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Uždėjo embargo Jo kalba nepatenkinusi 
Maskvos suvažiavimą.

NEPASITENKINA 
KERENSKIU.

NENORI NEGRŲ 
KAREIVIŲ.

Texas valstijos atstovai rei
kalauja, kad federalė val
džia atšauktų iš tos valsti
jos negrus-kareivius.

AIŠKINA S. V. ĮSIMAIŠY
MĄ KARĖN.

Anglijos valdžia samdo pro
fesionalius kalbėtojus, kad 
jie aiškintų kareiviams, 
kodėl Suv. Valstijos prisi
dėjo prie talkininkų.
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“Bolševikai” stoją už panai
kinimą |mirties bausmės 
armijoje; “menševikai1*
priešinasi.

Kaina 2c

Naujas pavoj«Rjiąrhininkii 
urganizaoijunio

Italai varosi į priekį
VALDŽIA PASKELBĖ 

EMBARGO.

Nuo rugpjūčio 30 d. nieko 
nebus galima išvežti iš 
šios šalies be specialiu val
džios leidimo.

nai suvaržyta — panaikin
ta, jei tikėt telegramų pra
nešimui.

Kas tečiaus įdomu, kad ši
ta sumanymą padavė Ame- u 1 irikes Darbo ^Federacijos

LONDON, rugp. 28. — 
Manchester Guardian 
išspausdino pranešimą, kur 
sakoma, kad Anglijos val
džia pasiuntusi j Francijos 
frontą daug profesionalų 
kalbėtjų. Tų kalbėtojų už
davinys aiškinti anglų ka
riuomenei... kodėl Suv. Val
stijos prisidėjo prie talkini
nkų, t.y. paskelbė karę Vo
kietijai. Vieno tokio kal
bėtojo vardas jau paduoda
ma. ’ Juo yra uolus klerika- 
Isa, Dr. Kellman, kadaise

.syti labai nesmagų t.v. doros 
komisijos raportą. Iš jo pa
aiškėjo, būtent, kad katali
kų pasekėjų skaičius žymiai 
tirpsta. Sulig raporto, ne
palankumas, dorinis nupuo
limas ir atsitolinimas-atšali- 
mas nuo tikėjimo tai kasdie
nis apsireiškimas katalikų 
šeimynose. Materializmas, 
girdi, daro į jas (katalikų 
šeimynas) nepaprastą įtek
mę. Visa tai rodą, jogei ši 
šalis stačia galva krintanti į 
pagonizmo glėbį.

Nežiūrint to nemalonaus 
katalikams apsireiškimo — 
suvažiavimas, varde trijų 

• milionų tos sąjungos narių, 
pasiūlė savo “širdingą para
mą” karei, beje, šios šalies 
valdžiai, įvėlusiai šią šalį E- 
uropos skerdynėsna.

WASHINGTON, rugp. 28 
— Prezidentas Wilsonas va
kar paskelbė proklamaciją, 
kuria galutinai uždedama 
e m b argo (u žd ra u d i m ą) ant 
išvežamų iš šios šalies mai-

persas. Jei tatai tiesa, tai 
labai šauniai jis pasitarnau
ja organizuotiems šios šalies

sako, turįs didelio pasiseki
mo — “aiškinime” laisvosios
A m Ui a i n m m

NAUJI MHLONAI S. V.
LAIVYNO REIKALAMS.

Laivyno sekretorius reika
laus dar $350,000,000.

LONDONAS, rugp. 28.— 
Exchange Telegraph kores
pondentas praneša, kad pre
miere Kerenskio kalba, ku
rią jis pasakė atidarant “ša
lies saugumo susirinkimo” 
posėdžius, nepatenkinusi nei 
vienos besivaržančių parti
jų, neigi suvienijusi jas “be
ndram darbui” šalies gyni
mo klausimu. Vieni nepa
tenkinti Kerenskio diktato- 
riavimu, kiti vėl norėtų už
gniaužti visokias kalbas apie 
laisvę ir sociales reformas. 
Esą, pirmiausia reikalinga 
pašalinti šalyje anarchiją ir 
tt. Prie pastarųjų priklau
so kadetų (konst, demokra
tų) partija ir kitos atžaga- 
reivės srovės.

Laukiama aštrių susikirti
mų sekamuose posėdžiuose.

WASHINGTON, rugp. 28 
— Atsitikimai Houstone ra
do atbalsio ir Suv. Valstijų 
kongrese. Texas valstijos 

tatstovai senate ir atstovų 
bute vakar įteikė prez. Wil- 
sonui rezoliuciją, reikalau
jančią, kad federalė valdžia 
atšauktų iš Texas negrus- 
kareivius. Nurodinėjama, 
būtent, kad laikymas ten ne- 
grų-kareivių stato dideliu 
pavojun netik piliečių (bal
otųjų), turtą, bet ir jų gyvas-

ITALAI VAROSI J 
PRIEKĮ.

SUGRĮŽO J SAVO 
LAIDOTUVES.

Ką į tai atsakys valdžia, 
tariant karės departamen
tas, tuo tarpu dar nežinia. 
Manoma tečiaus, kad atsa
kymas veikiausia busią toks 
— palikt negrus-kareivius 
Texas’e.

MASKVA, rugp. 28.—Te
legrafas praneša, kad Mas
kvos suvažiavime t.v. “bol
ševikai” (Lenino pasekėjai) 
aštriai kritikuoja sugrąžini
mą mirties bausmės armijo
je. Reikalaujama, kad mir
ties bausmė tuoj butų atša
ukta. “Menševikai (Čekei- * 
dzės grupė) tuo tarpu stoja 
už palikimą mirties baus-? | 
mės — laikinai.

“Bolševikai”, be to, kriti
kuoja valdžios politiką ir kas 
del Finlandijos bei Ukrai
nos, kurių reikalavimus val
džia stengiasi užgniaužti pa
galba karinės spėkos.
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Laimėjo naujų pozicijų Bai-
nssiza lygumose; sėmė

šventė prisikėlimą.

WASHINGTON, rugp. 28 
— Telegramos praneša, kad 
laivyno sekretorius Daniels 
neužilgio pareikalausiąs dar

MASKVOJE IR VĖL 
RAMU

KAIZERIS NORI SU
TRIUŠKINT SUV. 

VALSTIJAS.
EUROPOS BANKININKŲ 

KONFERENCIJA.
dirbinių j užsiėmus.

ne-
varkymas įeina galiom Nuo

/

namo.
sunkinta maisto reikmenų ir|vh 
kitokių išdirbinių išvežimas 
į neutrales valstybes. Ten 
Imsią -siunčiama (jeigu val-

MILWAUKEE, Wis., ru

Darbininkai sugrįžo dar
ban; Darbininkų ir Karci-

tik pavyks apsidirbti su . 
Anglija ir Francija.

tuomet kai bus patenkinta 
Suv. Valstijų talkininkų —

ir tt.

Valdžia, vadinasi, paima 
absoliuntėn savo kontrolėn

>

išdirbiniai nepatektų — iš 
neutralių šalių — į vokiečių 
rankas.

BININKŲ ORGANI-

Valdžia rengiasi suvaržyt

WASHINGTON, rugp. 28
— Tik-ką atėję iš Washing
ton© telegramos praneša a- 
pie naują pavojų šios šalies 
darbinnikų organizacijoms
— suvaržymą -panaikinimą 
streikų laisvės.

Telegramos sako, kad fe-

ir patarimų komisija (Advi
sory Commission), kuriose 
randasi ir Amerikos Darbo 
Federacijos galva Samuel 
Gompers, pareikalavo pre-

tikrą taikymo komisiją, ku
rios uždavinys butų rišti ki-

samdytojų ir darbininkų. Ne 
gana to, komisijos nutari
mas turėtų būti įstatymu.

waukee.

?0MA, rugp. 28. — Ofi- 
lis Romos pranešimas sa-
kad italu kariuomeneL.
dar varosi i priekį, no

rint atkaklaus austrų
ant geiezinKeiio seniu uz- 

<_.5 «

muštą žmogų. Pas užmuš-
Įtąjį nerasta jokio kito liudi-priešinimosi. Ji jau tolokai

pasivariusi už Monte Santo ijbno apie jo paėjimą, apart 
augštumų — i Bainssiza ly-Į-švarko kiseniuje įsiūtų rai-

cc
gumą.

NORI LIKT FRANCUOS 
DALIMI.

Gyventojai esą priešingi vo
kiečių sumanytai kunigai-

jų surašą, rado jame Hen-

remonijų, tik — tarpduryje

vyno
sekretorius mano, kad Suv.
Valstijos turi įsigyti juo-

i laivu,

Laivynov šaukimas

LONDON.

Vokiečių ir talkininkų vals
tybių piniguočiai laiko ko
ji f erenciją Šveicarijoj.

daugiau torpedinių 
kurie dabartinėje 
pasirodo turi didelės 
bos. , ,

K i

svai

BOMBARDAVO VOKIE
ČIŲ BAZĄ.

Anglai neteko vieno 
orlaivio.

rban. Kavinės atidaryta an-

Maskvos Darbininku ir 
C-

K. At. Taryba ir suvienytos 
M a s k v o s d a r b i n i n k ų o r ga'*

šaukimą, kur kviečiama gy-

icarijoje tuo tarpu atsibūva 
vokiečių (centralių valsty
bių) ir talkininkų valstybių 
piniguočių konferencija.

Apie ką didieji kariaujan-

si, telegrama nesako.

RUSIJAI.

WASHINGTON, rugp. 28 
— Telegramos iš Washing- 
tono sako, kad valdžia turin
ti dokumentalių prirodymų, 
jogei Vokietija pienuojanti 
užpulti Suvienytąsias Vals
tijas — jeigu tik jai (Vokie-., 
tijai) pasisektų sumušti An
gliją ir Franciją.

Valstybės departamentas. 
mini lordo Cecilo užreiški- 
mą, kuris nurodąs į mena
mąjį kaizerio suokalbį.

Valstybės sekretorius La
nsing betgi susilaiko nuo 
platesnių komentarų.

b
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monstraciji laike su važia vi-
LONDON, rugp. 28. — O- 

ficialiai pranešama, kad an
glų orlaivininkai vakar bom
bardavo vokiečių orlaivių 
bazą St. Denis, Belgijoje. 
Priešui pridaryta didelių 
nuostolių — sako Londono 
pranešimas.

Anglai irgi neteko vieno 
orlaivio.

"rcz. nusonas pasiuntė pa- 
. sveikinimą Maskvos suva

žiavimui.
PRALA1MĖJO IR VĖL 

LAIMĖJO.
FRANCU i GELBĖS SA
LONIKŲ GYVENTOJUS. Vokiečiai atsiėmė Beamont.WASHINGTON, rugp. 28Vieni baimės apimti stebisi, 

.kiti džiaugiasi.
Pa a ’s k ė j o, jogei lai d o j a- 

masai nėra Henry H. Pihl’as.
„ ;, vietoj ge

dulingų laidojimo ceremoni
jų, surengė jam šaunią prisi
kėlimo puotą.

tymui tam tikrų šėtrų.

WASHINGTON, rugp. 28lJr pihfo gimin/s
“Alzas-Lotaringija neno-

ri peršamo jai kunigaikštys- į
Ji nori likt Fran- 
i.” Tain vakar

taringijos atstovas Vokieti-

rnenthal.
Blumenthal tikrina, kad 

Alzas-Lotaringijos gyvento
jai, jeigu jiems butų leista 
atvirai pasakyti ko jie nori, 
kaip vienas užreikštų, idant 
Elzas-Lotaringija pataptų

— kaip kad ji buvo prieš 
1871 metus.

REICHSTAGAS NORI
DĄUGIAU GALIOS.

Kėsinasi suvaržyt junkerių

BERLIN, rugp. 28. — Te
legramos praneša, kad reich
stage, tariant jo vyriausioje 
komisijoje, yra daroma pas-

tės konstitucijos

AREŠTAVO I.W.W. UNI
JOS VADĄ.

Kaltinamas Frank Little’o 
užmušime.

BUTTE, Mont., rugp. 28. 
— Šiomis dienomis čia tapo 
areštuotas C. A. McCarthy, 
vietinio I.W.W. unijos loka- 
lo pild. komiteto narys. Jisai 

i kaltinamas I.W.W. organi
zatoriaus, Frank Little’o, 
nužudyme.

Areštuotas griežtai užgin
čija primetamą jam prasi
žengimą. Jisai tikrina, jo-

sumoksiąs.

KATALIKŲ PASEKĖJŲ 
SKAIČIUS MAŽĖJA.

Siūlo savo paramą valdžios 
politikai.

IŠSTOJO Iš DARBININKŲ 
IR KAREIVIŲ ATSTO

VŲ TARYBOS?

Petrogrado “bolševikai” ne
nori veikt bendrai su Ta
ryba.

LONDON,rugp. 28. — 
(Exchange Telegraph prane
ša, kad “bolševikų” atstovai 
Petrogrado Darbininkų ir 
Kar. At. Taryboje šiomis 
dienomis atsiėmė savo man
datus užreikšdami, jogei jie 
negalį sutikti su Tarybos 
nuosprendžiu, draudžiančiu 
jiems “atskirą veikimą.”

Apie šito pranešimo teisin
gumą dar prisieina palaukti 
pranešimo iš kitų šaltinių, 
būtent — paties Petrogrado.

i

ORAS • *

reichstago nariams užimti 
vietas t.v. valstybės tarybo
je.

Junkeriai priešinasi tam
sumanymui iš paskutinosios. imą katalikų draugijų sąjun-

laike dabartinės Už sumanymą tečiaus stoja

mams turėtų būti palenkia
mi prie to karinės spėkos pa
ge lb^.

KANSAS CITY, Mo., rgp. 
28 — Kansas mieste dabar 
laiko, savo metinį suvažiavi-

SALONIKAI, Graikija, 
rugp.28. — Vyriausias talki
ninkų armijos vadas Balka
nų fronte, gen. Sarraill, da
vė užtikrinimo Graikijoj 
valdžiai, jogei Francija pri- 
sidėsianti prie atstatymo 
sudeginto Makedonijos mie
sto, Salonikų. Francija pa
rūpinsianti graikams visą 
žaliąją medžiagą — pastaty
mui šėtrų, kuriose benamiai 
trastų sau laikinos prieglau
dos.

VOKIEČIAI STUMIA AT
GAL RUSUS.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; truputį vėsiau.

Augščiausia Temperatūra 
vakar buvo 79 laipsniai; že
miausia — 60 1.

Saulė šiandie teka 5:11;

Laimėjo naujų pozicijų pa-

BERLIN, rugp. 28. — O- 
ficialis vokiečiu karės ofiso 
pranešimas sako, kad gen. 
Leopoldo pulkai vakar 
išvijo rusus iš eilės pozicijų 
ant šiaurinio Dvinos (Dau
guvos) upės kranto, netoli 
Jacobstadto. Vokiečiai, be 
to, turį laimėjimų ir ties Ba- 
ronovičiais, į pietus nuo Lut- 
sko.

Rusų atakos ties Husiaty- 
nu atmušta.

BERLIN AS, rugp. 28. — 
Oficialiai pranešama, kad 

visokią kronprinco armija išvijo fra- 
Suv. neuzus iš Beamont kaimo ir 

Valstijų pagelbą — kovoje miško, kuriuos pastarieji 
prieš vidurinį ir išlaukinį vakar buvo atėmę iš vokie* 
priešą. čių.

Maskvos suvažiavimui pas
veikinimo telegramą, kurioj

“materialę ir moralę”

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankroto.

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai ♦ 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

šiuomi todėl kreipiamės prie gerb. musų skai
tytojų ir prašome, kad tie jų, kurie gauna “Naujie
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusią skolą. Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne
begalėsime duoti dienraščio į bargą nė išnešiotojams, 
nė skaitytojams, nes iš to mums dažnai pasidaro 
nuostolių. Prenumerata už “Naujienas” turės but 
visuomet užmokama iškalno.

Tikėdamiesi, kad gerb. “Naujieų” skaitytojaT 
supras musų padėjimą ir laikysis šitų teisingų sąly
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingą ačių, pa
siliekame su augšta pagarl a

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, Ill.,

Rugp. 18, 1917.
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ICbe Lithuanian Daily News
WbUshcd Daily except Sunday by 
Dm Lithuanian News Pub. Co.. Inc.

|(M0 SO. HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Ofeagoje, nešiotojams kasdien pri- 
Jtetant i namus, moka:

Sakaitei .................... 12 centų
Mėnesiui ....................  50 centų

■lesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
stefcia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
•majams išanksto užsimokėjus: Me- 
tsms $6.00; pusei metų $3.50.
<ftsr, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
<1.71. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
mut kitur užsieniuose $8.00 metams.

Gomperso žvaigž
dės puolimas.

Amerikos Darbo Federa
cijos prezidentas, Sam. Gom- 
persas, labai susirūpinęs.

Susirūpino jis del bundan
čios naujos dvasios pačioj 
Federacijoj.

Jis patsai nori save įtik- 
rinti, ir pasaulį įtikinti, kad 
jo valdomoji didžiulė Ame
rikos darbininkų organizaci
ja kaip mūras stovi už kari
nę valdžios politiką, ir tuo 
tarpu jis jaučia—ne: jis, se
nis, buklus, jis mato, kad iš- 
tikrųjų taip nėra.

Jis mato, kaip juo labiau 
jis stengiasi užstoti valdžią 
ir prirodyti darbininkams, 
kad šioje valandoje jie turį 
atsisakyti nuo kaikurių savo 
prerogatyvų, idant padėjus 
karės reikalui, tuo laibiau jis 
žudo savo įtekmę ir užsiti- 
kėjimą Federacijoj.

Pirmutinį ir netikėtą smū
gį ligšiol beveik nepaliečia
mam Gomperso autoritetui 
uždavė New Yorko darbi
ninkai, kada, jam pasmerkus 
Liaudies Tarybą ir perser
gėjus darbininkus, kad jie 
šalintus nuo tos besisteigian
čios valdžios priešginų orga
nizacijos, 500 tukst. New 
Yorko organizuotų darbi
ninkų, priklausančių didžiu
moj Darbo Federacijai, už- 
reiškė savo įstojimą į Liau
dies Tarybą. „

Po to, Liaudies Tarybon 
stoja vis daugiau ir daugiau 
darbininkų organizacijų, 
prisidėdamos prie visuotino 
šalyj taikos judėjimo.

N epas i ten k i n i mas G o m- 
persu Darbo Federacijoj 
prasidėjo ypačiai po to, kai 
jis įėjo, kaipo narys, taip 
ivadinamon “šalies gynimo 
tarybon”, kurioj didžiumoje 
sėdi stambiojo kapitalo at
stovai. Jogi išdidus užreiš- 
kimas, kad Federacija atsi
sakanti dalyvauti rusų šau- 
jkiamoj tarptautinėj socialis
tų konferencijoj, dėlto kad 
toks dalyvavimas valdžiai 
nepageidaujamas, dar labiau 
sukėlė prieš jį neprielankų 
ūpą darbininkuose.

Judėjimas, kurs dabar kį
la toje didžiausioj Amerikos 
darbininkų organizacijoj, 
kurioj per tiek daug metų 
kažin kokiu stebėtinu budu 
Sugebėjo diktatoriauti tok
sai atžagareivis, kaip Gom- 
persas, be abejo, išeis ant 
naudos Amerikos darbinin
kų judėjimui.

Revoliucija Darbo Federa- 
- rijoj senai buvo reikalinga.

Kapitalistų 
tarnautojai.

Vakar mes šioje vietoj mi
nėjome apie atėmimą antros 
klesos pačto privilegijų soci- 

j <distų laikraščiui St Louis
.bor. Musų skaitytojams 

gal bus įdomu dabar sužino
ti, kad, kaip paaiškėjo, prie 
nugniaužimo to laikraščio 
žymia dalimi prisidėjo du 
St. Louiso “darbininkų va
du”—statytojų unijos prezi
dentas Charles J. Lammert 
ir tos pačios unijos sekreto
rius Maurice J. Cassidy.

Tuodu vyru, būtent, para
šė St. Louiso pačto viršinin
kui denuncijuojamą laišką, 
kur, tvirtindami, kad juodu 
atstovaują ir išreiškia mintį 
įseptyniasdešimts penkių tū
kstančių organizuotų darbi
ninkų, protestuoja prieš kal
bamojo laikraščio “kursty
mus.” Laikraštį leidžią ke
li žmonės, žymus veikėjai so
cialistų partijoj, o ta parti
ja pasistačius savo uždavi
niu kovoti prieš šios šalies 
valdžios politiką.

“Mes — sakosi tuodu de- 
tnunciatoriu — užreiškiame, 
kad septyniasdešimts penki 
tūkstančiai lojalių St. Loui
so organizuotų darbininkų, 
kuriuos mes atstovaujame, 
be jokio išėmimo visi prita
ria prezidento Wilsono ir jo 
^administracijos politikai, to
dėl mes nebūtume verti duo
to mums užsitikėjimo, jei 
pnes nepakeltume energingo 
protesto prieš to maištingo, 
kurstomo, prieš valdžią besi
kausiančio organo pastan
gas įtikinti visuomenę, buk 

į jis išreiškiąs tikrąjį organi- 
izuotų darbininkų ūpą ir min- 
Į tj.”

Ta denuncijacija padarė 
savo. Ji padrąsino pačto 
viršininką prie uždavimo ga
lutino smūgio nemėgiamam 
laikraščiui. Bet kaip pasi
rodo, denunciatorių tvirtini
mas, kad jie išreiškiu orga
nizuotųjų darbininkų mintį, 
yra vėju pamuštas. Prie St. 
Louis Labor leidimo priside
da, ir pilnai jo krypsniui pri
taria, penkiasdešimts vietos 
darbininkų organizacijų, ne
skaitant socialistų partijos 
lokalo!

Dar vienas įdomus daly
kas kįla aikštėn. Tie taria
mieji “darbininkų vadovai” 
greitu laiku besirengią leisti 
“tikrą darbininkišką” laik
raštį, o tam “tikram darbi
ninkiškam” laikraščiui vie
tos Chamber of Commerce— 

s pirklių organizacija—užtik
rinanti gausios paramos...

Kam reikia 
kariaut iki galo.

• Nuo karės pradžios, taigi 
nuo rugpjūčio mėnesio 1914 
metų, Suvienytųjų Valstijų 
pirklyba su užsienio šalimis 
milžiniškai pakilo. Gabeni
mas prekių svetur, vyriau
sia į kariaujančiųjų “talki
ninkų” šalis, pasiekė laips
nio negirdėto šios šalies ko
mercijos istorijoj. Kainos 
gi svetur gabenamoms pre
kėms ir produktams iškelta 
taip, kad pirkliai ir speku
liantai kasdien daro milijo
nus pelno.

Kad skaitytojas turėtų ai
škesnio supratimo apie tai, 
(ant kiek, bėgiu trijų metų, 
pakilo kainos įvairiems rei- 
kalingiausiems gyvenimui 
daiktams, paduodame kele
tą skaitlinių. Skaitlinės yra 
ioficialės, paskelbtos Suv. 
Valstijų valdžios departa
mento:

Komai gegužio mėn. 1915 
m. aplamai buvo 74 centai už 
bušelį; geg. 1916 m. 82^ ce
nto; geg. 1917—$1.52.

Kviečiai 1914 m. buvo, ap
lamai, 98 centai bušelis; 1916 
m.—$1.28; dabar jau $2.58.

žemiau paduodama lente
lė dar vaizdžiau parodys kai
nų skirtumą tarp 1914 metų 
ir 1917 m.:

1914 1917
Kiaušiniai, tuzinas 19c. 35c.
Jautiena, svaras 12c. 27c.
Konserv. mūsa, svar. 13c. 27c.
Kumpiai, svar. 13c. 22c.
Sviestas, svar. 22c. 38c.
Cibuliai, bušel. $h35 $2.12
Bulvės, bušelis 80c $2.87
Tai tik keletas pavyzdžių. 

Iš to galima aiškiai matyt, 
kokių pelnų turi pirkliai ir 
^spekuliantai. Ar reikia todėl 
istebėties, kad tie žmonės y- 
ra ir tokie dideli patriotai, 
kurie nori “kariaut ir ka
riaut iki galo.”

Skaitytoju Balsai
f Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

APIE NORTH DAKOTOS 
UKES.

Žeme čia yra derlinga. Dau
giausia sėjama kviečius, nes jie 
geriausia uždera. Gerais me
lais vienas akeris duoda iki 40 
bušelių, žiemomis rugius sėja 
ant neartos dirvos, ir jie taipjau 
pukiai auga. Sėjama čia da avi
žos, miežiai, semenįs ir sodina
ma bulves. Kaikurie ūkininkai 
daro gerą pelną iš karvių, nes 
šiuo laiku Smetona ir sviestas 
yra brangus. Praėjusią žiemą 
Smetonos kainos buvo pakilu
sios iki 52 centų svaras, svies} 
tas 40c. Dabar tečiaus, va
saros laiku, kaip sviestas, taip 
Smetona biskį atpigo. Bet 
imant aplamai, reikia pasakyti, 
kad šiuo laiku kuone visi ūkių 
produktai pasidarė du-tris sy
kius brangesni nekad treji me
tai atgal.

Čia randasi pardavimui įvai
rių ūkių ir įvairiomis kainomis. 
Brangiausia, išdirbta žeme prie 
pat miestuko Dogden ir Los Li
me stoties kainuoja $40—$50 
akeris. Tolėliau nuo miesto, ge
ros dirbamos žemes su šlubomis 
galima gauti po 35 dolerius ake
rį; dirbamos žemes, be šlubų, 
galima gauti po $30—$25 akerį; 
o neišdirblos žemės čia galima 
gauti net po $10 $12 akerį. 
Mažiausios ukės-farnios yra po 
160 ukerių.

Norintieji gali gauti u kės pa- 
rendavojimui maž-daug seka
momis išlygomis: jeigu savinin
kas duoda žemę, sėklą ir užmo
ka pusę ekspensų (išlaidų) už 
iškalimą, tai gauna pusę javų. 
Bet jeigu arendorius užsėja lau
kus savo sėkla ir užmoka pusę 
ekspensų už iškuliiną, tai žemes 
savininkui atiduoda lik trečdalį 
javų; o jeigu arendorius vienas 
užmoka ir už iškulimą, tai že
mės savininkas tegauna lik ket
virtą dalį javų. Pievos ir gany
klos priklauso arendoriui; kar
tais reikia primokei, bet visai 
mažai.

Žemę parenduoti reikalinga iš 
rudens.

Nė upių, neigi miškų čia arti 
nėra. Bet laukus puošia dailus 
ežeriukai.

Kalbamoj apielinkej randasi 
penki lietuviai ūkininkai, kurie 
apsigyveno ant ūkių su visai 
menku kapitalu. Be abejones, 
jiems prisėjo pa vargti išpra- 
džios. Praslinkus tečiaus 10— 
15 metų jie atsilaikę ir šiuo lai
ku jų turtas siekia jau nuo 10.- 
00 iki 30.000 dolerių vertės.

Šiuo laiku yra lengviau pra
dėti ūkininkavimą, negu kokie 
dešimts metų atgal. Dabar mat 
valdžia skolina pateigus tiems, 
kurie nori pirkti sau ūkę. Val
džia skolina pinigus su išlyga, 
kad jai bus išmokėta 3.11 nuo
šimčių palūkanų; paskolą gali
ma užtraukti net ant 40 metų.

Dar biskis apie valdžios sta
tomas išlygas. Jeigu žemė yra 
verta $3,000, tai iš valdžios gali
ma gauti paskolos $2.000 ketu
riom dešimtim metų. Į metus 
laiko, vadinas, priseis mokėti po 
$62.20 nuošimčių ir po 50 dole
rių sumos — išviso $112.20. ši 

suma yra palyginamai visai 
menka. Jeigu gi kas nori, tai 
gali sugrąžinti valdžiai ir visą 
paskolą bile kuriuo laiku.

Žinoma, aš nenoriu lietuvių 
kviesti vien tik į North Dakotą. 
^Gražių ūkių yra visur. Bet 
man norisi traukti lietuvius iš 
tų pragariškų dirbtuvių, iš ka
syklų, kur jie be laiko praranda 
ir sveikatą ir gyvastį.

J. Paleckas.

AR ILGAI TAIP BUS.

Jokiu budu negaliu suprasti 
kodėl visi pasaulio darbininkai 
kovoja vieni prieš kitus. Paim
kime lik Amerikos darbininkus. 
Jie turi susitvėrę visokių unijų, 
organizacijų, draugijų ir tt. Iš
tolo pažiurėjus rodos jos visos 
kovoja su kapitalizmu, rūpina
si pagerinimu darbininkų būvio. 
Ir džiaugias, kad darbininkai 
žengia priekyn. Bet arčiau pa
sižiurėjus pamatai, kad tos visos 
organizacijos kovoja ne tiek su 
kapitalizmu, kaip viena prieš ki
tą. Galima ir jų vardus paminė
ti: I. W. W., socialistai ir šiaip 
atskiros unijos. Rodos, kad jos 
visos yra bendros ir visų nariai 
turėtų kovoti už pagerinimą dar
bininkų būvio, bet to nėra. Pa
vyzdžiui, jei kokie unijos ar I. 
W. W. nariai sustreikuoja, lai 
socialistai visuomet rėme ir re
mia juos kaip pinigiškai, taip ir 
patarnavimais. Bet kaip tos 
unijos paskui remia socialistus? 
Ne tik neremia, bet dar drįsta 
atvirai kovoti prieš socialistus. 
O laike rinkimų už ką balsuoja 
unijistai? Ugi visuomet už sa
vo priešus kapitalistus.

Socialistai irgi, rodos, turėtų 
visi išvieno veikti. Bet ir tarp 
jų neretai kįla nesusipratimai. 
Paimkime, kad ir lietuvius so
cialistus; kokie yra santykiai 
tarp rytinių ir vakarinių valsti
jų lietuvių socialistų? — Vieni 
kitus persistato kai]) kokius prie
šus. Bet tas yra ne tik pas lie
tuvius, bet ir pas ėėhglus, tas pats 
dedasi ir Vokietijoj, ir Rusijoj, 
ir kitur.

Na ir ko mes tikimės sulaukti, 
jei pas mus nėra vienybės, jei 
mis vienas kitam kerštaujam? 
Tuo lik silpninami savo jiegas ir 
energiją ir didinam kapitalistų 
jiegas. Nenoromis kįla klausi
mai: ar ilgai taip bus? Argi 
tarp pasauk) darbininkų neuž- 
viešpataus vienybė ? Rodos, jau 
butų laikas apie tai pagalvoti ir 
nustoti blogą darius patiems sau.

- A. Garbukas.

Socialistai ir Liet. 
Darbininkų Taryba.

Labai keistai atrodo, kad kai
kurie socialistai priešinasi orga
nizavimui Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos. Bet da 
keisčiau išrodo, kuomet tam 
darbui priešinasi LSS. organas 
Kova. Ar turi kokių rimtų ar
gumentų tie priešininkai prieš 
minėtos Darbininkų Tarybos or
ganizavimą? Jokių argumentų 
neturi, iš kurių but galima 
spręsti apie nereikalingumą, o 
tik tai]) sau paprastai, priekabių 
j ieško ir tiek.

Pamatinis tų priešininkų ar
gumentas tai tas, kad girdi, Ta
ryba skaldysianti Sąjungą ir, 
kad tvėrėjams tik rupi “biznis”, 
“pasivažinėjimas” darbininkų 
pinigais ir tt. žodžiu sakant, 
Kova, kovodama prieš organiza
vimą A. L. D. T. griebias tokių 
“argumentų”, kokius paprastai 
vartoja atžagareiviai tautininkai 
ir ultra — atžągareiviai klerika
lai prieš socialistų veikėjus. Jei
gu jus, draugai, matot nereika
lingumą darbininkams tokios 
Tarybos, tai jus pirmiausia tu
rite kritikuoti tos Tarybos prin
cipus ir programą, bei prirodyti, 
kad toks ryšis, kuris rištų dar
bininkų organizacijas ir draugi
jas į vieną daiktą, nėra naudin
gas darbininkams. O tai tokia, 
draugai, kritika ir argumentai 
butų sveiki ir išmintingi. Bet 
prikaišiot tokius purvus toms^ 

ypatoms, kad joms tik “biznis” 
rupi ir “pasinaudojimas savais 
reikalais”, tokia “kritika” yra 
ne tik nemandagi, bet ir nepa
dori. Nes ji ne tik demorali
zuoja tuos pačius sąjungiečius, 
bet duoda “patvirtinimą” tiems 
klerikalų ir tautininkų “argu
mentams”, kuriuos jie paprastai 
vartoja. Vadinas, tokia taktika 
yra blogiausias patarnavimas 
darbininkams ir L. S. Sąjungai.

Kitas “argumentas”, tai pri
metamas Sąjungos skaldymo. 
Sakyt, kad organizavimas visų 
darbininkiškų organizacijų ir 
draugijų bei unijų į vieną daik
tą, vadinamą taryba, yra skal
dymas L. S. Sąjungos, tai reiškia 
nesuprasti, ant kokių pamatų ir 
kokiais budais ji yra organizuo
jama. Juk A. L. D. Taryba nė
ra nauja organizacija šalyj L. S. 
S. kaip daugelis išsivaizdina ir 
sako, bet ji yra ryšis, kuris ry- 
ša-vienija visas draugijas prie 
LSS., nes ji veikia sulig LSS. ir 
Socialist Party nustatyto prog- 
ramo. Tai kame čia yra skaldy
mas LSS.?

Draugai! Sykį ant visados 
mes turime prisilaikyti tų tai
syklių, kad ne tą kritikuoti, kas 
ką sako ar daro, bet lai, ką jis 
sako ar daro. O jeigu mes tų 
taisyklių prisilaikytumėm, tai 
nereikėtų siųsti pasišventusiems 
veikėjams del labo darbininkų 
papeikimus, kaip tai padarė tūli 
draugai ir kuopos iš rytinių val
stijų...

Aš tikiu, kad naudingumą A. 
L. D. Tarybos supras, ne tik pa
vieniai draugai socialistai, bet ir 
LSS. organas. Nes ir Socialist 
Parly karštai remia Liaudies 
Tarybą, kuri yra panaši į A. L. 
D. Tarybą.

Da vieną dalyką atminkiin, 
draugai — būtent, kad socialis
tų uždaviniai yra eiti prie minių 
ir skleisti jose klesinį suprati
mą ir Soc. Parį, programą. 
Taip darykime ir mes, jeigu 
esam socialistai tikroj to žodžio 
prasmėj. M. Punis.

Ką alga nupirks?
S coli N e a r i n g.

Yra du klausimai, kuriuos 
žmogus gali klausti savo kaimi- 
no, jeigu įdomauja jo gaunama 
alga. Vienas klausimas yra: 
“ K i e k tu ga imi?” Kitas gi y ra: 
“Ką tavo alga nupirks?”

Skupuolis įdomauja tik pir
muoju klausimu, nes jis mėgsta 
pinigų žvangėjimą, šeimynos 
gi galva įdomauja lik antruoju 
klausimu, kadangi jis nori ma
tyli apie save tik sveikus ir link
smus vaikus. Paskutinis klau
simas yra labai svarbus.

Amerikos žmonės pereitais 
laikais labai daug girdėjo apie 
“pigų, ubagiškai apmokamą 
darbą Europoje.” Kas yra pi
gus, ubagiškai apmokamas dar
bas?

Federalis Sveikatos Biuras 
pereitą vasarą paskelbė, kad Su
vienytose Valstijose yra trįs de
šimt milionų žmonių, gyvenan
čių didžiausiame skurde. Kas 
yra “pigus, ubagiškai apmoka
mas darbas ?” Nuomininkai ūki
ninkai Texasc; septynius dole
rius uždirbanti dirbtuvės mer
gaitė Chicagoje; Standard Oil 
darbininkai Bayonne; audinyčių 
darbininkai Lawrence; drabu
žių siuvėjai Ndw Yorke; anglia
kasiai West Virginijoj; darbi
ninkai, menkai apmokami ir iš
naudojami visose pra pi on i ilgo
se Amerikos dalyse — ar jie yra 
“pigiu”, ubagiškai apmokamu 
darbu”? Jų algos yra pasibai
sėtinai žemos ir daugybė jų yra 
visiškais skurdžiais. Jeigu tas 
yra charakteristika “pigaus, 
ubagiškai apmokamo darbo”, 
tai nėra reikalo važiuoti į Euro
pą, kad jį suradus.

Ir dalykai kas syk eina vis 
blogyn.

Keletą mėnesių atgal Ameri
can Economic Review žurnale 
tilpo Dr. I. M. Rubinow’o straip
snis, kuriame jis tviflina, kad

nuo 1896 metų perkamoji spė 

pa tvirtina ir F. W. Jones iš Co
lumbia uni versi tales, kuris iš- 

nomic Review už birželį, 1916 
m., prieina prie išvados, kad p. 
Rubinow pasakė tiesą.

Tarp 1890 m. ir 1896 m. tik
rosios Amerikos darbininkų al
gos pakįlo nuo 99.4 iki 104.7; 
nuo 1896 m. iki 1907 m. algos 
nupoulė iki 102, o nuo to laiko 
iki 1912 m. jos nu puolė iki 88.4. 
Nuo to laiko nėra tikrų skaitli
nių, bet algų puolimas buvo dar

Departamento raportų.

lu ažia u !
Europos ubą gi škai 

mas darbas, ištikrųjų!

Sveikatos Skyrius
—;-------------------------- ---------------------- -------------------—

Atsakymai į klausimus.
J. S-lis iš Chicagos klausia:
L Kadangi Chicagoj pasiro

dė raupai, lai aš noriu žinot, ar 
man reikia čiepytis, jeigu 14 
metų atgal buvau čiepytas ir ge
rai prigijo.

2. Ar ir 40 metų žmogus gali

Atsakymai:
1. Patartina Chicagoj gyve

nantiems būtinai įsičiepyt šįmet, 
nes raupai raportuota jau kelio
se vietose. Jie taip lengvai iš
nešiojami, kad vienas ligonis, 
jei neišskirtas ir nedizenfektuo- 
tas, gali visą svietą užkrėsti. 
Apserga netoli vien tik nečiepy- 
tieji ir tie, kurie buvo senai čie-

Reikia čiepytis nors kelis sykius, 
jei čiepai neprigyja, kol tik jie 
prisiims. Net paprastame lai
ke reikia atkartot čiepyjimą 

pasirodo raupai, velyk įsičiepyt 
ir vėl, nors butų jsičiepyta tik 
metai ar dveji atgal. Čiepytis 
reikia būtinai, jei praėjo 14 me
tų, nes kraujas gali visai nebe
turėti tų medžiagų, kurios reika

2. Raupais gali apsirgti bile 
kokio amžiaus žmogus. Tiesa, 

ko prieš užkrėtimą, negu vaikai 
ir jauni žmonės, bet ir jie nere
tai apserga. Kaip senas žmo
gus nebūtų, patartina jam čie- 
pytis kas septyni melai ir tuo
met, kada raupai pasirodo apie
linkej. Čiepijimas užkenkti ne- 

davo iš vieno žmogaus ir dėda
vo aid kito, galima buvo per

tas ligas. Dabar, kada čiepai 
yra daromi iš sveikų karvių, jo
kio pavojaus neliko.

a.,
klausia:

Kai]) tankiai reikia trinkt gal
vą ir ar sveika kas rylas ją šal
tu vandeniu apiplauti?

Atsakymas:
Trinkt galvą reikia sykį savai

tėj arba du sykiu, jei ji nešvari 
lieka. Tie, kas dirba purvinus 
darbus, priversti yra trinkt kas 
dieną. Bet patartina po ištrinki- 

aliejum, jeigu jie darosi sausi. 
Ypač tai reikia daryt tiems, ku-

• Jau Atspausdinta
ir galima gaut

“Paskendusis Varpas”
Penkių Aktų Pasakos Drama

(Gerhardo Hauptmano. Verte A. Lalis).

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

TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI! Pasiskubinkite t* 
veikalą kuogreičiausia {įsigyti ir pastatyti seejuye! Nepraleis
kite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

J. Sirutis, 1840 S. Hateted St., Chicago, HL

Utarninkas, Rugp. 28, 1917.

rie priversti trinkt ją pertankiai. 
Plaukų nereikia vilgyt nei šil

tu nei šaltu vandeniu. Tik tada 
galima juos šlapini, kada tren
kama. Vilgymas nuima tankus, 
kurie reikalingi plaukų valku
mai (minkštumui).

Dr. A. M on tvidas.
h .............................         —j

J. Šerno Fondo
Reikale.

j

šerno Draugų Kuopelė savo 
susirinkime rugpj. 20 d., 1917, 
m., del kaikurių priežasčių nu
tarė gerb. šerno fondą laikinai 
suspenduoti. Jeigu kas norėtų 
siųsti aukų gerb. šernui, prašo
me adresuoti jas jam asmeniš
kai. Likusieji ižde pinigai, 
$81.36 nutarta perduoti p. Šer
nui jo pilnon dispozicijon.

Tariame ačiū visiems, kurie 
prijautė musų darbui.

Šerno Draugų Kuopelė: 
Dr. A. L. GraiČiunas, prež. 
M. Jurgelionienė, sekr. 
M. Damijonaitis, ižd.

J. Laukis
A. Visbaras
K. Norkus

Mišeika
K. Gugis
Dr. J. Jonikaitis 
A. Lalis.

V.

*

P. Austreviciui. — “Daina šios 
gadynės” netinka.

Ten Buvusiam. — Apie tai 
buvo jau panedėlio numeryj pa
duota žinia.

Redakcijos Atsakymai

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikaose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
>123 S. Halstad St.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

MfMSIMtyBMt.
T«L Central 4411

JOSEPH C. WOLON 
1JBTUVI8 ADVOKATAS

Ruimu 902-904 National Life Bldg^ 
29 So. La Salle St., Chicago, HL 

Tel. Central 6890-6891. Atdara: Utar- 
ninko, ketverga ir aubatom vakarais nuo 

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu:
IMI MILWAUKEE AVE., Chicago, DL 

Tel. Humboldt 91.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

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

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

HA5TER T5TETIo 
a

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.
Mes gulime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą | trumpą laiką. Jus gau
sit privatifekas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies. z

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenine daryti ir 
proeyti.

JOS. F. KĄSNI CK A, viršininku
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street.

Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

Driežais City Hali
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Del Patarnavimo Depozito- 

riams Bankas Atdaras
Panedėlio Vakare.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad 
daug yra depozitorių, kuriems sunku atlikti 
savo bankos reikalus laike paprastųjų ban- 
Los valandų.

Del parankamo tokių depoeitoriu šio 
Banko taupomasis skyrius bus laikomas at
daras Panedėlio vakarais iki 8 vai..

Musų depozitoriai apsaugoti musų ka
pitalu ir Perviršiu, viršijančiu $5.100,000.00.

State Bank of Chicago
Kviečiame atsilankjli lietuvius.
La Salle ir Washington gatvės,

Pasitraukiant iš biznio visas sandėlis vyris- < 
kų aprėdalų. skrybėlių, kepurių, apatinių nia- j 
rškinių ir tt. turi but parduota už 50c. nuo ' 
$1.00. Ateikite ir persitikrinkite patįs. Par- / 
davimui įrengimai — nauji cigaretams kei- S 
sai už pusę kainos: 7 varstotai, lentynos ir (

Stanley K. Adomaiti ♦
738 W. 18th St., kampas Halsted st., Chicago

VttNATTNIS RXGI3TRCTOTA3 RU3A8 APTIEXORIUS ANT BRIDGBFORTO

SUAUGIEMS I
Akiniai ankso HkwnoHfl nao MJM tr a«. j 
srščiau. Sidabro rėmuoaa nao Ir z 
•aaršdiau. Pritaikoma akinio* aldytaj. II 
Atminkit: Galvom *op£jiman, narvUkr*. j 
mm, akių akaudėjimaa, ufvLLkinxJw <<tr j 
tt. yra vaUiaja įvairių Hm, kurbi /i 
but! praialintov gerų akintų pritatky- ’ 
m j. Ištyrimai uždyka. smrftti -ar j 
• kauda akis. Jei jo>v raudonoa, M tfal- 
va 4opa, jei bk><al matai, jai ‘liriĮn nU- j 
p^ta, netę-vk ilgiau, o jtaikok piwillxM \ 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma į 
kiniai uždyka. Atmink kad m*» lxr>4-- ‘ 
nam srvarantuojam akiniu* ir fcžanki** j 
nam gerai prirenkam.

g, W liCYJIROFY, KLv^ertaj Optikaa, j
Jai jų* MrgaU tr rvtkalaajah* patarimo arba vaistų, ateikit pa» mana Al trerrati ap- į 
U^rortu* Racijoj virš 10 metų, Amerikoj 13 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Gaila į 
padaryti bile kokiu* rxuiAku* valatua. Ai rekomenduoju tik GSRU3 daktaru*. AA wi į 
dranga* įmonių 3. M. MKHIRDFF. 81 80. MORGAN BT^ CHICAGO, HLL. ll

WRĄIMTS IR

i

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lant-ų Ramų Ir Stoginio Poplorm t CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Halsted St*, Chicago, III. J

> Į»

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shushoi

Turiu pafvrimą moterų ligose 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už

Ūkio, atsišaukite į A. Shusho, ne 
mano patarnavimas užganėdin

3 d . Į

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

J#

i

f.

AKINIŲREIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta U akių, ’
Tau skauda akys, j
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,
turi uždegimą akių, I

skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi '

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu tau

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

AKIŲ SPECIALISTAS !
TEMYKIT MANO UžRAŠA. j

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. ■
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2;ras augštai. ’
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo 9 ryto iki 12 diea<. <

Tel. Canal 5335

Daktaras WISSIG
Seno KrajausSpecialistas iš

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KA1V UtSISEN#UUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialuikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijima kraujo, 
•doa. Ligas. žaizdai, reumatizmu, galvon skausmas, skausmus nugaroje, kosėjimu, 
gerklės skaudėjimu* ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
Čia fcr persitikrinkite, kg jis jums vali pad a ryt L Praktikuoja per daugelį metų ir 
OorM tūkstančius ligonių. Patarimas dykai-

v OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vaL vakare. Nedalioms iki 12 dieni*. 
Ito BLUR ISLAND AVE., kampas gat.. virio j Sankos. TeL Canal 3203.

SHENANDOAH, PA,
_ __________ i

Patriotai. Piknikai ir atskaitos.
Nominuoti kandidatai.

tai patriotų me

(anglių laužyklas) kompanijos

Suvienytų Valstijų vėliavas. 
Pagalios ir lietuviai parapijonįs 
pabudo. Jeigu kompanijos ant 
savo nuosavybės gali kabinti vė
liavas, tad kodėl parapijonįs ne
gali? Juk ir lietuvių bažnyčia 
kainuoja du šimtu tūkstančių

Kada ant lietuvių Bymo-katu
likų bažnyčios, Suv. Valst. vėlia
vą parapijonįs užtraukė ir tarpe

$90.00 vertes.

veju ir lie
turn

O

Musu a € 
rugpiučio 
vi u Diena" c v

turėjo “Lictu- 
Mahanoy Jn. 

irapijonų atsi- 
kstančiii. Bet

v ra

(>

kur atskaita ir kur 
nuo pernai dienos, 
meta vėl vienas iš

- -O

3 d.,

v.

o

(>

MahanovK'

O .

< i

geriausius

dainų

lokalu susirinkimas, kuriame 
tapo nominuoti kandidatai ru
deniniams rinkimams į miesto 
ir pavieto viršininkus. Didžiu
ma nominuotųjų yra lietuviai.

Lietuviams dabar yra gera 
proga balsuoti už socialistus ir 
svkiu už lietuvius. — Dudutis.

PAINSDALE, MICH.

šiame nedideliame variakasių 
miestelyj gyvena nemažai lie
tuvių: apie 45 šeimynos ir 200 
pavienių. Darbai eina gerai ir 
žmonės uždirba neblogiausia. 
Tik lietuviai yra labai papratę 
girtuokliauti. Geria alų ir deg
tinę ne tik vyrai, bet ir moterįs.
štai rugf). 23 d. buvo “baliukai” užsimink.

praweWe jas
Kiekvienas inteligentiškas žmo

gus prižiūri savo kojas. Be kojų 
žmogus nėra žmogumi, ir kuris vi
suomet turi porą nenaudingu kojų, 
yra toks pat kaip kad 'jis neturėtų 
jokįų kojų visai, šiandien vien tik 
pageidaujami sveiki žmonės. Tokie 
žmonės užima geras vietas ir uždir
ba daug pinigui.

Pažiūrėkite į savo kojas šiandien. 
Jeigu jos prakaituoja, jeigu atsiduo- 
kart jus turite žinoti, kad jūsų kojų 
da, jeigu jos kaista, 'jeigu jos pūslė-1 
ja, jeigu jos pilnos nuotrinų, tuo- j 
nervai tirpsta. *

Kodėl 'jus nevartojate PEDISIN. 
Pedisin yra vartojama daugiau negu 
miliono vyrų. Pedisin neduoda ko
joms pailsti, prakaituoti, atsiduoti, 
kaisti, neduoda rastis nuotrinoms,

■« \>/ •

VERONIKA TAMOŠIŪNAITE

diena, palaidota

tėvynės, Kauno gubernijos,

in irt is pakirto kai žolelę, dar 
vi>ai jauną, vos tik 23 metus 
amžiaus sulaukusią. Svajo
jo dar grįžti Lietuvon ir ten 
darbuotis. Veronika buvo ži-

vienkiemio.

noma visoje apielinkeje gra
žių lietuviškų audimų audėja,

s ve t i n 1 a me i lepri p ras ta me

, vienok nepa-

svetimoje

kalinga maudyti kojų kas naktį, jo 
kojos nevargįs jo. Nereikalinga 
nieko kito kail) PEDISIN. Vartok 
jį sulig nurodymais ir Pedisin atliks

Užtenka vienos didelės šeimyninės 
dėžės vartoti keliems mėnesiams už 
$1.00, Užsisakykite dargi šiandien, 
ir prisiųskite savo užsakymą sekan
čiu adresu: Crown Pharmacy, 2812 
East 79th Street, L. Cleveland, Ohio.

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų, 
Mokykitės šį amatą dabar; 
ima vos keletą savaičių lai
ko išmokti ; visas kursas $15,

karę—iki pasibaigs.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St.; Chicago, Ill.

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 mažq 
užmokesn|. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

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

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

3149 S. Morgan St kertė 32 A 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vatką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po fUt 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- j 
mis vakarais ofisas uždarytai,

Telephone Yards 1587,

Nuliūdę broliai, draugės 
ir draugai.

e

EXAMINACIJA
S šis specialis paaukavimas tiktai trumpam laikui, j
S Del pasekmingo gydymo bile ligos jus turite žinoti didumą ir bu-j 
Adą ligos ir kelia, kuriuo ji bėgioja. Aš negydau vienų simptomų, aš | 
Tvariojo moksliškas laboratorijos metodas, tokias kaip bandymą krau-« 
J jo spaudimo, mikroskopiškas ir chemiškas analyzas kraujo ir šlapti-į 
Įmo, ir tokiu bodu surandu tikrą priežastį jųsų negalės. •

'elephone Humboldt 1271. i

M.SAHUD M. D. ! 
8«na« Rusa* Gydytojai ir Chirwriw*. 1 

Specialistas Moteriškų, Vyriškių Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Lirų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Are. j
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto; J
Kampas North Ave., Kambaryt Hl , 

1:30 iki S ir 7:80 iki « vakare.

+—-*

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvi# Gydytojas, Chirurgu 
3203 S Halsted St., Chicage, 

Tel. Drover 7179.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už “wholesale” kainas. 
Mes parduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Vyrišky Drapany Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną nedėliomis ir va
karais.

1415 S. Halsted St, Chicago, HI

dviejuose namuose. Susirinko, 
pasinaudodamos nebuvimu savo 
vyrų, kūmutes su buriu pavie
nių (singelių) ir girtuokliavo 
per visą dieną. Ir taip musų kū
mutės nusigėrė, kad paskui vos 
šiaip taip grilivinėdamos parėjo 
namo, o kitas ir automobiliais 
prisiėjo gabenti.

-------------------------——---------

TURĖKITE1

Mano mašina del užrašymo Jysų kraujo spaudimo, pa-' 
jiegos stiprumo ir gyvumo Jųsų širdies. '

Suranda žmonėse aiškiai silpnumą sveikatos, energijos ir stiprumo,' 
ženklai, kurie parodo staigią įnirtį, gali apsireikšti bile, laiku. Kaip 
randasi jųsų kraujo sudynai? Ar jie smarkiai didėja? Ar jus pirm ■ 
laiko senstate? Mano kraujo spaudimas pasakys. ATEIKIT, leiskite 
man išpasakot jųsų širdies ir kraujo sudynų paslaptis—-tuokart gali- i 
nia bus jums tikrai patarti kas geriausia yra jums daryli.

rodo nenatūrali stovį, 
ir visai prašalina visą 
spėliojimo darbą. Jei
gu jus niekuomet pir
miau neturėjote pilno 
X-Ray ištyrimo jųsų 
kimo, jus neturėtumėt 
praleisti to stebėtino 
patyrimo, kuomet jus 
galite įsigyti vien tik 
už dalelę paprastų iš
laidų. Ateikite tuojau 

. .........  ,___ k____ pirm negu šis specia- 
iis paaukavimas užsibaigs—ir leiskit X-Ray pasakyti tikrą teisybę apie 
priežastį jųsų ligos. Nėra svarbesnio dalyko pasaulyje del jus žinot, 
ir jus taip ilgai nežinot. Bukit atsargus, suraski! tikrąją savo negalės 
priežastį, ir sutaupykite, galima, menesius bereikalingų kentėjimų, sva
rbių komplikacijų ar dagi pačią gyvastį.

VYRAI IR MOTERS
Kurie sergate, kenčiate ir nusiminę, pasinaudoki! šia didele auka. 

Tiktai trumpam laikui aš suteiksiu X-Uay ir daktarišką cgzaminaciją 
už 1.00, daug expertu ima nuo $5.00 iki $10.00 Jus nebusite priversti 
gydyties. Aš duodu kiekvienam sergančiam vyrui ir moterei šioje a- 
pielinkeje progą žinoti ,ar jie gali but išgydyti. Aš turėjau daug me
tų patyrimo pasekmingo gydymo pilvo, kepenų, plaučių, inkstų ir pū
sles kliūtis, reumatizmą, dusulį, kraujo ir odos ligas, katarą, akių, au
sų, nosies ir gerklės, chroniškų ir nerviškų ligų, ypatingai pasekmin
gas pilvo klintyse, taipgi privatiškų vyrų ir moterų ligų.

Jeigu jus turite galvos skaudėjimą, silpną nugarą, apsvaigimą, 
prietvarą, atsiraugėjimą gazii, skausmus pilve,, murmėjimą žarnose, 
nustojimą apetito, nuovargį, nusidėvėjimą, pajautimą, nerviškumą, ir 
palengvą nykimą, tai yra priežastis, kuri turi but žinoma.

šis apgarsinimas užkviečia jus jieškoti sveikatos ir laimės, kuri 
Jeigu jus sergate ir norite greitai pa-

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25 .. 8714c į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.621/2 į mėnesį

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

i NEMOKĖK MAN
T Po priėmimo egza- H minacijos, jei ji nevi- 
J sai užganėdina jus, ne 
® mokėkit man nė cento. J, Visai nėra nė skausmo |n6
X su X-Ray egzaminaci-

pavojaus sąryšyje

ja, ir dargi nėra rei
kalo jums nusivilkti 
dr ab užių. U žl e i dž i a n l 
ant uždangos šviesus 
aiškus paveikslas, pa

Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren

gimų ir kitų užtikri
nimų.

LOCAL LOAN
COMPANY

41547 So. Halsted Street, 
Kampas 47-tos gtv„ 2-ras aagstaa

Telephone Drover 2116.

lengvai

n

NEATIDĖLIOK, ATEIK TUOJAUS.
Valandos: 9 ryto iki 8 DR. FIELD 
vakaro. Nedėliomis: 9 710 w- Madison gatve, 

kampas Halsted gatvės 
ryto iki pietų. Antras augštas.

Chicago, Iii.

Taigi neleisk $1.00 
stovėti tarpe jus ir 
sveikatos. Ateik pa- 
siteiraut.

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligoi
X-RAY EXAMINACIJOS

r<<

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

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

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimui,

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentą ir laboratoriją,

Aš vartoju tiktai tikrą Neo-SaL 
varsen, 914 ir 606.

Aš išgydau, kuomet kiti atsisa- 
ko.

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

PASEKMINGAI GYDOMA
Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

blandos nuo
Prieš Pato

Ofisąrak. Nedėliom 
nuo 10 iki 1.
219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILL

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

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką į musų ran
kas, mes turim būdų, iŠ kurio skolininkui neištrūksta iki 
neatsilygina skolas Musų budui atgavimo skolų nėra skir
tumo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
musų — musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi
sokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 
turime. korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiūrin
čius musų reikalus visose apielinkese.

Musų ofisas yra afdaras del ypatiftkai atsilankančių pa
gedėliais, seredoms ir pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro.^ TItarninkais, ke t ver
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* 8231 So. Halated Street* Chicaga, HL

. Apie laikraščius jiems ne ne-
T. R.

Geriausia 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
ka m 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, c 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2123 Mest 22-ra fcatvė, Chicago.

Tel. Armitage 984

DR, A, J, KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN AV.

CHICAGO, ILL.

Telephone Drover MM

\ ■ ’ . A„ A, Rot h 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIBUBGAfl 

S^ecUllMaj Moterišką. Vyriški*.
ir visų rhronišktj lift.

kare. Nadėlionaia 10—-1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST, 

CHICAGO. ILL.
♦

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAI

v k. ••

tinkamus akiniu*. asamHhPri renka viaiema 
n aoja ir patarimui duoda dykai. 
783-88 Milwaukee Ava^ arti Cki«*<a Atm, 
lufcoa. VALANDOS: Nuo ® «W vmtaa.
ruL Nadeliomia nuo 9 LAryto fld 1 >• 

Tai. H*rnajkrk<t 24X.

Dr. S. Biežis
Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 2359 S. Leavitt 8A
Valandos 4—6 Ir 7-—9 

Tek Canal 3377.

TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ VEHTftS 
IŠRADIMAS

Dėlei panaikinimo pleiskanų, sfl- 
augimo nuslinkusių nuo galvos plau
kų, kaip ir del kitų odos ligų, o taip
gi delei panaikinimo šlakų ir spuo
gų ir kitokių ligų veido, — patari
mai dykai, tik malonėkit parašyt kas 
per priežastis. Adresuokite: .

J. W. SAKUSKAS, y 
Box 42 Sta. E. Cleveland, Ohio.
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|rw NAUJIENOS, Chicago, Hl

ASMENŲ JIEŠKOJIMAIDienos nuotikiai
P i I i l o n u k a s.

žai žmonių rastum, kurie nebu-

JIEŠKO DARBO

Kiti-g i žmones

Roseland.—LMPSA. 25 k-pos mė-

Kučinskienė, Fin. sekr.

—Vakaro rengimo

III.

ar-

Chicago

(’.hicago, III.

bus iš Dievo ma-

5728 So. Gree

ama apie poli-

kp. susi- 
rugpjučio-

PAJIEŠKAU DARBO už bartende- 
Kani reikalingas atsišaukite

ke, rugpučio 28, 7:30 v. v. Aušros 
mokykloj, 10900 Michigan avė.—Vi
sos drauges malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes turime,daug sva-

LSS. VII rajono valdybos, Agi
tacijos Kom. 
klausančių prie 1 
v • • > T • i •

Molina Marijona, 
Morkūniene,

1000 Canal sir.,

Cleveland, Ohio.-—LMPSA. 24 kuo
pa laikys mėnesinį susirinkimų rug
sėjo 9 d. 1917, po n r. 6006 St. Clair 
avė., N.E., 2 vai, po pietų.—Gerh.

kampas 15 galv. ir 491h nv.
—A. Laba nauckas, Rasi.

A. Ruzin skus,
2821 So. Main st., Los Angeles, Cal.

Pajieškau Juozo Diczkaus; seniau 
gyveno 658 W, 31 st., Chicagoj. Tu
riu labai svarbu reikalų. Jis pats

Rosela nd, 
ras, Roseland, 
ir teatrų, 28 (

aw*?**:.’.M.:--s

maršrutas.

diktatorium.

$211.

vi mo

-

S1S 
redaktorius,

liai.

CHICAGOS
Darbininkai protestuoja 
prieš kalėjimo vyriausybę

Chicagos organizuotųjų dar- 

ŽINIOS ::
Sugrąžinkite!

and Clark kompanija duoda 
kaikuriuos dalykus išdirbinėti 
Bridewell kalėjimo įnamiams. 
Girdi, ačiū tam Panama galinti

Jau neini kitos tuos pačius da-

Sokiu-žaismiu buvo nei su i L

nusisam-
, taipjau

ir

mer, gyvenančia

Eriųc

dihd surišę buvusius

W. 20 st.) žmones ir

riti rinkimuosec

kariuomenėn vyru 
*. c

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

28/ 1 Kenmcott avė. Jonas

leva rd.

lavonas ka-

kareivių riaušėse.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVfi

Rengkitės! Naujieniečiai!

Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17 

GEO M. CHERAUCKO DARŽE
Lyons, Ill.

resuota Rusijos politika. Kada 
nuvertė carų, buvo kalbama,

kalbama apie Ke
drą. Daugybe pa-

užrašydami lesla- 
)kius momorandu-

n m s.

imtose, bet laikrtiščiu cenzūra c
imi nebeleidžia daug kalbėti 

dosniu smarkumu.

jungos nariai nesą revoliueioniš-

MILŽINIŠKAS PROTESTO 
MITINGAS.

Kalbės KL. JURGELIONIS ir 
Morozov — rusiškai. Bus dau
giau kalbėtoją. Mitingo vieta 
West Side Auditoriume, kam
pas Tailor ir Racine gatvių.

dykai. Mitingas rengiamas 
utarninke, 28 rugpjūčio.

Nepamirškit atsilankyti.

L.D.L.D. 19 kuopos nariai, kurie 
dar negavot knygos: “Karė, Kode- 
lei?” galite gauti pas mane. 'Taipgi, 
kurie norėsit gauti Biliūno Biogra
fijų, apdarytų, malonėsit užsimokėt 
už apdarus 25c ekstra kaip galint 
greičiau, nes knyga tuoj bus išsiun
tinėta kuopoms. Nariai, kurie nė
ra užsimokėję už 1917 m., knygos 
“B. B.” i 1 ..........................
binkite, 
sled SI.,

F. Žavintas, 3116 S. Hal- 
Chieago, III.

A t ei ties Žiedo vaikų draugijėle tu- 

svetainėj, 30 ir Halsted Šts. Laikas 
nuo 9 iki 11 v. ryte, kiekvienų ne- 
dėklienį. Patartina naudoties šiqja 
puikia proga ir lankyti reguliariai 
lekcijas, nes daugiau panašių drau
gijėlių nėra. Taigi reikia stoti į 
Ateities žiedo draugijėle. — Komitet. 

rimui, k. I. apie padidinimą organo | 
Moterų Balso; taipgi LMPSA. virši- 
ninkią nominacijos, ir kili reikalai. 
Taipgi kviečiame Clevclando mote
ris ir merginas prisirašyti prie L. M. 
P. S. A. 24 kp. B. V. Jakštienė, sekr.

ir visų kuopų, pri- 
yill raljono, vir

šininkų susirinkimas įvyks utar- 
ninko vakare, rugp. 28, “Aušros” 
svet, 3001 S. Halsted si., reikale 
L. Pruseikos Maršruto.

Draugai, laikas labai trumpas, 
lodei reikia dirbti išsijuosus, kad 
turėjus kuogeriausių pasekmių. 
Jeigu kuri kuopa turi išsirinkusi 
Agitacijos Komitetų, butų labai 
pageidaujama, kad tokie komitetai 
dalyvautų kalbamame surinkime. 
Susirinkimas prasidės lygiai 8 v. 
vakare. Bukite laiku.

J. šmotelis, VIH Rajono rast.

Drafh. Gied. Draug. Kanklės
Cicero, III. — LSS. 138 kp. mišraus 

choro antros repeticijos atsibus u- 
tarninke, rugp. 28 d., 8 v.v., Tamu- 
liuno ir Gudgabo svet., 1447 So. 49lh 
avė. Malnoekil visi, draugai ir drau
gės, atsilankyti ir atsivesti naujų 
dainininkų.

III.—L.M.D. Aido ( ho- 
III. rengia koncertų 
spalio, 1917. K. of 

37 Mi< higan avė. 'To
dėl Roselamlo, Kensingtono ir apie- 

•augijos malonėkite tų die-

Roseland, Ill.—LSS. 137 
rinkimas įvyks seredoj, i 
Augusio 29, 7:30 v. v. 9 \\

Draugai, pasislengkile atsilankyti 
laiku, nes mes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. 'Taipgi lie 
draugai, kur norėtų prisirašyti prie 

>. 137 kuopos, kviečiami susirin- 
an. —K. Valys, O r g.

( icerieėių atidai.—“Naujienų'’ šė- 
linkai, visi kas lik turit serus, ma-

7:30 ARBA GARRETT,

Rockford, III. — Atydai Dramai.

trumpų vakacijų ir vėl kviečia
me visus dainininkus šiol ir dar su 
didesne energija ir pasišventimu su
sirinkti anl dainų repeticijų, kur at
sibus Maniagen House, prie S. Main

naujame sezone.
---- ----------- ---- ----

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskclbimams kainos: 

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek-

Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių tureli.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir kų turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
kų nors parduoti; kas nori kų 
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, pačiu, arba te
lefonu: Canal 1506.

Paieškai! Prano Shullz’o, gyveno 
pas mane 4 savaites; apie 40-42 me
lų amžiaus. Mėgsta labiau kalbėti 
rusiškai ir lenkiškai. Išvažiavo pra
eitos nedėlios vakare, rugp. 19. Tu
riu svarbų neatidėtinų reikalų. Jo 
paties meldžiu arba kas jį žinot ma
lonėkit pranešti jo adresų. Kas pir
mas praneš gaus $5.00 dovanų.

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

Pajieškau savo dukterų Aniezijos 
17 melų, ir Petronės, 16 melų, Mor- 
kuniukių. Paeina iš W'cstvilles, 
Gyvena abi Chicagoj. Nežinau jų 
reso. Jos pačios tegul atsišaukia 
ha kas jas žinote praneškite jų 
resus.

Pajieškau savo sesers Michailuos 
Žebrausky lės, Suvalkų gub., 22 me
lų amžiaus, gyveno Chicagoj, dabar 
nežinau kur. Ji pati tegul atsišau
kia arba kas jų žino lepraneša jos

Marijona Lązdauskylė—

1000 (’anal sir.,

Pajieškau Jono Griciaus, paeina iš 
Kauno gub., Telšių pavieto, Olsėdžių 
parapijos, Grumblių sodžiaus. Pri- 
miaus gyveno Chicago, Ill., dabar 
nežinau kur. Jei kas žinote apie jį, 
malonėkite pranešti arba jis pats 
malonės atsišaukti šiuo adresu.

6302 K White avė., Cleveland. Ohio

Pajieškau Antano Stelmoko ir Jo
no Staniulio;.paeina iš Suvalkų gub., 
Naumiesčio pav., Griškabudžio par., 
Bliuviškių kaimo, pirmiau jie gyve
no (’hicago, III. Aš atvažiavau į Chi- 
cagų. Malonėčiau pasimatyti. Jie pa
tįs ar kas juos žinot, malonėkite man 
pranešti, busiu labai dėkingas.

.L K. D—ka,
941 W 34111 Str., Chicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS PIRMOS 
KLESOS ZECERIS, pilnai 
suprantantis visokius spau
dos darbus, gerai suprantan
tis lietuvių ir anglų kalbas, 

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- 

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted st., Chicago

REIKALAl’JAMA: 1000 AT-
PARDUOSIU

RBAN, INDIANA IR OHIO. 
DYKAI TRANSPOR TACIJA,

RBAS ILGAM LAIKU. ADRE
SAS: THE EREI) R. JONES

........   I  —————- l  ■ ■ l

REIKALAUJA union janiloriaus 
del šešių fialų garu šildomo namo. 
3 gyvenimui kambariai heizmenle

Settle Bros.,

REIKALINGA moteris, suaugusi 
mergina arba jauna mergaitė dirb
ti į “lunch room”. Nedėliomis ne
dirbama. 1 105 So. 52nd avenue. 
Cicero, III.

avė.,

Gera mokestis geram darbininkui. 
Darbas anl visados. Atsišaukite luo- 
jaus. .1. Slrumpskis, 
1835 Wabansia avė., ('.hicago, III.

Te). Ilumboldl 6599

bučeris

kiškai. Darbas pastovus. Gera mo
kestis. Atsišaukite į:

2219 Lake St!, Melrose Park, HI.

PARDAVIMUI
TURI BUT GREITAI PARDUOTA 

kriaučių ištaiga, 4 mašinos. Daug 
darbo. Priežastis pardavimo—vy- 

biznio. Parduos pigiai. Atsišaukite

PARSIDUODA PIANAS
Labai pigiai parsiduoda pianas iš 
s priežasties, k a d man reikia 
š e i I i j kariuomenę. Kreipki- 
s šiuo adresu:

Wm. Klovas,
57 S. Princeton avė., ('hicago

PARDUODAMA PRIVATINĖ 
MOKYKLA.

Puiki proga mokytai merginai ar
ba vyrui mokyti suaugusius mokyk
los skyriaus ir kalbas. Insleigta 27 
melai.. Keletu šimtų dolerių užtik
rinsi savo neprigulmybej 
ties. Pasiteiraukite.
1407 Milwaukee avė.,

del al.ei-
e*

(’hicago

PARS1DUODA DU APARATAI 
(KAMEROS)

Vienas už $30.
Antras už $45.

ir dailiai, prisiųsk laiškų arba ypa- 
tiškai pribuk subaloj po pietų, nede- 
lij lig pietų namie stoviu. Mano ad
resas.

L. Yakubowskas
272 — 157 si Harvey, Ill.

Utarninkas, Rugp. 28,

SANTOY KASYKLOS
REIKALAUJAMA 200 UNION ANGLIŲ KASĖJŲ DEL DVIE- 

jų moderninių, gerai įrengtų anglių kasyklų; idealūs gyvenimo 
sąlygos, krutamųjų paveikslų teatras, kasėju ligonbutis ir sutei
kiama filtruotas (koštas) vanduo; 3% pčd. grynų anglių. 54J/iC 

už prikrovimą kambario anglimis. Kilos kainos proporciona- 
Atsišaukitc . Superintendent

Tikiclus pilkitės iki Savre, Ohio.

Jis suteikia moksliškų gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervu 
ligų, Širdies, vidurių, kepenų, pūslės, šlapinimosi, privatišky ligų ir 
visų ligų ir silpnumu.

Jeigu įųs turite sifili 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 į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

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

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

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

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
delio, Scrcdos, PėtnyČios ir Sukatos vakarais nuo 7 iki 8.

PARDAVIMUI i Dr. A. B. Blumenthal
PAHDAVIMl'I kriaučių sankrova.

kuris kalba slavų ir vokiečių kalbas.

560 \V. 18 SI., Chicago, III.

Pardaviniui

ri u
luojaus adresu: 1721

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $160.00 sekly
čios selas, 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 vienų. Atsišau
kite luojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gal.,
Chicago, UL

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

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

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianų ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

PARDUODU RAKANDUS; 
vargonai, — pigiai. Atsišauki 
karais nuo 6 vai. Savinink;

v ra

731 \V. 181h sir., ('.hicago, III.
Anl liečiu lubų, iš priekio.

NAMAI-ŽEMĖ
Telephoii? Yards »OJJ

PARDAVIMUI vienu a ilgši u medi
nis sankrovos namas. Stiklinis pele

Kaina $3100.

Boom 218, Reaper Block

AUTOMOBILIAI

PARDUODU 3 automobilius labai 
pigiai, visi labai gerame padėjime. 
Vienas — 1915 automobilius, elektra 
pradedamas, 7 sėdynių. Antras — 
1916 — Stevence sixs, elektra pra
dedamas, 5 sėdynių; ir trečias —1916 
—vieno tono Ford trock’as, labai pa
rankus bučeriui. Matykite vakare 
po 6 vai. name po numeriu:

2615 W. 47 Sir., 
arba Garage

1513 W 161 h Str., Chicago.

AMATŲ MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for 
mų, siūti naminius daiktus arba a> 
rčdahis. Diplomas kiekvienam, kan 
išsimokins. Valandos dieng arba 
vakarais del JųMu para n kuino. Ui 
$10 išmokiname Jus siut visokiai 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
23Š6 W. Madison gat., Western' avt 

1850 Wells gatvg.
SARA PATEK, MOKYTOJA,

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS

Insteigta 28 metai

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kuomet 
pranyksta regėji
mas. 
Mes vartojam 
gerintų Ophthal
mometer. Ypati
nga doma atkrei
psima į vaikus. 

Valandos! nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedelioftiis nuo 10 iki 11

1649 S. Ashland Avė 
kampas 47 St.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. )8th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicago, I1L
Kampas 18-tos gatv.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriikos Ligoa

Priėmimo valandos: 8 iki 10 di«n^;
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėliom 

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

1346 So. Halsted St
Phone Canal

Dr. M. Stupnicki
1109 So. Morgan St, ChicagG* 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 Uk 
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi skaudamas arba silpnas akla, a< 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas dm*

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

U’io 9 ryto iki 1 po plat
—. •<.. r—....... ................ ... .

DR, A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moterišką vyrišku, tr vilki lig*.
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 36 8tr. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1——S 
no pietų ir vakarais.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago




