinta jųjų

'grama į 
joje perspėjama 

valdžia apie “pavojų.”

Tapo

nustatyti.
Jau

s'o pakviestas konferenci jon 
tarp valdžios ir maluninkų at

kta tikslu nustatyt miltų kainas.

ja neįstengė, kadangi malunin- 
kai reikalavo visųpirma nusta
tyti kainas ant kviečių. Kaip,

nustatyti.
v*

S u bank r uti jo The Internatio-

rių organizacijų, užinteresuotų 
kova su gaisrais.

KARIUOMENĖN IMAMI 
LIETUVIAI.

George Zadinovič 2904 S 5th av 
Stand Rimkuna 3144 Lowe av 
Anton Antonovich 3362 Lowe av 
Joseph Kipka 3300 S Hoyne av 
George Senkovycz 1635 W 32d pl 
Victor Wodlcka 3443 Auburn av 
John Sabalauck 9321 University av 
Paul Dombrauskas 2354 S Oakley av 
Nicholas Masokus 2326 W 23d st 
John Paluaskis 2344 W 23d st 
Wasta Busis 2059 W 22d str 
Simon Puchas 3554 S Oaklev av 
Anton Waichikonis 2132 W 23d pl 
Waller II Krukon 837 N Leavitt st 
brauk J Mikulskį 819 N Rockwell st 
Phillip Czaplewski 1630 Marshfield 
William Milos 1836 Hoyne st 
Pranas Mačiulis 1730 Wabansia ave 
Mike Ukleja 1744 N Paulina st 
Anton Listzwinski 1748 N Hermitage 
Vincent Kalinowski 1616 N Wood st 
John Rekosh 1702 Wabansia av 
Frank Jakutis 733 W 14th pl 
Frank Bashinski 1800 S Halsted st 
John Dirsis 1821 String str 
John Pilutis 1609 S Halsted st 
John Domis 670 W 18th st 
Kazimir Gegeskas 723 W 17th st 
Matthias Giriunas 1920 S Halsted st 
John Janusus 2022 Canalport av 
Michael Japinski 2137 S Jefferson st 
John Naujalis 731 W 18th St 
John Pitkus 1633 S Canal st 
Jacob Saulis 973 W 19th st . 
John Panasevich 1900 S Union av 
Mike Taraba 1700 S Jefferson st

Be anksčiau paskelbtųjų Nau
jienose vardų, dar šie lietuviai 
lapo priimti kariuomenėn ir ne
reikalauja, ar dar nepadavė rei
kalavimo, kad butų paliuosuoti

Joseph Andrishunas 3010 Union av

ĮIEŠKO kambariųGyvulių Rinka
CHICAGO, Rugpjūčio 22, algabcn- j PAJIEŠKAU kAMBARIO tik vie

ta galviju 13,000; veršių 2,000; kiau- nam vaikinui, pas švarius žmones, 
lių 16,000; avių 13,000. ’'.J :: ':--------- -------- ~u" ,
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig geruipu nuo 
9.50—15.50; karvės 6.75—10.25; ver
šiai 9.00—11.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 18.00— 
19.80; paršai 13.00—16.00.
Avįs nuo 9.00—-15.00; erai 14.00—

16.75.

Paduodamos su valgiu arba be valgio, ne kitur 
kaip ant Bridgeporto arba prie 18- 
tos gatvės. Praneškite į Naujienų 
Ofisą — S. A. Vasiliauskas, 
1840 So. Halsted St. Chicago.

Pranešimai
Petnyčioje, rugpj. 24 d. 7:30 v. vak. 

M. Meldažio svet., 2242 Wl 23rd pi. 
įvyks extra susirinkimas Dr-stčs L. 
Brolių ir Seserų Am. Dramatiškai; 
Muzikališko Skyriaus. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti ant šio susirin
kimo ir atsivesti savo draugus bei 
drauges prisirašymui prie Dramatiš
ko Skyriaus. Bus dalinamos rolės 
lošimams rengiamuose 20 d. rugsėjo 
ir 18 d. lapkričio vakaruose.

Taipgi kviečiami atsilankyti ir ne
priklausantieji prie Dram. Skyriaus. 
Kas turi norą lavinties scenoje, te
gul atsilanko Meldažio mažojon sve-

Vincent Andrulis 19d1 Canalport av tainėn viršminėtoj deinojt Rengėjai. 
Joseph Adomaitis 4116 S Maplewood 
William Aldiunas 1715 S Union av 
Michael Gaidos 730 W 181h st 
Alex Kvederis 1150 Emerald a v 
Frank Minkus 2022 Canalport av 
Ignatz Strazdaukis 1800 S Jeferson 
Paul Sambraski 2007 Canal port av 
John 'Pilka 1620 String st 
Joseph Zuba 729 W 16th st 
Anthonv Jurevich 1681 Milwaukee 
Paul Mulevič 6329 S Fairfield av 
Joseph Cibulski 2935 N Washtenaw 
Louis C.osmis 357 Cicero ave 
Stanley P Armon 716 W 31st st 
Hįenrv A. Asala 2922 Union av 
Mike Bureika 344 W 29 st 
Jo’seph Carpus 3223 Wallace st 
Joseph Jakaitis 3038 Wallace st 
John Jokubonis 3139 Emerald av 
Mike Kucen 3227 S Halsted st 
Antanas Kairis 3131" Emerald av 
Thomas Karaszowski 3362 Lowe av 
Peter Katie 3230 Princeton av 
Joseph Lapcnskas 3416 Wallace st 
Jack Milas 309 W 25th st 
Peter Pūkelis 2117 Urbon av 
Domininkas Pečkaitis 3125 Union av 
Andrew Radowicz 2909 Emerald av 
Paul Ragauskas 717 W 28th st

Cleveland, Ohio.—LMPSA. 24 kuo
sėjo 9 d. 1917, po nr. 6006 St. Clair 
ave., N.E. 2 vai. po pietų.—Gerb. 
draugės malonėsit atvykti pažymėtu 
laiku; Yra daug svarbių reikalų ta
rimui, k. t. apie padidinimą organo 
Moterų Balso; taipgi LMPSA. virši
ninkių nominacijos, ir kiti reikalai. 
Taipgi kviečiame Clcvelando mote
ris ir merginas prisirašyti prie L. M. 
P. S. A. 24 kp. B. V. Jakštienė, Hekr.

Didelį Draugišką Išvažiavimą ten-.
LSS. VIII rajonas. Išvažiavimas 

įvyks nedėlioj, rugpjūčio 26 d. 1917. 
Išvažiavimo • vieta—Jefferson miš
kuose (žllvitiniuose). Bus pulkus 
programas: .kalbės, dainuos ir tt. 
Kalbės įžymus Chicagos kalbėtojai. 
Programų laikas 3 v. po pietų.

' —Komitetas.

.1 .1 Slancauskas 3316 Wallace si

Charles Walikonis 3253 S Halsted si 
John A Wilkowski 3117 Union av 
Joseph M. Waleka 470 W 26tb st 
John Weblauskas 3010 Union av 
Mike Yurich 3032 Princeton av 
Mai ke Zuriovich 3028 6th av 
Wnlcinzka Danizuk 3254 Emerald av 
Francis A Barszus 4233 S Mozart si

L.D.L.D. 19 kuopos nariai, kurie 
dar negavot knygos: “Karė, Kode- 
lei?” galite gauti pas mane. Taipgi, 
kurie norėsit gauti Biliūno Biogra
fiją, apdarytą, malonėsit užsimokėt 
už apdarus 25c ekstra kaip galint 
greičiau, nes knyga tuoj bus išsiun
tinėta kuopoms. Nariai, kurie nė
ra užsimokėję už 1917 m., knygos 
“Bi B.” negalės gauti, lodei pasisku
binkite. F. Zavistas. 3116 S. Hal
sted St., Chicago, Ill.

Ketvergas, Rugpj. 23, 191
RAKANDAI “■

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik nauju» 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu!, 
visus sykiu arba atskirai. Pigai ufc 
grynus pinigus.
2910 North Ave., l-mas fialas. Prie® 
Humboldt Park. Chicago.

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

KAS NORIT PARDUOTI rakandus

džių atsišaukti kurie turite parduot, 
tarp šimto iki 2 šimtų dolerių vertės. 
J. J. Y. 2334 S. Oakley av. ChicagD-

RASTA—PAMESTA
SUBATOJE, rugpjūčio 18 d. pa

mečiau ant karų lotų deatas (doku
mentus). Lotai—Gary, Ind. Kas ra
dote malonėkite sugrąžinti. Radybų 
duosiu $5.00. Kazimieras Povilaitis, 
3034 W 391h St., Chicago.

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

REIKIA DARBININKŲ

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

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

' “NAUJIENOS”
1840 S. Halsted? st., Chicago

REIKALINGA VEDUSI PORA, mo
teris neinanti darban, prižiūrėti na
mus. Maža šeimyna: mergaitė 12 
metų. Aš esu akušerė ir man pri- 
seina išeiti iŠ namų. Duodu kambarį 
už dvką. Atsišaukite į Mrs. P. Urbon 
3313' S. Halsted St., ‘

NAMAI-žEMe
EXTRA MAINAS

Išmainau mūrinį namą ant lota,, 
barzdaskutyklos, arba automobi* 
liaus. Namas North West dalyje, 
gražioje vietoje, arti 3-jų karų uni
jų. Norintis įgyti pigiai gerą na
mą, atsišaukite laišku ar ypatiškaž 
vakarais pas

V. Ascillą, 
1649 Girard st. Chicago, HL
---- —------------------------------- ----

IŠMAINAU namą ant mažesnio ax> 
ha j biznį, lietuvių apielinkėj.

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

AMATŲ MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIAKUB 

KUBUS
Išmokiname pieiimo, kirpimo -taR 

mų, siūti naminius daiktus arba 
rėdaius. Diplomas kiekviena^ 
išsimokins. Valandos dieno 
vakarais del jųsu parankamo^ 
$10 išmokiname jus siut visottM 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGIA 
2836 W. Madison fat., Western M 

1850 Wells gatvk 
SARA PATEK. MOKYTOJA.

«“*>■ ,n DR. w. YUSZKIEWICZ

Josef Misiavicz 3135 W 37th pl 
Ilarby 1) Dumas 2714 W 38th pl 
Joseph J Mizula 4338 S Marshfield 
Pronos Pumputis 4410 S Richmond 
Prank Pukovits 1323 S Hermitage av 
Johin Skurdelis 4019 S Artesian av 
Stanley Skipetis 3033 W 38th pl 
Charles Utrato 4416 S Ilonore st 
Joseph Bakutis 1700 N Paulina st 
William Kalėta 1934 Hervey st 
Peter Aušra 210 LeClaire st 
Felix Bertašius 4438 S Hermįtage 
William Jakobaitis 4536 S Honore 
Charles Jakubowski 4642 S Lincoln 
Janies Jakobowski 4508 South Wood 
Florian Juris 4736 S Robey st 
Frank Kilpura 4810 S Hermitage av 
Jacob Lenartz 4955 S Artesian av

“Birutės“ busiami vakarai.—“Bi
rutė” rengia šiame sezone sekamus 
vakarus: pabaigoje rugsėjo—puikų 
balių; spalio mėn.—“šienapjūtę”; 
lapkričio n,čn.—M i k o P e I r a u- 
u J4 ° .K ° 11 c. c r t O; P° Kalėdų— 
“Sugrįžo”; prieš Užgavėnes—“Apve- 
zdinkil ir mane”; po Velykų—De- 
šimtmetiniės “Birutės” sukaktuvės, 
scenolje bus statoma naujausias ir 
puikiausias veikalas “Vestuvės” vie
name didžiųjų miesto teatrų.—Vie
tos ir dienos vakarų bus pagarsin
tos kiek vėliau. —J. Ilgaudas,

“Birutės” pirm.

REIKALAUJAME 2 lietuvių par
davėjų; turi kalbėti angliškai ir turėt 
maž-daug patyrimo krautuvės darbe. 
Geras darbas ir gera mokestis. At
sišaukite tuojaus. KLEIN BROS., 
Halsted and 20th Sts., Chicago.

REIKALAUJAMA patyrusių ope
ruotųjų prie moteriškų suknių. At
sišaukite i 1138 N. Ashland Avė.

J. Goldbarth.

PARDAVIMUI

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Km turi skaudamas arba silpnas akl^, aN 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas

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

9 ryto iki 1 po piM.

Joseph Paplowski, 1823 W 45th st 
Cvr'ill Petryelka 4950 S Lincoln st 
Waletr Pikelis 4520 S Hermitage av 
Joseph Pocowicli 4531 S Ilonore st 
brauk Rokowski 5146 S Lincoln st 
Anion Rudpienas 2441 45th pl 
Pavel Stancik 5243 S Winchester av 
T Tomaswaski 4645 S Ilonore st 
Peter Viskantas 2462 W 45th pl 
Jacob F Wiezbaunowski 2417 W 45 p 
Joseph J. Yurchas 4630 S. Paulina st

Brighton Park Lietuvių Korpora
cijos mitingas įvyks nedėlioj, rugs. 
26, 1 vai. po pietų, Liberty Hali svet., 
3925 S. Kedzie ave., kampas 39 pi. 
Draugai visi malonės atsilankyti, 
nes bus svarstymai valdybos reika
lais. —Kviečia Valdyba.

PARS1DUODA labai pigiai motor
cycle arba kas norėtų, galiu mainyti 
ant kito daikto. Išvažiuoju kariuo
menėn. Stanislovas Toleikis, 
2901 Emerald Ave., 3-ias augštas iš 
priekio. Chicago.

Dr. H. R. KRASNOV
Chirurgija ir Veneriikoa Ll*o*

Priėmimo valandos: 8 iki 1G dfen«; 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare^ nedėliom — 

nuo 10 ryto iki 1 vai. dien^. 
Rezidencijos Telef. Garfield 64G.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal

Turgaus Žinios
CH ICAGO, Rugpjūčio 22, 1917.

Žemiau paduodamos produktams 
kainos dera tik uzdamu produktams 
perkant; iš sankrovą perkant Šeimy- 
ninkės mokazbrangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra . . 40—41

OIeomargarinas, geriausias 27—28
Pigiausias............................. .. 20—2

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

Suris Amer., sulig Ėųšies 22%—24 
šveicariškas .......... 28—33

Mušti
22

Paukščiai: 
Kalakutai

An lįs

Veršiena, sulig
Prasčiausia .

Jautiena
Ribs .............

' Loins ...........
Rounds ....
Chucks ....

Gyvi 
..i 14—18 

20—22% 
..... 18—19 15—16 
... 12—14 12—15 
svarumu .. 15—20% 

.... 11
No. 2No. 1 No. 3

.28

.18%

.14%

.15

.14

.10

Smulkus Skelbimai
PARSIDUODA nauja Victrola su 

rekordais. Atsišaukite 3317 So. Au
burn Ave., pirmas augštas. Chicago.

DENTISTAI.
Ateikite pas mus del susitaisyma^ 

dantų. Mes vartojame geriausia

mažą kainą.
TWIN CITY DENTISTS 

virš E. and W. Clothing Stor% 
SIOUX CITY. LA.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau Jono Kiseliausko ir O- 

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

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

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

Victor Abraham

Pajieškau savo vyro Kazimiero 
Ūselio, kuris prasišalino nuo manęs 
trįs menesiai atgal. Turiu svarbų

Barbora Uselienė, 
191h Ct., Cicero, BĮ.

Pajieškau savo dukters Apalioni- 
jos Izdamavičiukės, iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Eržvilko parap., Ra
čių kaimo. 2 meta'i atgal gyveno 
Philadelphijoj, Pa. Ji pati ar kas 
'ją žino malonės pranešti:

Mari joną Tamašauskienė, 
833 W 33rd St. Chicago, 111.

PASIN AUDOK IT PROGA
Parsiduoda pigiai 2 arkliai ir 2 ve

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

RAKANDAI

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

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

TURIU pdaukaut $165 seklyčios 
setq vėliausios stailės už $30, valgo* 
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

DR. A. I. EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką, vyrišką, Jr vaiky 14}. ;
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

DR. M. HERZMAN į
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 !»♦- 4
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurswB 1 
ir akušeris. S

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- ? 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* i 
metodas X-Ray ir kitokius elektroj pri»- S 
taisus. n

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ĮSU* a
St. netoli F is k St. S

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, Ir | 
f 8 vakarais. Telephone Canal 811&. B 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street I

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai,

Joseph Budowicz 3208 Wallace st 
John Bunilis 3409 Lowe av 
.Joseph A Bi elec kas 3044 Union ave 
Leon Balases 3343 Union ave 
Peter Biskis 2853 Emerald av 
Joseph Bagdon 3434 Wallace st 
Nicholas Bartusewicz 3212 Wallace 
Sam D Grigus 918 W 34th st 
Dominic Kunčius 3405 S Union av 
Alexander Korsak, 3157 Emerald av 
Tony Kruzinevič 2004 S 5th ave 
Joseph Kavaliausky 2918 S Union a 
Peter Lelakas 3422 Lowe av 
Walter J Mallinowski 3231 Emerald 
Edward J Manuska 3249 S Halsted 
Leon Michalewicz 2959 Emerald av 
Tadas Madilonis 2956 S Union av 
John Milinskis 3038 Wallace st 
Anton Nedeninis 3123 Emerald av 
Joseph Nowicki 3138 Emerald av 
George Ihilriccvich 342 W 29th st 
Charles Pavelcc 3027 S Union av 
Mathus Pilitausky 2938 Union av 
Anton Struzdis 2631 S Halsted st 
Mathew Šalčius 320 5 av New York 
John Sokal 2702 Princeton av 
Walter Tomaszewski 2920 Union av 
Alexander Valantus 3147 S Union av 

Lluzfwas Wasiliauskas 3405 S Union
Frank Wibetis 2956 S Union av

Bulves, statinė ......
Daržovės: —

Barščiai 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas .. 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, gurbas ... 
Salotos, gal v., dėžė 
Cibuliai, maišelis ..

Vaisiai, žali: —
Obuoliai, statinė

Citrinai, dėže ... 
Avietes, 16 kvortų 
Vyšnes, 16 kvortų 
Serbentai, 16 kv. . 
Mėlynės, 16 kv. .

.. 4.50—4.60

1.00

1.00

90—1.10

Miltai, kvietiniai geriausi

3.50— 4S.50 
3.85—4.25
6.50— 7.50
2.25— 3.00
1.25— 2.25
1.50— 2.25 
3.00—3.50
2.25— 3.00 
... 12.90 
.... 9.50 
... 9.00
8.15—9.40

tamsieji .......
Cukrus, 100 svarų .

Javai
Kviečiai 2.17—2.23; komai 1.68— 

1.75; rugiai 1.74—1.75; miežiai 1.15—
I. 29; avižos .52—1.54.

šienas
Motiejukų 13.00—21.50; dobilų 

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

)——

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

Adolph Pocevicz, 
1947 String St., Chicago, 111.

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

Antanas Tamošiūnas, 
2358 S. Oakley ave. Chicago

PAJIEŠKAU burdo prie mandagių 
žmonių. Geistina, kad šeimyninkė 
pagamintų valgi — lodei kas turite 
tokią vietą netoli Halsted ir 18tos g. 
arba Canalport ave., meldžiu atsi
liepti šiuo adresu.

J. Stakutis, 
670 W. 18th si., Chicago, Ill.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU DARBO prie biznio 

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

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 2B metai
Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervu 

ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 p*ir«- 
rintaa 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

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

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

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

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




