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Wilsonas turi Vokietijos 
taikos sąlygas?

SUV. VALST. ATMETĖ 
POPIEŽIAUS PA

SIŪLYMĄ.

Kariaus, kol bus sutriuškin
ta “prūsų militarizmas.”

1 GRŪMOJA KASYKLŲ 
UŽDARYMU.

TARPTAUTINĖ socia
listų KONFERENCIJA 

LONDONE.

RUSAI TRAUKIASI. “RUSIJA PAVOJUJE.”'

1
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Austrai apleidžia Triašiu
----------------- 307 W30th ,S|

Suv. Vals. atmetė popiežiaus pasiūlymą
Kėsinasi ant Minneapoliso 

konvencijos

WILSONAS TURI VOKIE
TIJOS TAIKOS SĄ

LYGAS?

Vokietija sutinka atstatyti 
Belgiją ir Serbiją; Lenki
ja ir Alzas-Lotaringija tu
ri įeit į Vokietijos valsti
jų sąjungą.

ba, kurion įeitų lygus kariš
kų laivų skaičius nuo kiek
vienos valstybes.

9 Pakelti visuotino nusi- ■
ginklavimo klausimą ir, jei 
pasirodys galimu, įvykinti• •
JL

WASHINGTON, rugp. 29
kos sąlygos. Apie jų tikru
mą tečiaus prisieina palau
kti žinių iš paties Berlino,

lomatai aplaikė iš Europos :kuri 
pranešimų, būtent, kad Vo-!siun

nan. y oKieiija, sako tie pa-i 
lįs pranešimai, sutinka su 
popiežiaus pasiuiymu ir pra
šo, idant jis darytų reikia
mos įtekmės j neutrales val
stybes, t.y. paduotų sumany
mą sušaukti tų valstybių at
stovų konferenciją tikslu Į

Kiti pranešimai dar sako

irvBaltąjį Namą.

J i esanti sekama :

kad viena

kieti j ai.

miestą

Kasyklų baronai negalį pa
daryt “pragyvenimą” par
duodami anglis valdžios 
nustatytom kainom.

Talkininkų valstybių sociali
stai tariasi apie Stockhol
mo konferenciją.

WASHINGTON, rugp. 29 
i— Suvienytos ^alstijos at
metė popiežiaus Benedikto 
XV pasiūlymą — užbaigti 
’abartinę karę. Tokių žinių 

i iąnakt gauta iš Washingto- 
Į no. žinia, beje, oficialiai 
! dar nepatvirtinta. Vis dėlto, 
kad prez. Wilsonas atsakė į kar užreiškė kasyklų asocia

cijos pildomasai komitetas. Ije dalyvauja virš septynios 
reprezen- 

jos, Belgijos,

WASHINGTON, rugp. 29 
— Naujas šaliai “pavojus”. 
Kasyklų baronai grasina už
darysią kasyklas, jei val
džia porės statyti ant savo, 
t.y. laikysis dabar nustaty- 

, tų kainų anglims. Tatai va-

LONDON, rugp. 29.—Va
kar čia prasidėjo talkininkų 
valstybių socialistų konfe
rencija. Pirmininkauja Ar
thur Henderson, Anglijos 
parlamento narys ir buvęs 
ministeris be portfelio — ka
rės taryboje. Konferenciję-

popiežiaus
atsakymą pasiuntė Vatika-Jisai tvirtina, jogei kasyklų Į dešimts delegatų,
nui per
reikalų raštinę Londone —
jau patvirtinta. Prezidento
nota viešai busianti paskelb-

Anglijos užsienio savininkai negalį padaryt I tuojančių Anglij 
šilnA I mwlanA >“n ra (rvvpn i mn“ tnolnrD mar- Rnciinc TTviinniiz

Toji pat žinia, beje, sako, 
kad prezidentas W i 1 s o n a s 
veikiąs pilniausioje santar-

naši, jei tiesa, kad Suv. Val
stijos atmeta Benedikto pa
siūlymą, tatai turėtų reikš
ti, kad jį atmes ir talkinin
ku valdžios. O tatai reikš-

M

APOLISO KONVENCIJOS

M i n n es o t os g u be r n a t o r i u s
nori užtvenkti valdžios 
žandarais Liaudies Tary
bos konvenciją.

* 1 • * x 1 1 J i a . « i 4 11 < . , i e i j /.

29. — Liaudies Tarybos kon-

ngtone vakar aplaikė pra- 
, 1 V d i I 

nešimų, būtent, kad Ausin- 
ja galutinai neteko vilties | L 
jšlaikvti svarbią savo prie-! ./ 
plauką Adriatiko juros pa-lįn ( 
kraščiuose — Triestę’ą. Ta- 

!tai liudijąs, kaip praneša

— L 4 L 1 I i ŽA 41 Cl L | ii respondentas
i ta išlyga,
prieplauka,

tyties šalies gilumom

manu’i, telegramą, įgalioda
mas jį, būtent, išvaikyt kon
venciją, jeigu joje bus svar
stoma kas nors tokio, kas

Apleidžia apkasus be 
pasipriešinimo.

Sako vyriausias rusų armi
jos vadas, gen. Kornilov. į

,1

Vokietijos kolonijas Afriko
je. Dalis pinigų, kuriuos 
Vokietija gaus iš Anglijos, 
bus pavesta atstatymui

pragyvenimo” (pelno) par- Rusijos, Francijos, Portuga- 
duodami anglis prezidento 
nustatytom kainom ir todėl 
apie pusė kasyklų Suvieny
tose Valstijos^ bus uždary
ta — iki “geresnių laikų.”

Matote, kaijį didieji patri
otai, tie patįs‘patriotai, kur 
nuolat staugia apie “tėvy
nės gynimą” ir kitus galus, 
kaip jie nori lupt kailį netur
tingiems savoj “tautos bro
liams”. “Mokėkite už ang
lis tiek, kiek įmes reikalau
jame, arba kiuržėkite 
šaltuose kambariuose!” I 

—L-___

PETROGRADAS, rugpj. 
29. — Oficialiai pranešama, 
kad rusų pulkai vakar aplei
do eilę apkasų ties Boya- 
n’ais, Bukovinoje. Vokie
čiai, vadinasi, užėmė rusų 
pozicijas be mūšio.

Ties Kedzi-Vasarhely ei
na atkaklus mušis už Soveją 
valdančias augštumas. Mū
šio pasekmės dar nežino
mos.

Kitose rytinio fronto vie
ptose vakar neįvyko nieko y- 
. patinga — sako oficialis 
Petrogrado pranešimas.

VOKIEČIAI SVARSTO
POPIEŽIAUS NOTĄ.

------ ...........■■

Laiko specialį posėdį.

KOBENHĄGEN, rgp. 29 
— Iš Kopen$ąg’eno prane
šama, kad WM'deris Michae
lis sušaukė nepaprastą dip
lomatų susirinkimą Berli- 
ne. Posėdžiai prasidėjo va
kar. Be paties kanclerio po
sėdy j dalyvauja Prūsijos, 
Bavarijos, Saksonijos bei 
Wuertembergo atstovai, tai-

rikos ir Italijos socialistus.
Vyriausias konferencijos 

uždavinys yra — išrišti 
Stockholmo konferencijos 
ir talkininkų karės tikslų 
klausimus. Ypač pastarojo 
išrišimas, sulig Asociated 
Press, turėsiąs užimti daug 
laiko, kol bus atsiekta susi
taikymo. Tuo klausimu jau

— nuo Anglijos Darbo Par
tijos ir Francijos socialistų.

CARO BERNU DARBAI.

m. Suchomlinovas p a rd a 
ve vokiečiams Lenkija.

IŠREIŠKĖ PASITIKĖJI
MĄ VENIZELOS’O 

KABINETUI.

MASKVA, rugp. 29.—Di
dysis Maskvos suvažiavimas 
vakar pradėjo antrą sesiją 
Vyriausiu kalbėtoju buvo 
rusų armijos vadas, gen. 
Kornilov. Tarp kita gen. 
Kornilov užrėiškė, jogei da
lykų stovis fronte, jeigu ne- 
bus surasta priemonių jo pa
taisymui, grūmoja didėliu 
pavojumi visai šaliai. . Geru 
Kornilov sako:

“Padėjimas fronte blo- ... 
gas. Mes pražudėme Ga
liciją, Bukoviną ir, apskri
tai, visų pirmesniųjų per
galių vaisius. Keliose 
vietose priešas jau per-
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Sveikina Serbiją.

29. — Graikijos parlamen
tas didžiuma balsu vakar iš- c-
reiškė pasitikėjimą talkinin-

stato dideliu pavojun tur
tingąsias musų pietines 
provincijas. Jisai stengia
si sunaikinti Rumunijos 
armiją ir jau beldžiasi

Jeigu musų armija ne
išlaikys Rygos pajūrio, 
kelias i Petrogradą taps

neini.

Be to, parlamentas priė
mė sveikinimo r e z o 1 i u c i i a

(c M

NORS SIŲST KYNIJOS 
KAREIVIUS Į EUROPA-

PETROGRADAS, rugpj. ^Pietinių provincijų priešini- 
29. — Nagrinėjimas buvusio ; 
kares ministerio (carui vieš- mių.

Buvęs rusų armijos koman- ^Moimoli jos
i • • t y i •• • f \ i • • I ' '

generolai

Jeigu Rusija nori išsi
gelbėti, jos armija turi but 
reorganizuota nežiūrint 
kokia kaina.”
Kornilovas proponuoja 

prašalinti iš kariuomenės 
tarpo visokią “pašalinę įtek
mę”, politiką. Jo manymu, 
kareivių tarybos, jeigu jau 
no visai turėtų but panaikin
tos, tai bent reikėtų atimti 
joms teisę kišties į milita- 
rius reikalus. Jos galėtų pa-

jos frontuose, gen. Ivanovas, iRo-Čin-Tan, kuriu komando- 
pasiulė•>
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apie ekonominius kariuome
nes reikalus, ne daugiau.

Gen. Kornilovo kalbą, sa
ko, delegatai palydėjo triuk- 
š m i n g o m i s ovacijomis.

.1
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mų, Kaa ^ucnomimovui sei-jg()S jie Vyksią su savo ka- 
Įnyninkaujant vokiečiai ap- 'riuomene į Europos laukusnarių. Vyriausias susirin

kimo tikslas esą- 
— popiežiaus Benedikto XV* ri- 
nota.

Aiškesnių žinių apie tą Į 
susirinkimą dar stoka. Vi
sa, ką Kopenhageno prane
šimas sako, tai kad po posė
džių kancleris apleisiąs Ber- 
liną. Vyks Belgijon pasi
tartų su dabartiniu jos dik
tatoriumi gen. Falkenhau- 
sen.

r .laikydavo visokias rusų ka- su 
"V rines ‘ ‘ ‘‘ ~ ‘ "

Gen. Veličko gi

a

*!

1S nais.”

nu provincijos viena po ki-

mepasisekimo Lenkijoje kai- *
tininkas yra Suchomlinovas. nčią karę Vokietijai. Pieti- 

nių provincijų priešinimąsi, girdi, pardavė vokie-

P E T R O G RADAS, rugp. 
29. — Nežinomi blogdariai 
šiomis dienomis pavogė iŠ 
did. kunig. Michail Nikola- 
jevič’o muziejaus daug bra
ngių paveikslų — viso už 

1250,000 dolerių. Vagiliai ne
lauktų joms pasekmių. pagauti.
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čiams Varšavą ir visą Len- Pekingo valdžiai esą nedavė
mą pasaulyj “laisves” ir “de
mokratijos.”

O kaip tą “įžeidimą” galės 
išsiaiškinti šerifas Langu- 
m’as ir jo žandarai, tai jų 
dalykas.

kiją. Patvirtinimui to gen. 
Veličko sako, kad taip greit, 
kaip gen. Suchomlinovas 
patapo ministeriu, jisai sus
pendavo įvairių tarybų vei
kimą, kurios buvo paskirtos 
suradimui tinkamesnių ša
lies gynimo būdų ir tt. žo
džiu, Suchomlinovas šeimy- 
ninkavęs kaip tinkamas — 
vokiečių naudai.

Suchomlinovo laukia sun
ki bausmė.

n imu, austrams vis tiek ne
pavyko sulaikyti italų ver
žimosi, ypačiai B a i n s s i z a 
lygumose. Be to, kitos dvi 
žymios austrų tvirtovės, bū
tent Monte Gabriel ir Mon
te Daniel, irgi arti puolimo. 
Austrų kariuomenė, ginan
ti tas dvi tvirtovi, esanti 
veik visiškai apsupta. Nei 
amunicijos, neigi maisto au
strai iš niekur nebegauna. 
Taigi, jeigu ne ginklu, tai 
badu austrai busią privers-

KARĖS AUKOS.
Keturiolika kareivių jau 
sugrąžinta iš Francijos 

fronto.
HOBOKEN, N. J., rugp. 

29. — Šiomis dienomis tapo 
sugrąžinta iš Francijos fro
nto keturiolika Suv. Valsti
jų kareivių. Patalpinta jie 
vienoje Hobokeno ligoninė-

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 bankruto.

“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” skaitytojai 
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.

nu-

dalis.

AUSTRIJA APSKELBS 
KARĘ SU V. VALSTIJOMS

WASHINGTON, rugp. 29. 
— Senatas vakar išmetė iš

Nepatenkinta, kad Suv. Val
stijos skolina Italijai pi
nigų.

Chicagoj ir apielinkėse.
Giedra: truputi šilčiau.

NORĖJO APKRAUTI KA
RĖS MOKESČIAIS 

KR ASĄ.Telegramos praneša, kad 
pereitą savaitę italų frontan 
buvo atsilankęs pats Austro- 
Vengrijos imperatorius Ka
rolius. Jis, sako, buvęs liu-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

gon.
C Lenkija turi but pada

ryta neprigulminga šalimi- 
karalyste, po bendra Vokie
tijos ir Rusijos globa.

Vis dėlto, šios šalies val-

Sumanymas atmesta 39 bal
sais prieš 2^.

valstijų sąjun-

,'savo politiką. Ji ir ateityje 
skolinsianti pinigų šalims, 
ikovojančioms prieš Vokieti
ją ir jos talkininkus, taigi 
Austriją.

Tai betgi esą ne sužeisti, 
bet fiziškai nusilpnėję ka
reiviai.

tyta suteikiant jai kelią prie 
Adriatiko juros. Nuo jos te- 
čiaus turėtij but atkirsta 
bulgariškoji Makedonijos kur reikalaujama

Q ,Vokietija sutinka su- 
ąžinti Francijai visą

Tornovu. Jo atsilankymo 
tikslas aiškinama noru sus
tiprinti nupuolusią a u s t r ų 
^kariuomenės dvasią. Tuo ' 
pačiu laiku, sulig Milano
pranešimų, buvo atvykęs i- džia nemananti atmainyti 
italų frontan ir karalius E- 
Imanuelis.

Ii
■ ■

už
kariautą jos teritoriją (t.y. 
šiaurinę Franciją) nereika
laujant už tai jokio atlygini
mo.
* Ą Alzas-Ix)laringija turi 
but padaryta autonomine

7 Trieste’as neturi but 
atiduotas Italijai, bet pada
rytas t.v. “laisvu miestu.”

g Pilnutėlė jurų liuosybė 
visoms šalims, palaikoma 

tikra tarptautine sargy-

> WASHINGTON, rugp. 29 
i— Valdiškuose rateliuose 
kalbama, kad Austrija, o gal 
•ir kitos Vokietijos talkinin
kės, veikiausia paskelbs ka
rę Suvienytoms Valstijoms. 
Austrija esanti labai nepa
tenkinta tuo, kad šios šalies 
valdžia teikianti Italijai pi
niginę paramą kovoje prieš

ATLANTIKO PRIEPLA
UKA, rugp. 29. — Vakar į 
čia pribuvo nauja Italijos 
valdžios komisija, 
komisija atvykusi 
matiniais tikslais, 
n ai

Naujoji 
ne diplo- 
bet gry- t.v. karės4 mokesčių biliaus 

__ komerciniais. — Pirk- skyrių, __  _______ M 
sianti italų armijai orlaivių J pakelti kainos už laiškų ir

- ^atviručių pervežimą. Reika- 
lauta, kad už laiškų perveži-

I imą butų imama po 3 centus, 
J! atviručių — 2. Sumanymas 

tečiaus atmesta 39 balsais
— prieš 29.
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Karės 
išlaidos.
' Sulig žiniomis iš Washing- 
tono, Suvienytųjų Valstijų 
karės išlaidos rugpjūčio mė
nesiu siekia kasdien arti 
.241/) milionų dolerių, arba 
daugiau kaip vienas milio- 
nas dolerių kas valanda. Ton 
skaitlinėn įeina dalis pasko
los Anglijai, bet užtat čia 
nepriskaitoma šimtas milio
nų dolerių skirtos paskolos 
Rusijai, taipjau nepriskai
toma tie tūkstančiai milionų 
dolerių, kurių laivyno žiny
ba pereitą savaitę pareikala
vo kaipo priedo prie anks
čiau jau nuskirtų kreditų 
laivų statymo reikalams.

Dvidešimts keturi ir pusė 
milijono dolerių kasdien ka
rės išlaidų, kuomet Suv. 
Valstijos dar jokių didelių 
karėti žygių nėra pradėju
sios, kuomet jos dar tik ren
giasi karėn!

Kad prasidės mobilizavi
mas naujųjų rekrutų, gabe
nimas jų Europon ir veiki
mas mūšių laukuose, karės 
išlaidos turės dar labiau pa
didėti.

Sulig iždo ministerijos 
konservatyviu apskaitymu, 
su sekamų metų pradžia šios 
.šalies karės išlaidos turė
siančios siekti kasdien nuo 
35 iki 40 milionų doleriu.

C* L

Šiandie Anglija karės reika
lams išleidžia kasdien apie 
34 milionus dolerių, bet to
kios milžiniškos išlaidų su
mos ji pasiekė tik trečiais 
karės metais.

Anglija savo šalies turtu 
tur-but stovėjo ne žemiau 
už Suv. Valstijas. Betgi ko- 
losalės karės išlaidos per tre
jus metus jos finansines jie- 
gas turėjo išsemti ir išsėmė. 
Tatai parodo jos reikalavi
mai paskolos Suvienytose 
Valstijose. Tuo labiau išsi- 
Bėmusios kitos talkininku c 

šalįs. Ir visos jos pasigelbė- 
jimo vilties turi dabar tik 
Amerikos aukso aruoduose, 
visos jos jieško čia paskolos. 
Norint gi karę vesti “iki ga
lo,” Amerika prispirta netik 
jsiijsti šimtus tūkstančių sa
vo žmonių Europon, bet ir 
šelpti milžiniškomis sumo
mis savo talkininkus.

Todėl, jei karė užsitęstų 
dar ilgą laiką, Amerikos ka
rės išlaidos turės pasiekti 
neapsakomų sumų. O koks 
to visa bus galas?

Lietuvių konferen
cija Brooklyn^.

Apie įvykusią nedėlioj, 
rugpjūčio 26, lietuvių orga
nizacijų atstovų konferenci
ją Brooklyne paduoda ilgo
ką žinią socialistų laikraštis 
The New York Call.

Pasak to laikraščio prane
šimo, konferencijoj dalyvavo 
144 delegatai nuo 54 įvairių

lietuvių organizacijų api
mančių viso apie septynis 
tūkstančius narių.

Konferencija priėmus ke
letą rezoliucijų, k. a. rezoliu
ciją už kuogreičiausią taiką, 
rezoliuciją prieš varžymą 
konstitucinių žmonių teisių, 
prieš persekiojimą spaudos 
ir žodžio laisvės, ir tt. Be to, 
buvo įnešta rezoliucija rei
kalu prisidėjimo prie Ameri
kos Liaudies Tarybos, bet ji 
tapus atmesta. Tiesa, kon
ferencija pritarianti Liau
dies Tarybai, ir išrinktasai 
nuolatinis komitetas taikos 
judėjime veiksiąs pilnoj san
tarvėj su ja, tečiaus tverti 
Tarybos šaką konferencija 
atsisako.

Nesidėjimą su Liaudies 
Taryba konferencijos pirmi
ninkas, d. Hermanas, moty
vuoja dviem priežastim. Vie
na, kad “socializmas stipriai 
prigijo lietuvių miniose. So
cialistai nemato jokio reika
lo dėties prie Tarybos, dėlto 
kad savo propagandai vary
ti mes nereikalaujame pagel- 
bos tų, kur nepriklauso soci
alistų partijai.”

Antra ir, sulig Call cituo
jamais d. Hermano žodžiais, 
vyriausia priežastis nesidėji- 
mo su Liaudies Taryba tai 
esąs pasielgimas tūlos Chi- 
icagos lietuvių grupės, kuri, 
prisidėdama (? NR) prie 
Darbininkų Tarybos, reika
laujanti visiškos nepriklau
somybės (absolute independ
ence) Lietuvai.

“Mes čia manome,—sako 
d. He r m a n,—k a d Lie t u vos 

: nepriklausomybės klausimas 
Turi but paliktas patiems 
žmonėms išrišti visuotinu 
balsav imu (referendumu), 
dėlto kad yra daug lietuvių, 
kurie turi didelės užuojautos 
Rusų revoliucinei valdžiai; 
visuotinas žmonių balsavi
mas tatai gali nuspręsti ir 
taip, kad Lietuva, ažuot bu
vus visai savarankė valsty
bė, butų valstija susirišus su 
R u s i j a fe de r a c i j os pa m a t u. 
Jeigu mes dėtumės prie Ta
rybos, tai tuo pačiu mes ne
galėtume nepritarti musų 
chicagiškių draugų padary
tam žingsniui, betgi taip da
ryti mes nesijaučiame turį 
teisės.”

Konferencija išrinkus ko
mitetą iš 15 žmonių, iš kurių 
vėl penki išrinkta pildomą- 
jin komitetan, kuris vykins 
konferencijos priimtus tari
mus.—

Apie Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybą, apie jos 
tikslus ir uždavinius buvo 
daug rašoma Naujienose; 
buvo paskelbtas ir kituose 
laikraščiuose ištisas jos pro
gramų projektas; o betgi 
pasirodo, kad dagi tokie lie
tuvių socialistų judėjime vei
kėjai, kaip d. Herman, turi 
visai klaidingą apie ją nuo
monę ir, kas dar blogiau, 
klaidingai informuoja ir a- 
merikiečių socialistų laikra
ščius. Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos laikino
jo komiteto išdirbtame pro
gramų projekte, kurį priėmė 
ir Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų "tarybos įsteigiamasai 
susirinkimas, niekur nėra 
kalbama apie nepriklausomą 
Lietuvą. Tą klausimą, kaip 
kad ir rytiečiai draugai no
ri, Amer. Liet. Darb. Taryba 
palieka patiems Lietuvos 
žmonėms išsiristi. Lietuvos 
klausimu Taryba skelbia 
principą: “Laisva ir demo
kratinė Lietuva, kurioj butų 
apsaugota darbo žmonių rei
kalai, visiems piliečiams už
tikrinta lygybė prieš jstaty-1

mus, ir pilniausia sąžinės, 
žodžio ir susidraugavimų 

i laisvė.” Uždavinys: “Remti 
Lietuvos darbininkų kovą už 
laisvę ir demokratiją.” Rei
kalavimas laisvos ir demo
kratinės Lietuvos nėra rei
kalavimas “absoliučios” ne
priklausomybės.

Atrodo taip, kad Lietuvių 
Darbininkų Tarybos prieši
ninkai visai atsisako dagi 
dorai susipažinti su jos sie
kiniais. Užsispyrimas nelei
džia. Jie kalba apie ją sulig 
,išanksto susidaryta sau nuo
mone, prikaišioja nebūtų da
lykų, smerkia už tikslus, ku
rių ji visai neturi ir sako:

—Štai, kodėl mes negali
me Lietuvių Darbininkų Ta
rybai pritarti!..

Skaitytoju Balsai
t Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

NEMATOMAS AMERIKOS 
KARALIUS.

Kiekvienas karalius arba ca
ras galėjo pasilaikyti savo vietoj 
spėka ir turtu, kad įskiepijus 
tarp žmonių į tikrinimą, jog jis 
yra labai svarbi ypata. Karaliai 
buvo ir gerbiami ir galėjo išlai
kyti savo Iromis pasidėkavojant 
tik žmonių įsitikinimui j jų, ka
ralių, galybę. Atėmus iš žmo
nių tuos įsitikinimus, carai ir 
karaliai pasirodo nenaudėliai ir 
parazitai.

raikydami į žmonių tikėjimą, 
į visokius prietarus, laikydami į 
tamsumą los masos, ant kurios 
visada rėmėsi, carai ir karaliai 
per tuksiančius metų buvo įve
dę tokius patvarkymus, kurių 
pagelba jie kontroliavo jas, t. y. 
tas minias. Visokios moralės 
taisykles, visokios apeigos tver
ta ir sugalvota tam, kad butų ga
lima išreikšti paaugštinimą 
karūnuotai galvai ir tvarkai, ku
ri to vainikuoto despoto buvo 
palaikoma.

Prisižiūrint dabar musų pa
čiu, I. y. šios šalies valdžiai, tei
smų sistemai, bausmių kodek
sui ir įstaigoms, kurios vado
vauja musų gyvenimu ir for
muoja musų profesijas ir papro
čius, mes pamatome, kad mes 
turime visą tai pasiskolinę iš 
ICuropos despotiškų šalių. Ir 
kaip lik mes pažvelgiame aplin
kui savęs, lai matosi tironišku- 
mas musų politinių ir ekonomi
nių rekalų tvarkyme. Tie visi 
darbai, kuriuos atliekame poli
tiškame judėjime, jie yra pa
švęsti nematomam karaliui. 
Musų įstaigos su visais įstaty
mais, teismais ir kalėjimais, 
visos jos yra atsidavusios pelnui 
ir užganėdinimui valdančiųjų.

Nematomas tironai labai vei
kliai žengia ir mina ant kojų 
darbininkams; musų aukso 
viešpačiai pasiskolinę pavyz
džius iš Europos karūnuotų 
viešpačių, kurie jau turėjo pro
gą išnaikinti milionus žmonių 
gyvasčių pasiųsdami juos į ka
res laukus, eina dabar jų pėdo
mis.

Jeigu užmušile žmogų - tai 
yra kriminališkas prasižengi
mas, ar ne? Bet tuomet ir visi 
karaliai turi but priskaityli prie 
kriminalistų, kaip lygiai ir lie, 
kurie tarnauja lai sistemai ir 
toms institucijoms, sutvertoms 
karalių labui.

Reikėtų žmonėms perstoti ti
kėjus ir palaikius įstaigas ir pat
varkymus, kurie yra nukreipti 
naudai nematomų karalių.

Didžiųjų revoliucijų tėvai, 
kurie vertė Francijos karaliaus 
troną, niekuomet nesitikėjo, kad 
vietoj numesto karaliaus, vos 
šimtui metų praslinkus galeliu 
užviešpatauti nematomas kara
lius, ir kad tos žmonių tiesos, 
kurios buvo išgautos, nustotų ga 
lės; ir kad valdytų mus tas ne
matomas despotas be gailesčio,

be susimilimo.
i št ikrų jų yra.

O vienok taip

, mes turime pažvelg
ti į augimą įvairių korporacijų 
ir jų didelių kapitalų. Tos kor
poracijos yra patapusios savi
ninkais visų bankų, geležinkelių, 
kotelių, mainų, dienraščių, gat- 
vekarių, visokių komercinių ir 
industrinių įstaigų. Visos tos 
bendrovės tur tūkstančius dali
ninkų, ir tie įvairus dalininkai 
vėl turi šm tuose kitų korporaci
jų pajus. New York o piniginė

New Yorke, Chicagoj,. Cincin
nati, Syracuse, Buffalo, Roches
ter ir kituose miestuose. Dau
giausia bus atkreipta atyda į 
Mail Order Houses, nes mail or-

Dienos nuotikiai
Mažai mes paisome

same
tur-but daugiau plėšikiška, ne
gu kokios nors šalies despotiz
mas. Toji įstaiga kontroliuoja 
teismus, mokyklas, finansus; 
pilnai kontroliuoja policiją ir 
armiją. ()t šitą nematomą ka
ralių žmonės dabar turėtų nu
mesti nuo trono ir įvesti tikrą 
demokratiškumą musų mokyk
lose, teismuose, ir kitose vals
tybės įstaigose. Tada darbinin
kams nebereikėtų vaitoti po 
sunkiu gyveninio jungu. P. G.

vien lik New Yorke ir Chicagoj 
yra į 35,000. Ir jie visi neorga
nizuoti. Nutarta samdyti dau
giau moteriškių organizatorių, 
nes tame amate yra labai daug B moterų. Tuo tarpu moteris sun
kiau yra suorganizuoti, kadangi 
jos mažiau paiso apie organi
zacijas. Nutarta da paaukauti 
$100 Mooney gynimui; nutarta 
remti Band School of Social 
Science perkant bondsus. Nors 
dabartiniu laiku sunku yra orga- 
nizatyvišką darbą vesti, nes val
džia pati visokias klintis daro, 
bet organizacijos veiklumas dė
lei to nesilpnėja. P. Galskis.

rašeius. 'Tas biznis atrodo vie
nas paprasčiausių, nes Čia, ro
dos, nereikia daug pinigų, o biz
nis vėl eina neblogiausia, nes 
kasdien žmonės perka laikraš
čius ir kasdien plaukia pelnas.

kant, nesi metė į akis, bet įdo
maudamas visokiais bizniais, 
nusitariau ką nors daugiau pa-

nį turėjau geriausią progą pa
sikalbėti su žydeliu, nuo kurio 
pirkdavau sau laikraščius, dėlto, 
kad jis mane laikė už savo kos-

BRUKS PATRIOTIZMĄ.

Vienas Chicagos geltonųjų 
kapitalistų laikraščių redakto
rius rašo, kad šiandie gal niekas 
ne abejoja, jog esąs reikalas iš
leisti tam tikrą knygelę, kur bu
tų įkvėpiama patriotizmas, o pa
smerkiama visa, kas yra ne pa
triotiška.

Knygelė turėtų but nedidelio 
formato ir visur dalinama, kaip 
antai: teatruose, šiaip viešose 
sueigose ir ją turėtų vartoti li
pia tinti laikraščių agentūros.

Ir ką tik tie biedni patriotai 
be sumanydami ne pradės dary
ti, vardan palaikymo to taip rie

kaip kad musų prabaščiai bando 
palaikyti savo seną ir griūvan
čią nuo koto Rymo kunigų or
ganizaciją.

Bet musų pareiga yra, o ypač 
jaunimo, nesidiuoti, idant
mus suklaidintų, mes gerai ži
nome, kad kas jiems karius, lai 
mums darbininkams pageidau-

jie

trokšta, — mums yra kenks
minga. .Jie musų parazitai, jie 
musų kunu minta, taigi musų 
darbininkų pareiga valyti musų 
darbininkišką kūną nuo tų pa
razitų, kurie taip ne žmoniškai ]įus rankdarbius, 
mus pradėjo kankinti.

Mums su jais nepakeliuj; j 
jų išleistoji ir dar žadama bi

Gelbėkite musų dailę

Karei bėgant, nuolatos 
rodo pastebėtini dalykai, 
nos pusės matomi baisus, bjau
rus išradimai, kurių tikslas yra 
skandinti moteris, vyrus, vai
kus; šaudyti ir žudyti kuodau- 
giausiai kareivių; griauti ir ar
dyti priešų gyvybę, dailę! Iš ki
los pusės matome brolišką mei
lę, meilę, kuri visomis savo jie-

pasi-

sušelpti tuos nukentėjusius žmo
nes; išgelbėti nuo amžinos pra
žūties jų įvairią dailę. Ta bro
liška meilė, tie apsaugojimo 
principai yra kiekvienoje tauto- 

kiek-jo ir tautelėje, turinčioje 
nors patriotizmo.

vių klausimui ir lietuvių dailė 
yra mažiausia žinoma. Praėję 
aliantų bazarai-gi rodo, jog mu
sų daile, nors mažai žinoma, vie
nok užinteresuoja amerikiečius. 
New Yorke, pabaigoj lapkričio, 
įvyks didžiausis aliantų bazaras, 
kokio dar nėra buvę Amerikoje. 
Jisai tęsis per 26 dienas ir ma
noma, jog žmonės iš visu S. V.

Šiame bazare jau ir

musų badaujančius 
mums bazare vra t

apdumti mums akių. Mes dar
bininkai dvidešimtojo amžiaus, 
esame to amžiaus žmonės, ku
riame progresas pasiekė tokį 
augsią laipsnį, kad mums šian
die rupi viso pasaulio brolybė, o 
jųjų “raštai“ skelbia mums dar 
lik barbarizmo gadynės idealus.

Mokinys.

ATSIBUVO SUSIRINKIMAS 
PILDOMOSIOS TARYBOS 
AMALGAMATED CLOTH

ING WORKERS OF 
AMERICA.

Boslone atsibuvo susirinki
mas Pildomosios Tarybos A. C. 
W. of A. Susirinkimas prasidė-

Daugybė 
siuvama

Svarbiausias klausimas buvo, 
lai pakėlimas mokesčių ir iško
vojimas geresnių darbo sąlygų 
dirbtuvėse, kur yra dirbama ka
reiviams uniformos, 
tų dirbtuvių, kuriose
uniformos labai nesanitariškos 
ir darbininkai gauna visai mažą 
mokestį. Jau apie du mėnesiu 
laiko tyrinėjama ir pranešama 
valdžios įstaigoms apie tai, kad 
darbininkų užmokesnis yra že
mas ir dirbtuvės nėra sanitariš
kos. Valdžios atstovai prižadė
jo, kad jie ncdaleisę taip išnau-

da nematyt, ir veikiausia nebus, 
iki darbininkai patįs nepareika
laus.

Nutarta vesti smarkesnę kam
paniją, kad suorganizavus ne
organizuotus darbininkus. Or
ganizavimo darbas prasidės

- .■ ■ O' ‘V < •

SM

musų dai-
»

je musų dailę drasko, mėgina iš
naikinti, bei mes čionai dėkime

9 
parodyti ją visam pasauliui.

Tad viengenčiai, naudokimės 
šia proga. Merginos ir moters,

vinėjimus, audimus. Vyrai, 
prisiųskite savo išpjaustytus, iš
drožinėtus, iškalinėtus lietuviš
kus daiktelius. Motinėlės ir tė
veliai, išmokinki t savo vaikus 
kokių nors lietuviškų darbelių,

ar klumpeles, prisidėtų prie to 
žmonių mylėtojų būrelio, kuris 
stengiasi pagelbėt i musų nuken
tėjusioms broliams, ir musų dai
lius rankdarbius nuo pražūties 
užlaikyti. Kiekvieno miesto 
lietuviai, siųskite savo puikius 
darbus į šį milžinišką bazarą. 
Prisiųskite drobulių, klumpių, 

lietuvis- j 
ir kitų 
juostų.

Siųskite viską šiuo adresu: Ba
za ro Komitetui, 307 W. 30th St.,

ll/J L1K.UCU 

dių, švilpynių, 
o daugiausia

jj TJCI8INGIAUBIA IB GKBIAU8IA J
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APTIEKA
Buteban recepte* <Hdiia«*la atyla, 
Bežiurtai, «r ile receptai Lietuve* ar 
Amerika* daktaru. Tai vieaatial 1U 

tavilka aptieka Bestose far MaaaaeJka- 
•ett* valrtljoj" GyieeHą «»Itt gaut ka
klo* tik paMulyJ jrr* variajam**. Ga
lit r*UuJa«t per laUkvui. * a* pririą- 
•tu per «rprea>.

K. £ii<lla.uskia
Aptlefcorlvui ir

SOUTH BOSTON, MASS.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Užklausiau:
—Kaip einasi biznis?

J *•«*** VA VAIVA I

musų biznis daro labai nepasto- į

pasiteiravau

čia jisai parodė j lenkiškus

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA!
už Lietuvi 
Universa. 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
išlikimų Banko Valdininkų.

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

UNIVERSAL
STATE
3252 SO. HALSTED ST.,
Kampas 33fcios Gatves, CHICAGO, ILL.

iviu Valstijinj Banką— 
ii State Bank—nes yra

ANK

Tie visi žmonės yra geri, 
galima butų užsidirbti pragyve
nimą, bet tie! — pridūrė rody
damas į didžiuosius anglų dien
raščius, --- tai vra didžiausi va- e-

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminttliikuott 
tąip ir civilUkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popiaras.

Namų Ofisas: Mietto Ofte**:
l>23 S. HalltMl M. If? I. tatatmlt

Ant trečių lubų HIVflMly SMg.
Tel. Drover 1310 Tri. C*Btnd 4411

yra mazes-

a nglų laik

—Kodėl tu taip kalbi,"ar jie 
taip mažai pelno duoda, kad ne
si užganėdintas?

—Žinoma, pelnas 
uis negu iš ateivių 
Mes turime mokėti
raščių leidėjams už 100 egzemp
liorių $1.25; už vieną laikraštį 
pareina centas su ketvirtdaliu. 
Bet ne tame yra svarba, kad 
tiek mokama, bet kad mus vi
sada priverčia daugiau imti eg
zempliorių, negu mes galime jų 
parduoti. Aš jums galiu paro-

Čius, kurių nepardaviau, o jų 
jau nebepriima atgal. Tokiu 
budu mano visas dienos uždar
bis jau žuvo.

Tai kode! jus tiek daug 
imate? — patėmijau jam.

Aš nenorėjau imti, bet bu-

ne pašalinti nuo šio kampo ir

kampo, nes mums reikia ir pi

du daugiau

mes li želi rb Ii

turime pa
ti ičiu ir už-

lOJfOJ
Sutaisytas is ipmuios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Ėgyplo zokoninku,

NpBireiškia esąs stebėtinai pasekmingu 
nuo gėlimo pilvo ir iarnu, ger- 

fl klės skaudėjimo, dusulio, galvoj 
skaudėjimo, nustojimo apetito, 
kalcio galvoje, ect., ect., Sutai- 

[ somas išdirbčju labai pagarsėjusio

PAIN-EXPELLERIO-
Beno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pašau 
lyje per puse šimtmečio—.,35c 
už bonkuty visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiui iš

< F. AI). IlTCHTEll A CO. 
14—BO VhAUUm StiMl, ■*• Twit.

.SOW?

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAI

Buima* &02-D04 National Lif* Bid*., 
29 So. La Balis 8t.. Ohteflflo, SU.

Tel. Central 68SK)-68»1. Atdara: Utar- 
ninko, ketverge ir Bubate* vakarai* «*• 

iki 8 vai. vakar*, po numeriu:
M6« MILWAUKEE AVE., Cktan, ta.

Tel. Humboldt V7. a

Ul)5Y5TEnHATTERfe

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO JR “DESIGNING”. 
Mes firtdime ffnuti jums nteakanftią ir flo

rai apmokamą vietą į trumpą laiką. Jįjs gau
sit privutiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo siūti 
prosyti. —

JOS.

Kambariai

rankoves ir kiSenius daryti ir 
Dieninės ir vakarinės instrukcijos. 
F. KASNICKA, virlininkas

Priešais City Hali
416-4 J 7. 118 N. La Salle Street.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliaus Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Bubatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-ra GATVfi

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigti esi tinkamai iftsilavinęs.

LEVESK10 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiSkus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti iengvlai ir už mažą 
užmokesnj. Mokina Anelų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos Jr tt 
Tokiu pat budo gak užbaigti GRAMMAR 

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

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

BURKEBARBER SCHOOL
G12 W. Madison St.. Chicago, I1L

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJK.

Baugioje ir tikroje Rankoje. .28 metuH teisingai vedamoje Baakaje. 
1*0 priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) tapot! 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas lt gatvės.
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. GTTE 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEG. C. WILCE ____ ___

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co. pre*.
JGZEF SIKYTA [Bnrwil

Ir

PERVIRŠIJA 96,000,000.
KALBJkMA UETUVUUUI

1»00 
IT. KASPAR 

prezidentas 
JTTO KASPAR 

▼ice-prezidcntas 
VILLIAM GETTING 

prez. Getting Bros. 
CHARLES KRUPKA 

rice-prezidentas 
PADĖJIMAS 
PEBVIKdlS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber

J. PESHEL
sekr. Turk Mnta. Cta

OTTO KOBIN
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TEISIU
Dienomis! ir vakarais teisių kleaoa. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnį. Dykai oratorika. 3 
metų praktikos kursas. Gražiausi 
klesos kambariai šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG-

ereda, Rugpjūčio 29,1917 NAUHEOS.(M»>.^ .................. ""

■ ^':'-J •

Mb

Korespondencijos II

Bell WATERBURY, CONN. 11Ji yra teisinga
I

Darbo laikas

Pranešimas Laike Trisdešinifs dienų
reikalingas perkėlimui

TURĖKITEI )idziausia

PINIGUCommercial Department

Chicago Telephone (’ompanj

Extra Pranešimas

NUSILPNĖJIMĄ KRAUJO BETVARKE IR PRIVATIŠKAS NEGALESgerkle ir

Jau ne vienas jaunas
kaklas?.

Šimams pateko

Telefonas Canal 3737 Šios žinios bus suteikiamos prielankiai, nežiūrint ar ligonis norės gydytiem ar n*

Akušerka Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vak. Nedėliomis 9 ryto iki 1 dieną

DOCTOR EMIL LIEBRECHT

120 S.Stalest, 2-asaugštas

va maniais, susipratusiais.

* ♦

Vyrų Daktaras^17J#

iSO. BOSTON, MASS.

augimą.Turiu

ir
Tek Drover 7042visa m cmus

karę, jos blogumus, apie popie-

surink
ta $16.5.); prisira-naujų nariu

4*K. MICHALOWSKI
♦<■ •“

5 dolerius. 303 S. Morgan St.

rėš kariuomenės, taip-pat daly-

Boslone.

WISSIGDaktaras Rail hnait is.

Seno KrajausSpecialistas iš

I

Beniau 3 doleriai dienoje skai-

brangumo da ir galo nesi-

. Šidlauskas

M
O
K

K
U. 
A

ir 
nuo

ėmimą svetini įšaliu j karinome- C 4, C
ne

ir merfl- 
Kalba lietuviškai, «ngllikal, ri* 

lenkiukai Ir alnvoklJkai. ,

spuogus, 

pasinaudokite 
Vienas gydymas suteikia

jo, konstrukcijos, Varicoccs, Hydrocele, 
šlapinimosi ir Prostatiškų ligų, Pūslės, 
matizmo, ir Kataro.

Užnuodijimas Kraujo ir

Room 211 ir 212, Antras Augštas. Mid City Bank Building

Ateik šiandien, 
s pagelbą mano 
ir tūkstančiai li-

Jo gydymo metodos išnaikina ligą, apgali silpnumą ir sugrąžina sveikatą, stip
rumą ir gyvumą. Jeigu jus turite kokią ligą arba jeigu jaučiate kokią negalę, kuri 
naikina jųsų sveikatą, nesivėluokite ateiti del pasitarimo už dyką.

Žinomu c 

šimtu, auku

Priežastis nervų li 
gos - 
jinio

Ankstyvas išmetimas nuodų iš kraujo neprileis loromotor—ataxia, parM- 
Užtikrinta geriausias gydymas užnuodijimo kraujo, locomotor—ataxia ir

J. B. Smelstorius. Ka 
socialistu veikimą ir

L C

s. Dirbtuvė policija 
niekam nevalia išsi-

B. HALSTED STm CHICAGO! 
Ant antri labą.

Daktaras Liebreiht Rime ir mokinosi Europoje, jo ilgai įsteigtai užsiėmimas ir 
jo pasitikinčios gydymo metidos, kurias jis vartojo laike savo trisdešimts metų pra
ktikos, greitai padarys pagerinimą Jųsų padėjimo ir pertikrins jas savo gydymo 
spėka,
lysis ir tt. 
tolimesnė kraujo betvarkė. Be mėginimų ir spėliojimų. Už bile mokesti jis užkviečia 
visus vyrus ateit ir patirt teisingus faktus apie savo ligą ir kaip geriau išgydžius.

kart. Nedėliomis 10—1 po pietą. __
3354 S. HALSTED STM arti 14 8T« 

CHICAGO. ILL.

dirbtuve 
). Išdir

bi joje daugiausia ainunici-

brangųs, namų

Dr. F. O. CARTER
Kalbama lietuviškai, 

ikiy. Ausų, Nosies. Gerklės

ii ii

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
rno “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 

čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

nors tamsus avinėliai.c

tai daro žmones, ku-

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas

tai ne j atsibusi)

',) pereitus menesius užaugo virš 
30.000 nariu. c

Or. Povilas Žilvitis I 
Lieituviii Gydytoja*, Chirurgai 
3293 S Halsted SU Chlcag®. ‘1

Tel. Drover 7179,. t

Ac jus čiaudėjat ir tt.? 
jus šankiai alsuojate? LOCAL LOAN

COMPANY
4647 So. Halsted Street, 

Kampas 47-tos 2-ras augitaA 
Telephone Drover 2116.

1

lattisiaiMiMaHHMI

Spalio 1-ma
Persikraustymo Diena

Jeigu jus mainysite ši rudenį savo gyveni
mo arba užsiėmimo vietą, neatidėliokite už
sakyti perkelti savo telefoną.

Pašaukit Official 100
i Dykai)

Telefonuokite Savo Persikėlimo 
Užsakymą
DABAR

VV. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, Ill. 

Telefonas Yards 1546,

Mrs. A. Vidikas
Baigusi Akaiertjon Kolegiją; Ilgs! prak
tikavusi Pennsylvanijog Hospitalers Ir 
Phlladelphijoj. Pasekmingai patarnau
ju prie gimdymo. Uždyką duodu rodi 
viaokioae ligose moterim* Ir mergl- 
soma.

*

Darbai čia eina gerai, bet už- 
rbiai menki, palyginus juos 

pragyvenimo brangumu.

c šiuo laiku jau sunku iš jų 
i pagyvent i, valgomieji pro-

šeimyninkė užlaiko kvatierantus. 
Užtektinai darbo užlaikant kvatie
rantus. Užlaikyti švariai namus yra 
didelis darbas. Jdigu vienas iš kva- 
tierantų neprižiūri savo kojų, ryta 
kambaryije yra tokis nemalonus kva
pas, kad šeimininkė dargi nenori į- 
eiti į kambarį ir išvalyti. Ar jus 
nemanote kad šeimyninke yra tei
singa? Mes nepeikiame šeimynin-Į 
kės, jeigu ji greitai pasiunčia savo 1

kitur
pi:-

, kad 
pa-

gyvenimo reikmenų ki-C? V *>• v

'Ino tarpu

kvatierantij pasijicskoti sau I 
vietos. Kodėl jus nevartojate 
D (SI N. Jus žinote labai gerai, 
PEDISIN sulaiko kvapsnį dargi 
naudojus vienų kartų. PEDISIN 
kdjd gydytojas. Jisai neleidžia 
joms prakaituoti, pailsti, kaisti, 

apsireikšti

ko- 
pu- 

slėti. neleidžia apsireikšti nuotri- 
nom.s. Vien tik del gero jųsų kva- 
tierantu ir savo šeimininkes pirki
te viena dėžę PE.DISIN. Didelė šei
myninė dėžė, kurios yra užtektinai 
del šeimynos keliems menesiams, 
kainuoja tiktai $1.00. Rašykite šian
die sekamu adresu 'ir ryto prašalin
site blogų kvapsnį: CROWN PHAR
MACY, 2812 EAST 79th STREET. L 
CLEVELAND. OHIO.

Nosies ir Gerkles
Keblumas

AR JUS TURIT ŠIUOS 
APSIREIŠKIMUS?
Ar jus miegate atda

ra burna?
Ar jus knarkiate miegodami. 
Ar jįjs atbundate sausa 
>gu skoniu burnoje? 
Ar jus greit pagalinate 
Ar jus turite katarų? 
Ar jums tankiai skauda

miegojimo naktimis ii e

Registruota Akušerka ? 
Mrs. Aidonina Shusho į

mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite į A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvienų moterį. Suteikiu rodą 
ds kai kiekvienai. Atsišaukite

DR. M. HERZMAN
II Š RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma-s per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojai, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisai ir Labaratorija: 1025 W. 13tL 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3112 S. Halsted Street

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL. Dr. C. 1. Vezelis

Lietuvis Den tįstas

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

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

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros kriuta iŠ akių, 
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga į krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

AKINIŲ
. ai %Jeigu

Jeigu 
Jeigu
Jeigu
Jeigu
JeigU CM. .
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsu akiu ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

aku; specialistas
TCMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos ^-ras augštai.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliotu nuo U ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

Vyrišky Drapaną Sargeliai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po-JB15 
ir 25 dolerius.

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

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UfcSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Speoialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, UŽ nuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gsrkUs skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 
čia ir psrsitikrinkits, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
lAgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS; nuo 10 ryto iki 8 raL vakare. Nedalioms iki 12 dieną. 
IMS BLUE ISLAND AVIU kampas 19-tos gaU viršuj Rankos. Tel. Canal 3203.

H
I

C
A
G
O
8 ŠTE8NĖS MOKYKLOS KURSAI 

Prirengia i Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack- 
son Blvd. Tel. Wab. 5591

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdienių, nedėliomis ir va
karais.

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

Del Tų Visų, Ku
rie Nebuvo Kur 
Kitur Išgydyti,— 
Aš Suteiksiu šią 
Liuosą Auką Dy
kai.

Aš suteiksiu jums pilną ir 
kiaurai perimančią egz-ami- 
naciją vėliausia ir geriau
sia moksliška metodą.

Aš ypatingai noriu turėt 
progos darodymui jums ge
ro, aš suteikiu silpniems — 
nusidėvėjusiems ir ligotiems 
vyrams. Daugelis mano li
gonių keliauja ilgas kelione 
del įgijimo gero gydymo.

VYRAI; PROFESORIUS LIEBRECHT GYDO CHRONIŠKAS LIGAS, NERVIŠKA

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį

.$25 ...  871/2C į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75 ...  2.621/0 į mėnesį

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

3y2% į mėnesį
Skoliname ant rakandų, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Europeiškas Specialistas
803 West Madison St., Kampas Halsted St

Chroniškas, Nervų, Kraujo. 
Odos ir Privatiškas Vyrų Li-

Geriaujia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tu, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vcliŲ 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 priremi 
kam Akinius.

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

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

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

Tel. Armitage 984
DIl, L. T. Rurgess

Vyrus

tiišku privatinių li.t<ų. 'The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin (čirškimas gydymui. Jie trydo greitai. 
Nuo Užnuodijimo Kraujo ir Odos Ligų. Aš var
toju Prof. EhrliclDo “914” Neo-Salvarsan. page
rintą “606" tikra vokiška įgabenta gyduolė ; vie
nas (čirškimas jums pagelbės. Aš vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžins jums 
gyvybę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai.

Gydau Tiktai
PAGELBA III UŽGANĖDINIMAS ANT VISO GYVENIMO, KURIUOS AŠ SU

TEIKIU TIEMS, KUR LIKO IŠGYDYTI ŽEMIAUS MINIMOSE LIGOSE SU PA
GELBA MANO METODŲ, PRIVALO BUT ŽVAIGŽDE, RODANČIA VISIEMS 
V YRAMS, JIEŠKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo
Osmotiška spėka seniausių ir apart to mažiausiai suprantamų metodų gydymui 

ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius. Ji yra tokia paslaptis kaip gyvybė ir mirtis.
Mano stebinantis gydymas veikia kaipo magikas atsitikime nervų ligos, krau- 

Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalių, Visų 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Rcu-

AS vartoju naujausią gydymą pagelba 
{čirškimo importuotų vokiškų vaistų: 
Prof. Ehrlich’o “914” Neo-Salvarsan, pa
gerintas “606’’ arba Salvarsan del spe
cialių Kraujo ligų ir skuros vyrų ir mo
terų. Tai yra geriausias ir stebuklin
giausias gydymas panašiose ligose. Jie 
išgydė tuose atsitikimuose kuomet kiti 
vaistai negelbėjo.
'Jeigu turite skuros išbėrimus, 

votis, plaukai slenka, išbėrimai ant lupų, 
gerklėje arba ant liežuvio, 
tuo gydymu, 
jums naudą.

Greita
mane 1

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovi

Del pasekmingo gydymo kokios nors li
gos turite žinoti būdą ir užsitęsimą jos, 
žinoti jos vardą, būdą, ir jos vaikščioji
mą. Aš negydau vien apsireiškimų ; aš 
vartoju tokias moksliškas gydymo me
todas, kaip bandymą kraujo, mikroskopi 
n į ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me ^seilių ir tt. ir. tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Už 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

pagelba. Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
ojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas. 

Kiekviena liga nemiega.

Nedarykit Bandymų, Negaišinkit Laiko ir Pinigų 
Ateikite šiandien! Apžiūrėjimas Dykai!

Gydymo Valandos: YV Tft K T ITVt (O'U* Nedeldieniais
9 ryto iki 4 po piet | | | Šventadieniais
Vakarais nuo 6 iki 8 10 ryto 2 po

422 So. State Gatvė, Chicago, III. Prieš Siegel Cooper

Aš Alena Kostovska, Šiemlie Pasirodau
Visai Publikai Akyse

1799 Sa. Nalstcd Si.,

Km man« Ilgeibčjo nuo varginančių lirų T 
Salutaraa Bitterh. Al par praeitus 4 metus 
buvau vos tik gyva. AI kentėjau nuo nevi- 
rinimo pilvo ir dispepsijos. Mažai tegalėda
vau valgyt ir suvalgytas maistas suteikdavo 
man daug nesmagumo — atsiliepdavo skilvyj 
skausmai, rėžimas, gurgimas vidurių. Dieg
liai suimdavo po krutinę, šonuose ir strėnos*. 
Niekur ai negavau pagelbos del savo sveikatos. 
Bet kada ai pradėjau reikalauti SaJutaras Bit
terh h* Salutaras, Regiilaatria, del motetą, 
pradėjau gerai jausties, gerai valgyti ir dirbt, 
pasidarė smagu viskas. Per C mėneelus ai 
savo paveikslą nebegaliu pažint ir palikau 
laiminga naudodama Salutaras Bitteria. Ksd_ 
na 31.00. Galima gauti gerasniuoee sali anuo
se ir aptiekoee, o kur negali gaut, kreipkis J:

MALUTARA® CIIKMICAL INSTITUTION 
ftelėa n«e visokią blegaaią.

P. J, BALTRKNAB, PROP.

Td. Canal M17 Chicm, IN.

OR. A, J, KARALIUSI

Gydytojas ir Chirurgas

2121 N. WESTERN AV
CHICAGO, ILL

Telephone Drover NN

1")! . A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUUGAa

BpecUlbiUJ Motcriiką. VyrkHrą. Vuftl 
Ir yL»i ehronilką Urą.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenk* vinį emu tinkamu, 
nuo j a ir patarimus duoda dykai. 
78**83 Milwaukee Ava^ arl.1 Ckiesą* Ava.. 
lubos. VALANDOS: Nuo « iirru IM mta* 
rut Nadiliomb nuo 9 iiryto Iki 1 S* 

Tab Haymarket 204.

Dr. S. Biežis
Gydytoj.-tK ir Chirurgu

Ofisas 2359 S. Leavitt Sk.
Valandos 4—6 Ir 7—$

Tel. Canal 3877,

TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ VERTES 
IŠRADIMAS

Dėlei panaikinimo pleiskanų, st
augimo nuslinkusiy nuo galvos plau
kų, kaip ir del kitų odos ligų, O taip
gi delei panaikinimo šlakų ir spuo
gų ir kitokių ligų veidd, — patari
mai dykai, tik malonėkit parašyt kas 
per priežastis. Adresuokite:

J. W. SAKUSKAS, 
Box 42 Sta. E. Cleveland, OhicK



N L y J IENOS, -Oucage, UI.

PARDAVIMUIREIKIA DARBININKŲ R. SCHNEIDER, sS„ASs

PARDUOSIU

Henry C. Giles, Melrose Par-

Mel- zmo-

netiki, jog Giles botų stmaudo-
KALNIEBIŲ

jo žinios. CHICAGO.
ar-

RAKANDAIvieni ki-
priemones. Vakaro rengimo

dažniau.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
ištik rujų !

Žinoma,

Chicago, IlkRockford, III. Dramai.

ia žmonių

naujame
nuošimčiuII)

i

suvežą m n.s.

Kii< >jama.

LMPSA. 9 kuopos choro repeticija
manoma.

k (iriose

antru lubų.

JŲ
scenos

Atėmė 9,000 dole r iii ir ne-
L.MI’S 9-ta kuopa 1)1.

“Palovius

AMATŲ MOKYKLOSNAMALŽEMĖLSI h SI. Prašom

i Dr. A. R, Blumenthal

Fanuos FanuosSmulkus Skelbimai
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DR. G. M. GLASER
šiai važiavimui i frontą,

ma no- Pa.įicškau Antano Stelmoko ir Jo-mmis ule.

RANDAI
Mokinėčiau pasimatyti. Jie pa-

M.911 W 311h Sir., Chicago, 111.

paieškai!
OR. W. YUSZKIEWICZ

Lotas
Chicago

mm.

AUTOMOBILIAIPARDAVIMUI
mo

kinti muštro.

ĮIEŠKO DARBO
E. Mahr ir Edward McDonald

i šs i ė m ū 8tr.
Telephone yards 50311—3

REIKIA DARBININKŲ

AMATŲ MOKYKLOS

pranešė apie savo

bą jau nuo 1901 metų, tapo areš
tuotas. Padarius peržiūrėjimą

lydžių. MOTERŲ REIKALAUJAMA: 
Moterų ant trumpų valandų darbo 
naktimis ir dienomis, j skalbyklą—

Frank Ridlauskas, 
Leavitt str., Ch

me visus dainininkus stot ir dar su 
didesne energija ir pasišventimu su
sirinkti ant dainų repeticijų, kur al-10 nuošimčiu c 

kariuomenėn 19

šaukta kariuomenėn pirmieji 5 

nuošimčiai naujosios armijos.

ir Nai
kini iš-

illinois Markei ('.o..
11 aIsled si(’.h icag<

7.31 \V. LSI b sir..
Ant trecių lubų.

si, tuo žiauresni jie darosi, tikė

damiesi, kad gal nors žiaurumu

šeiausius spyrius, o kur tatai ne

kilus 

daug

Bliuviškių kaimo, pirmiau jie

ATIDUODAMA randon pigiai 121) 
akiniu ūke. Namai parduodama. 
West 7!) si and Harlem avė., Phom* 
Summil 105 Y 1.
Post Office Oak Pawn, Adolf Kohs.

LŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir

draugų ir pažįstamų Kau-

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus

linama tuo, kad vienu ir tuo pa
čiu laiku skaitosi turinti du

Paieškai) drangų ir draugių. Aš il- 
laika gyvenau Pittsburgh, Pa., o

REIKALAUJAME knygyedžių, vai
kinų dirbti j bankas, inžinierių, pe- 
čktirių ir pagelbininkų, darbininkų į 
butelius ir restoranus prie įvairių

O. A. Lewis, 
Room 218, Reaper Block

—Tai mano pačios paveikslas
— užreiške Mahr. r

—Klysti, brolau, — atsake 

McDonald.
-Well, aš ją vedžiau 1912 m.,

irmoji dalis oficicriu, kurie 

tins paimtuosius eilėsna

parūpi jos, (irumblių 
minus gyveno Cbic; 
nežinau kur. Jei ka 
malonėkite pranešti

Kaina $.3100.

P. svetainėj, 11037 Michigan avė. 'Lo
dei Roselando, Kensingtono ir apic- 
1 in kės draugijos malonėkite tą die
ną nerengti vakarų, kad . L .L

PARDUODU RA 
vargonai. — pigiai, 
karais nuo 6 vai. 
žiuoja j kitą miestą.

Peter (’besimas, 
3.)38 Wallace Si., Chicago, III.

Tek Drover <8812

Mokslei vio pakalbės.

Darbas pastovus. Gera ino-

ATI DUODAMA randon 4 kamba
riai už 9 dol. j menesį. Grindįs va-

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. VUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kaa turi skaudamas arba silpnas aki*, ai 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas miu 

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

»**o 9 ryto iki 1 po pi«t. 
-—» „ . „   ........... ....—— -------------

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

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

Prašau atsišaukti šiuo adr: 
K. Gasiunas,

si\esli nau- 
prisiraš\ I i.

egzaininacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas mu- 
*®sų randasi Wasbington’e, kur yra Departamentas Patentavimo. 2L 
® AMERICAN EUROPEAN PATENT OFFICES (NS) 51
X 256 Broadway. New York, N.Y. ®

..........  .............. ___ ________ ___ ...................-...— . ■ -.......... - ......................".-J

ma, išvažiuos dar šia

l /.laikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnes negu kitų, 
(icriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS

K. A. Gricius,
6.362 E. While avė.. CJev

PARDAVIMUI vienu augštu medi
nis sankrovos namas. Stiklinis prie-

arba Garage
154.3 W 461b Sir.,

perkelti kuriuomunv i

ki viela tarp svetimtaučių, arti karų. 
Atsišaukite pas savininką, J. Stra
vinsky, 6011 So. Peoi'ia SU, Chicago.

DR. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas moteriškių, vyrišky, Ir vaiky lity.
Ofisas ir Gyvenimas:

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

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

niūkų, janitorių, be patyrimo. Te
kintojų, aliejuolojų; elektrmanų svė- 
rė(ių, vyi ų į išsiimiinėjimo kambarį,

PARSIDUODA PIANAS
Labai pigiai parsiduoda pianas iš 

“es, k a d man reikia 
į kariuomenę. Kreipki-

Pardavimui saliunas lietuvių-len
kų apielinkėj. Daro gerą biznį. Tu
riu parduoti del ligos. Atsišaukite 
tuojaus adresu: 1721 S. Halsted st.

PARDAVIMUI kriaučių sankrova. 
Gera vieta, labai gera del lietuvio, 
kuris kalba slavų ir vokiečių kalbas.

Frank Jurak,
560 W. 18 St., Chicago, HL

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriiko* LifM

Priėmimo valandos: 8 iki 10 dieną;
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėliom —< 

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

1346 So. Halsted St.
Phione Canal

Puiki 7 ruimų auza. ge
riu puikaus ežero. Pu-

REIKALINGAS —jaunas

Roseland, 111.—L.M.i). Aido Cho
ras, Roseland, III. rengia koncertą

mažiau ar

i
lės šiuo adresu:

Win. Klovas,
5257 S. Princeton avi*.,

stovėjo uni gatves 
.šnekėjo. MeDona Id

garsiau ir garsiau 
šalininkai. Ir re

R EIK A L A U J A M A VIR š U TIN f U

graph, upright pianą ir II. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

ka visus valdžios karinius už
manymus, jai kariiMiikams da
rosi vis sunkiau ir sunkiau. 

Kad kil k nors jputus žmonoms 
karingo ūpo, džingos kviečia

’Gera mokestis geram darbininkui.
Į Darbas anl visados. Atsišaukite luo-
jaus. J. Slrumskis.
L8.35 Wabansia avė.. Chicago, III.

Tel. Humboldt (ii!)!)

Pranešimai

jai vežė $9,000 algų darliinin- 
kams. I >u tarnautom užmušti.

| IŠRADĖJAI!!! $
Jeigu norite gaut patentą savo išradimui trumpam laike ir jj 

X. parduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir “Vadovo išradimą ®

imis. \ lem
dirbta, 2 ai
nenupjaul i.
ra barnė.
sė aptverta dratom. 1 mylia nuo sto
ties ir krautuvės, .3—-1 im lios

'•lephon* Humboldt 1271
SAHUDM

1679 Milwaukee Ave. 
8:80 iki 10 ilryto; 

Kampa* North Ava., Kambary* MR 
1:80 iki S ir 7:80 Iki • vakar*.

Sena* Rusa* Gydytoja* ir CbirarsMk 
Specialistą* MoUrilkų, Vyriiktt far 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų Lunį*

OFISAS
VALANDOS

’WMWlW’-'
TDcuLLi! L nF J'.4u-l

Chicago

UBAS, INDIANA IK OHIO. 
DYKAI l'KANSPOBTACIJA, 
BUVEINĖ, VIB ĖJAI IR TT. DA
RBAS ILGAM LAIKUI. ADRE
SAS: THE FRED R. JONĖS 
CO., 139 N. CLARK ST., CHI
CAGO, ARBA GARRETT, 
IND., ARRA CLEVELAND, O.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politl* 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 
3106 So. Halsted St. Chicago, M

■■FT ■^T W^T ■^T W

X PIRK SAU visas Plumbavojinwi reik- X 
B menis tiesiai už "wholesale” kainas. B 
X Mes parduosime visiems. X
i Levinthal Plumbing Supply Co., i 
♦ 1637 W. Division St., Chicago, T
B Corner Marshfield Ave. ■
T Kalbama Hetuviikai. v

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

Sukolektuot sukolektavo— 
bet nežinia kur padėjo.

rose ra 
kartu su

DENTLSTAI.
Ateikite pas mus del susitaisymo 

dantų. Mes vartojame geriausią 
auksą ir padarysime jums darbą ui 
mažą kainą.

TWIN CITY DENTISTS 
virš E. and W. Clothing Store, 

SIOUX CITY. IA.

Rengkitės! Naujieniečiai!

Antras Naujienų Bendrovės

MILŽINIŠKAS PIKNIKAS 
įvyks Labor Day, Rugsėjo 3, ’17 

GEO M. CHERAUCKO DARŽE
Lyons, Ill.

• . i . . * i*i i *i*— įvyrąs (arba mergina) dirbtiniunkai, visi kas lik turit serus, ma- \ , ...
lonėkite ateit seredoj; 24 d. rugpju- laikraščio administracijoj, 
čio, 7:30 vai. į Tamuliuno ir Gudga- . i.v,
ii<> svei., kampas 15 gatv. ir 49th av. Turi mokėti gerai angliškai

—a. i.abanauckas, HaSt. jr taipgi rašyti
“ [ant typewriter!©, ir turėti

Ateities žiedo vaikų draugijėle tu-’_____  . . »
rėš lekcijas lietuvių kalbos Aušros HO1S kiek SlipratllTlO apie 

knygvedystę. Rašykite savosvetainėj, 30 ir Halsted Sts. Laikas 
nuo 9 iki 11 v. ryte, kiekvieną ne-į 
dčldienį. Patartina naudoties šiąja ' 
puikia proga ir lankyti reguliariai | 
lekcijas, nes daugiau panašių drau
gijėlių nėra. Taigi reikia stoti į 
Ateities žiedo draugijėlę. —Koinitet.

Cleveland, Ohio.—LMPSA. 24 kuo
pa laikys mėnesinį susirinkimą rug
sėjo 9 d. 1917, po n r. 6006 St. Clair 
avė., N.E. 2 vai. po pietų.—Gerb. 
draugės malonėsit atvykti pažymėtu 
laiku. Yra daug svarbių reikalųja- 
rimui, k. L apie padidinimą organo 
Moterų Balso; taipgi LMPSA. virši
ninkių nominacijos, ir kiti reikalai. 
Taipgi kviečiame Clevelando mote
ris ir merginas prisirašyti prie L. M. 
P. S. A. 21 kp. B. V. Jakštienė, sekr.

mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. Teatsišaukia tik- 
itai norintjs pastovaus darbo.

“NAUJIB3NOS”
1840 S. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMU1! bučernė ir groser- 
nė. Biznis išdirbtas per ilgą laiką, 
Apgyventa svetimtaučių ir lietuvių. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
paimtas į kariuomenę. Greitai atsi
šaukite: .3.300 S. Wallace st., ('.hieago

PARDUODU kuogreičiausiai ir 
už kiek kas duos ,3 kėdžių barzda- 
skutyklą ir visus įrankius. Vieta iš
dirbta per 7 metus. Užpakalyj kva- 
tiera ir reikalingi rakandai, elek
tros mašinos. Priežastis pardavimo 
— esu paimtas i kariuomenę. Atsi
šaukite kuogreičiausiai.

Pranas Jakutis, 
733 W. 14tb Place., Chicago. 111.

Roseland, III.— LSS. 137 kp. susi- 
“loLlf A :30 
cialislų svetainių, 1100!) Michigan av. ; 
Draugai, pasislengkite atsilankyti 
laiku, nes mes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. Taipgi tie 
draugai, kur norėtų prisirašyti prie 
LSS. I.37 kuopos, kviečiami susirin
ki man. -—K. Valys, Org.

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. Gyveninio vieta: 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gat.,

TURIU paaukaut 8165 seklyčioi 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
<$20. Karpetas $10. Komodos, br«- 
sines lovos, paveikslai, firankoi. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
<$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzic avt., 

Chicago, Ill-

nuo 
mokyklos, 5 mylios nuo miesto. Kai
na š.3,000; įmokei reikia $1000, dau
giau nereikia mokei per .3 melus; po 
Irijų melų dar turėsi 4 melus laiko 
išmokėt likusius. Anlra farma <80 
akrų didumo, 25 akrai dirbamos, 15 
akrų lengva išdirbti, 40 akru apaugę 
dideliais medžiais, pusė aptverta

visai nauja, gera baimė, 2 maži bu- 
dinkai; I mylios nuo miesto. Kaina 
$.3,000; įmokė! reikia $800 ir kasinei 
po $200.00. P r i e ž a s I i s par
davimo. šimtais pigių nedirbtų for
mų. Atsiliepkite greitu laiku vpališ-

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

.327 S. Kcdzie A ve., Chciago, 111.

PARDUODU 3 automobilius labai 
pigiai, visi labai gerame padėjime. 
Vienas — 1915 automobilius, elektra 
pradedamas, 7 sėdynių. Antras — 
1916 — Slevenee six.s, 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:

PARDUODAMA PRIVATINĖ 
MOKYKLA.

Puiki pi'oga mokytai merginai ar
ba vyrui mokyti suaugusius mokyk
los skyriaus ir kalbas. Insteigta 27 
metai 
rinsi 
ties. 
1407

Keletą šimtų dolerių užtik- 
savo neprigulmybėj del alei- 

Pasilei raukite. 
Milwaukee avė

OtlnlŲ NlUUlJilllJ lŲsŲj jnKblŲj puoivoj

užnuodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 
skaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų.* 
Vyrai ir moters! — nežiūrint į lai, kas jus gydė be 
pasekmių arba nežiūrint kuo sergate — nenustokite 
vilties, bet loj vietoj atsilankykite — o jis jums paro
dys naujausią neabejcftiną savo budo gydymą. Pata
rimas dykai.

Dr. SCHNEIDER, 1553 W. 47th STR., kamp. Ashland Ave.
VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 vakaro. rUTC ACH TT T -

Nedėk nuo 9 ryto iki 1 va), po piet. llulu.

DR. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti nedali iijrydyti. ateikit* pea 
i riiCYr—«»n». Mano prietaisai. Radio-Scope Ba*»

VU—mmmJL ' d \ ZA LA ri-X ir pilno Įrengimo Bacteriolhffiika la-
boratori ja ir Kraujo Erzami nacija ati* . 
dengia man jūsų tikra liffa ir jei ai ap> 
■iimsiu gydyti jųsų Hfft. sveikata ir < 
•pėka bu* Jum* tusrailnta. Ateikit pa* 
tikr* vpecialista ir ne prie imituotoji. 
Tikra* apecialhta* neklau* ja*, kur jtoae 
*kauda ir kokia lu* liffa turite, bet Ji* ; 
jum* pasaky* pats, po apftiurtjirno.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122 
Prieš North American Cafe.

39 S. State St. Si. Kampas Monroe 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 vai. po pietų. ,

12th St. Tel K e d tie 8903 
Paulina. Tel Weatern 18 
9514-16 W. 12lh St., arti 
St. Louie Avė. ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti 12th 
SU, Chicago. lit

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Kernų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Iii.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKU! 
KUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų, sinti naminius daiktus urba up- 
rčdalus. Diplomas kiekvienam, k«n 
išsimokins. Valandos dieną arba 
vakarais del jųsų parankamo. UI 
$10 išmokiname jus siut visokiai 
drabužius.

DBESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western avk 

1850 Wells gatvė.
SARA PATEK, MOKYTOJA.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai 

Gyvenimas yra 
\ tuščias, kuomet

’ l)ffinyksta regėji-
m a s.
Mes vartojam p»-

TJ 9Jf gerintą OphthaJ- 
ip mometer. Ypati- 

nga doma atkrei- 
■ pi am a į vaikus.

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 va
karo; nedėliomis nuo 10 iki IiGyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 82 oi. 
Chicago, Ill. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po i»i*1 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai. 

Telephone Yards 687.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

4649 S. Ashland Avė. 
kampas 47 St.

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan SU CMcage. 

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




