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Darė kratų ir kitose vietose 
areštavo Haywoodą.

Nešinsianti kareivių nei ka 
riškų laivų Franci jos fro 
ntan.

Žandarai užpuolė Sočia 
listu Partijos raštinę
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1VERS1TETO PRE 

ZIDENTĄ.

Milicionieriai vaikšto miesto 
gatvėmis ir prirengtais 
šautuvais daboja tvarka.

Metalo darbininkų 
konvencija

mųjų paveikslų teatras, Su- 
vorovo viešbutis ir keli kiti 
vertingi budinkai.

Valdžios žandarai svetim- 
kalbių spaudoje jieškosią 
“išdavikiškų” straipsnių. .

Prasidėjo visuotini juoda 
šimčių areštai.

ŽANDARAI UŽPUOLĖ 
SOCIALISTŲ PARTIJOS 

RAŠTINĘ.

RIO DE JANEIRO, rugs. 
5. — Brazilijos karės minis- 
teris vakar viešai užreiškė, 
kad tos respublikos valdžia 
niekuomet nemaniusi ir ne
mananti siųsti kariuomenę 
ar laivyną Europon. Vadi
nasi, Brazilija pasitenkina 
tiktai pertraukimu diploma
tinių ryšių su Vokietija. Tal
kininkai taigi neras joje rei
kiamo sau pagelbininko.

Karės ministeris, be to, 
užreiškė, jogei Brazilija tai
pjau niekam neduosianti na-

plaukose vokiečių laivais 
Vadinasi, nepersamdys ji; 
talkininkams.

BRAZILIJOS UžRElš
KIMAS.

unijos 
priėmė rezo- 

iuciją, žadančią savo pa- 
amą Liaudies Tarybai.

Užpuolime 
teko vieno oi 
orlaiviai 
nėję juroje 
ir nušovė.

VOKIEČIŲ ORLAIVIŲ 
AUKOS.

Vietinė džingų spauda 
praneša turinti žinių, bū
tent, kad neužilgio federalė . 
valdžia rengiasi pradėt vi
suotiną medžioklę ant sve- 
timkalbių spaudos — dien
raščių, socialistinių žurnalų 
ir taip vadinamosios pacifis
tų literatūros. Pirmoje vie
toje, labai suprantama, bus 
imama naga n “vokiečių spa*

bų, pripildytų nuodingomis 
dujomis — gazais. Ryte gi 
pradėta bombarduoti mies
tą didžiomsiom kanuolėm. 
Pabėgėliai pasakoja, kad vi-

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

žeistųjų skaičius pasiekė ke
lių tūkstantių žmonių.

Sekamą naktį vokiečiai ir 
vėl bombardavo miestą. Šį 
syk zeppelinais. Tarp kita,

LONDONAS, rugs. 6. — 
Vakar naktį anglų orlaivių 
eskadra bombardavo Bru
ges prieplauką ir Varssena- 
er ir Ghistelles — vokiečių 
orlaivių stotis užimtoje Bel
gijoje. Numesta daug tonų 
eksplioduojanči'ų medžiagų. 
Priešui tapo pridaryta dide
lių materialių nuostolių — 
sako Londono pranešimas.

Anglų orlaiviai bombardavo 
Bruges, Varsscnaere, Ghi
stelles, Belgijoje.

LINCOLN, Neb., rugs. 6. 
— Nebraska valstijos gyni
mo taryba pareikalavo Neb
raska uni versi tatės valdy
bos, kad ji tuoj pavarytų tos 
un i versi tatės ’ prezidentą, 
krank L. Halleri. Jis mat

rugs. 6. — 
laivai va- 

sesis vokiečių 
bandžiusius ner-

— Rusų karės ofiso praneši
mas sako, kad rusų kariuo
menė vis dar traukiasi nuo 
vokiečių. Kai-kur rusų trau
kimąsi virsta stačiog betvar
kiu bėgimu.

Vokiečių pulkai jau persi
kėlė per Aa upę ir veja rusus 
toliau į Livonijos gilumą.

NEW YORK, rugs. 5. — 
Nežiūrint džingų spaudos 
siutimo ir visų persekioji
mų, Liaudies Taryba randa 
vis didesnio pritarimo pla
čiosiose šios šalies darbinin
kų miniose. Šiomis dieno
mis Brooklyne atsibuvo Me
talo Darbininkų Brolijos 
konvencija. Pereito pane- 
dėlio sesijoje kaip vienu ba
lsu tapo priimta sekama re
zoliucija ir pasiųsta j Chica- 
gą — Liaudies Tarybos kon
vencijai. Ji seka:

“Su giliu gailesčiu ir pa
sipiktinimu mes girdime 
apie jūsų persekiojimą. 
Šioje didžioje bandymo 
valandoje mes sveikiname 
jūsų darbą ir pasiūlome 
jums savo nemirtiną pri
sirišimą
kratijos reikale. — Metalo
Darbininkų Brolija.”
Konvencijoje, be to, pa

kelta klausimas apie prisi
dėjimą prie Liaudies Tary
bos. Klausimas atiduota į 
specialės komisijos rankas, 
kuri, priruošus reikiamų in
formacijų, atiduos tos Bro
lijos. narių nuosprendžiui.

vokiečiai ne- 
aivio: anglų 

pasivijo jį Šiauri- 
netoli Sheerness,

SPRINGFIELD, rugs. 6. 
— Šiakite jums carizmo pa
vyzdėlis laisvoje Amerikoje. 
Pora dienų atgal Springfiel- 
de tapo areštuota septynio
lika asmenų, dalvyavusių 
t.v. “gatvekarių darbininkų 
riaušėse.” Areštavo juos 
yalstijos milicija. Areštuo
tieji laikoma kalėjime be aiš
kaus prirodymo jų prasižen
gimo. Kaltinamųjų pusės 
apgynėjas pareikalavo, kad 
tuoj butų pradėta nagrinėti 
jų byla, idant sužinojus už 
ką jie yra areštuoti, arba 
paliuosuoti juos už tam tik
rą kauciją. Apskričio teisė
jas betgi atmetė reikalavi
mą užreikšdamas, kad joks 
geismas neturi galios paliuo
suoti areštuotus karine val
džia asmenis, dalyvavusius 
riaušėse bei sumišimuose. 
Vadinasi, karinė valdžia tų
jų teisės areštuoti kiekvieną 
nužiūrima asmenį, kelianti 
suirutę ir tt. Ir nieks netu
ri teisės spręsti apie areš
tuotų asmenų paliuosavimą.

Kaltinamųjų gynėjas pa
davė apeliaciją j augštesnįjį 
valstijos teismą. Jeigu aug- 
štesnysis teismas patvirtins 
apskričio teisėjo, nuosprendį, 
tai tuomet Illinois milicija, 
liepiant gubernatoriui Low- 
denui, galės areštuoti kiek
vieną t.y. “riaušininką” ir 
laikyti jį savo “malonėje” 
kiek tik jai patiks.

PETROGRADAS, rugs. 6 
— Laikinoji valdžia įsakė a- 
reštuoti dar daugiau buvu
siojo caro bernų — didžiųjų 
kunigaikščių, generolų ir 
šiaip praradusių savo vietas 
valdininkų-juodašimčių. Te
legrafas praneša, kad vakar 
areštuota did. kunigaikštis 
Pavlovič’ius ir keli kiti.

Sužinota, kad Kryme mo
narch istai turi įsisteigę 
nuolatinę raštinę. Ten tapo 
nusekta net tam tikra jų 
draugija. Valdžia pradėjo 
visuotiną medžioklę ant mo- 
narchistų. Ji, sako, neda
rysianti jokių ceremonijų su 
tos rųšies gaivalais.

euzų karines Ii
Ii Verdu n o 
skaičius mirsiu i.-
mūšiuose karei v

Utarninke franeuzu oriai 
vi n inkai numušo

LONDONAS, .rūgs. 6. — 
Iš Londono pranešama, kad 
vakar naktį viena vokiečių 
submarina užpuolė pajūrinį 
Anglijos miestelį Scrabor- 
ough. Viso j miestą paleis
ta apie 30 šūvių. Pusė jų 
betgi nepasiekė tikslo. Vis 
dėlto tris žmonės tapo už
mušta, o penki sunkiau ar 
lengviau sužeista. Materia
lių nuostolių nedaug tepa-

LONDONAS, rugs. 6. — 
Sulig oficialių Anglų vald
žios pranešimų, paskutiniuo
se trijuose vokiečių orlaivių 
užpuolimuose ant Londono 
ir kitų Anglijos miestų 117 
žmonių tapo užmušta. Gi 
141 sunkiau ar lengviau su-

Atimta generolo titulas ir 
duota trjs dienos laiko su
tvarkymui savo privati
nių reikalų.
PETROGRADAS, rugs. 6 

— Buvęs pietų-vakarų fron
to komandierius, gen. Gur- 
ka, tampa ištremtas už suo
kalbį prieš laikinąją . Rusi
jos valdžią. Ištrėmimo vie
tą leista pasirinkti pačiam 
Gurkai. Jam duota trjs die
nos laiko sutvarkymui savo 
privatinių reikalų. Gurka, 
be to, netenka generolo titu-

KANSAS CITY, Mo., rug
sėjo 6. — Nesenai čia metė 
darbą Cudahy Packing ko- 
m p a n i j os d ar b i n i n k ai. K a- 
dangi st reikininkai 
yra nuorganizuoti, ' 
d y to jams nėra

Areštuoti “maištininkai 
lės būti laikomi 
valdžios “malon 
tik pastaroji matys esant 
reikalingu.

greit visa tai bus atlikta 
prasidėsią nauji žygiai, nau 
jos kratos ir areštai.

Gyvename gi laisvoje A 
merikoje!

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 žymi * 
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. |

Žinomi 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 burgą nė išnešiotojams, 
nė skaitytojams, nes iš to 
nuostolių. Prenumerata už 
visuomet užmokama iškalno

Tikėdamiesi, kad gerb. “Naujienų” skaitytoji 
supras musų padėjimą ir laikysis šilų teisingų sąly*? 
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingą ačių, 
siliekame su augšta pagarba. '-

“NALJIFNV'’ ADM1NJSTRACUA. L
Chicago, III., ; .

Rugp. 18, 1917. ‘ .1

PARYŽIUS, rugp. 6. - 
Vokiečių pulkai vakar atka 
rtotinai 
pozicijas Aisne 
ne gruntuose.

patįs pranešimai, be
je, sako, kad vakar naktį ant 
Londono numesta apie ketu- 
riosdešimtįs bombų. Vis 
dėlto, nuostoliai esą nedide
li — 9 žmonės užmušta, o 49 

sužeis-

ka tai reiškia didiemsiems c
patriotams — samdytojams.
Jų pusėje randasi žiauri fi- 

jie naudojasi 
alginius ver-

ŠIANDIE
Rugsėjo 6 d., p. Blins 
trupo svetainėje—kam 
pas 45 ir Ųermitage gat 
vių — kalbės “I 
redaktorius, d. I 
SEIKA. Prakalbas ren
gia vietiivė L.S.S. 234-ta 
kuopa. Pradžia 7:30 v. 
vakaro. J .

Nepraleiskite progos!

PARYŽIUS, rugs. 6. — 
Gauta iš Hazbraucko žinia 
sako, kad vokiečių kariuo
menė apleidžia visą vakarinę 
Flandriją, taigi dalį Belgijos 
teritorijos netoli šiaurines 
juros. Gyventojai skubiai 
traukiasi iš mūšio linijos — į 
Ghentą.

Žisia oficialiai 
tvirtinta.

i, rodos, 
tai sam- 

aip primea- 
(ti kaltę “aidoblistų agitato
riams.” Jie betgi moka su
rasti išėjimą. Telegrafas 
praneša, jogei esą tikrų ži
nių, kad streikas buvo iššau- 
ktas vokiečių agentais, taigi 
šnipais. Menamųjų 
čių agentų gaudymu 
but bus pasiųsta būrys vai 
džius žandaru. • * , •

CHICAGO, rugs. 6. — Fe
derates valdžios žandarai, 
padedami miesto policija ir 
detektivais, vakar užpuolė 
socialistų partijos raštinę— 
ant kampo Madison ir Hal- 
sted gatvių. J ieškota “išda
vikiškos literatūros” ir kitų 
“svarbių dokumentų.” Su
lig džingų spaudos praneši
mų, žandarai pasiėmę narių 
sąrašą ir ką ten daugiau.

šį syk betgi žandarai nei 
vieno neareštavo.

Po to žandarai padarė vi
są eilę kratų ir kitose vieto
se. Tarp kita krėsta ir A- 
merican Socialist’o 
redaktoriaus, d. Engdahfo, 
privatinis butas ant Kedzie 
gatvės.

Žandarai apsilankė ir I. 
W.W. unijos raštinėm Čia 
jie areštavo unijos sekreto
rių, William D. Haywood’ą.

Tatai betgi ne paskutinis 
žandarų žygis. Džingų spau
da praneša, būtent, kad iš 
užgriebtų užrašų jie skubiai 
renka socialistų ir aidoblis-

AdreM:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, IL.E.IIMOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

lamau smerkiąs buv. valsti
jas nei Vokieitją delei da
bartinės karės.

Gynimo tarybos priimta 
rezoliucija, beje, reiklaauja, 
kad butų pasmaugta visi vo
kiečių laikraščiai, kur “nuo
dija savo skaitytojų pro
tus”, konfiskuota “maištini
nkų” nuosavybės ir jie patįs 
išguita iš “laisvosios Ameri
kos” ten, kur pipirai auga.

RETROGRADAS, rugp. 6 
— Pasikalbėjime su tūlais 
Valstybės Durnos nariais, 
paskilbusis juodašimčių va
das, Vladimir Puriškevič, 
tarp kita užreiškė, būtent, 
kad žinomasai “bolševikų” 
vadas N. Leninas jau senai 
esąs miręs. Sulig Puriš- 
kevičiaus užreiškimu, Leni
nas miręs dar 19.16 metais 
Zuriche, Šveicarijoje. Da
bartinis Leninas taigi esą ne 
Leninas, bet tūlas Zuderblu- 
nas, buvęs “tikrojo Iben 
draugas./

Veikiausia tai yra nauja 
pasaka apie Leniną.

Ųhicagoj ir apielinkėse.- 
Giedra; truputį šalčiau.

Vakar aųgščiausia tempe 
ratura buvo 79 laipsniai; že 
miausia — 62 1. y

— Mexikos valdžia 
mojo medvilnės 
savininkams, k a 
busią pradėta darbas, ji, va 
Idžia, paimsianti jas savo ži 
n i o n. V a d i n a s, k o n f i s k u o s.

S. V. KARIUOMENĖS 
STOVYKLA FRANCIJOJ, 
rugs. 6. — Associated Press 
praneša, kad vyriausias S. 
Valstijų kariuomenės vadas 
Francijoje, gen. Pershingas, 
vakar atvykęs į savo stovyk
lą. Manoma, kad neužilgio, 

įtur but, prasidės mūšiai.

itakavo franeuzu € 
ir Champag- 
(r vienoje ir 
vokiečiu už- c* 

puolimai tapo atmušti — sa
ko Paryžiaus pranešimas.

Oficialiai pranešama, kad 
vakar naktį vokiečiu oriai- c c

v i n i n k a i bomba r d a v o f r an - 
onines neto- 

Užmušta tūlas 
sužeistu

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Tost Office at Chicago, III., under 1he Act of March 3, 1879.

PETROGRADAS, rugs. 6 
— Vakar j čia pribuvo per
imieji Ryg$s pabėgėlių bū
riai. Vokiečiams užpuolus 
[Rygą — pasakoja pabėgė
liai — joje, dėjosi baisių da
lykų. Pilkieji vokiečių ka
lnelių šūviai nupuolė mies
tan anksti; pereitos nedėlios 

taikos ir demo-. rytą. . Kil$š ekspliozijai ir 
paskui vis 
ste pasidavė pilnutėlė pani
ka. Gyventojai pusnuogiai 
išbėgo g^tvėsna 
suriko: “Stotini” 
urmu patraukė geležinkelio 
stoties linkui. Tuo tarpu 
.vokiečiai sfetvo šuvius labiau- I 
šiai ir taikė į stotį. Pasek-

SPRINGF1ELD, rugs. 6. 
— Springfielde dabar ramu. 
Miesto gatvėse vaikšto bū
riai kareivių ir, prirengtais 
šautuvais, daboja, kad strei- 
kuojantįs gatvekarių darbi
ninkai bei jų simpatizatoriai 
neužpultų kompanijos nuo
savybių ir nesukeltų mieste 
riaušes.

S p ri n g field e j a u kelinta 
savaitė kaip streikuoja gat
vekarių darbininkai. Jie 
reikalauja 
ir šiaip tūlų pagerinimų da- 

o pini j a



nega

zenv-
•r Dr. A. Montvidas.kenktinai.

syvai dirbaPirmiausia turėtumėm aliniu- Dienos nuotikiai

Mėsa
pepsinas pilve.nose

JUO

nenešioja
socialistu vardo.

v

rūpinas

nas.

or
ganizaciją

n esme r-
Reiškia,

abiejuose šo-oi
nuose.

Skirtumas

Tas žinoma davė

geidaujamiems elementams įei-

šaltinis versmių viso pikto, kas me vyčių delegatai nutarė panai-

[Gązdina z o.

Apžvalga
mas tarp tų žmonių yra didelis

n

ma
numeryje;

už tai nebara.
nuolatos

darbo žmonių, bet jie

klauso prie

PRANEŠIMAS.
jeigu popiežius paklausytų jųnuomonė

talki- SMULKMENOS. Visoki gin-

prieš militarizmą ir darbinin-

ir jiems tarnavot, atsisakyki! il
ginus jiems ir jųjų veika lamas.Šiandie musų kunigai, tiesa, ne

turi vaikų ir moterų kam pa
likti savo turtus, kuriuos jie šū

mums 
delno.

ar Brooklyno ir apielinkių soci
alistai klausėsi L.S.S-os leidimo

nepaskelbė Socialistų Partijos 
Pild. K-o atsišaukimo, kuriame 
visos socialistų kuopos ragina-

lėjo atmesti tos Tarybos 
nizavima.

mi visur. Tai v 
<• 

likos klausimas.

kaip ant 
is” nestir

liną reformą šiame klausime.
Dabar jau bus aišku del k

asaulio socialistai tam.turi ge

kurių niekad nėra buvę ir nė
ra. Tai senovės žmonių fanta
zija. kuri vra melaginga, bet

ir tuoj po mėsos valgymo.
3. Vvras turi tiek pat šoi

Bet gal vienas antras vytis 
tam mano patarimui priešinsis

VII. Ir kaip greitai Gregorius 
VII lapo popiežium, taip greitai

jis įeis per langą.” Kol nebus 
panaikinta privatinė nuosavybė.

sultis-rcninas, kuris ant mėsos 
neveikia. Reninas prirengia pie
ną prie tolesnio pasiskirstymo.

galėtų sau talkon 
didesnių minių, j<

čiausiai, I. y. popiežiui - tai tur
tu klausimas, kuomet kunigai

tų. Belo, esama visokių ir li- 
gonbučių: vieni yra geri, nors ir 
dovanai, o kitu biaurųs, nors ir

skaičius ir musų brolių vyčių.
Tai gi, broliai darbininkai, ar 

jus vyčiais buvot ar šiaip kur po

vienas žingsnis, o antra, tai 
smarkus augimas Socialistų Sū

riniais. Kada lenkas, kuris va 
dinosi save galicionu, pasirodi 
tame lietuviškame saliune, tai 
tuoj aus patyrė, kad turi reikalą

daugiau žmonių miršta?

Atsakymai:

a u j ienos” sakiusios, kad

negu apmokamuose ligonbu- 
čiuose. Žinoma, einant už dyką 
reikia tikėlis susidurt su valka
tomis, alkoholikais ir lokiais nu
puolė! iais, kurie net kalbėt ir clg-

besiu, nes tas ne naujiena, bet 
praktikoj mes šiandie matom,

>varlnausia priežastis, apie 
kurią Myer mini, lai buvusi, kad 
kunigai visur ir visuomet sla-

sim, kad musu vyčiams absoliu-
C V

tiškai nieko nelieka dauginus

pusė žuvies?
5. Ar teis

t > rga n i z a c i j o j e yra da n gs t y fuosi 
po “svetima firma” ir todėl ne
pageidaujamas socialistams.

Poliaus tas pats Myer rašo ir

nių klesa, t. y. labiausiai apsir
gusiu į i, mažiausia aprūpintieji, 
neretai valkatos, alkoholikai, ne
laimių patiklieji. Kiek nors ap-

kon didesnių minių, veikdami 
.................i.. a .. i

ša naudos visuomenei

vusius popiežius, t. y. pirm Gre- 
goriaus VII-jo, o šis sumanė už
bėgti už akių visoms toms “lo- 
kamstvoms” panaikindamas ku
nigu ženvbini gyvenimą. Bet

Dabar-gi mes turėtumėm pa
ginti praeiti su dabarčia ir

gu-vyru visuose gyvenimo klau
simuose. Toiiaus. apie kara
lius, kurie jau atgyveno savo kia remti visu kuo, o

kalą pirmoje ir svarbiausių 
vietoj, kas žinoma, labai neliko 
bažnyčios “bosams”. Antras

nemalonumu. Visos tos c

veikia ant mėsos, ir tie, kurie

5. Žinoma, kad pavieto ir 
kituose dovanai leidžiamuose li- 
gonbučiuose daugiau miršta, nes

, O

juos savo giminėms ir šiaip 
tarnams, anot tos pasakos: “Jei-

“šv. bažnyčiai”, bet savo šeini v- 
noms. žinoma, čia daug trukda-

NETEISINGOS INFOR
MACIJOS.

Kaina ėjo ūktai apie lai, ar 
reikia socialistams dalvvaut to-

galinius vziatkas tarĮie kunigų 
del vietų. Kunigais tapdavo tie, 
kurie duodavo daugiatft ir ge
resnius kyšius pinigų,o tie, 
kurie nors ir buvo tinkamesni į

ar ne.

gamzaciją, o prisidėti prie sip» 
gadynės organizacijų, tai yra ,4o-

rio veikia
nu ryji mas
reiškia, jog ji maišysis su hyd
rochlorine rūgštim ir pepsinas

trečdaliais balsų 
bos šaką “Wofk- 
”; vadinasi, alme- 
uidies Taryba, už

Ketvergas, Rugsėjo 6, 191T

Skaitytoju Balsai

mis

ne

LSI U

Kazimieras Gugis

Darbukas.

dėldienį vykstu i Springfield 
Ilk, kur pasakysiu prakalbą 
vietos kuopai L.S.S. Tenais

biro ir, sako, kad sudžiūvo, kaip 
šluotos kotas. Tai tau ir “bože 
caria c h ra n i”!

girtybę, butų drįsus k išties 
^dujinę josios tvarką.
[Kada prusai 1870-1 m. su- 

francuzus .pastarieji, 
mrkę ant savo karaliaus

klausyti šventos Rymo katalikų 
bažnyčios (tuo laiku Anglija bu
vo dar po Romos bosų globa).

gaiš iš pietų Illinois’o.
Draugiškai, L. Pruseika

vo, kad toks jau matai šv. baž
nyčios parėdymas. Bet štai ką 
Amerikos istorikas Myer sako 
apie kunigų ženybinį gyvenimą:

Wilsonas sako, kad jis neužsi- 
tiki kaizerio valdžia. Jis mat 
norįs, kad Vokietijos žmonės 
tartų savo žodį taikos reikaluo
se. Manoma neprošalį bus pa
klausus, ar daug valios turi šios 
šalies žmonės svarstyti taikos 
klausimus?

ferencijos rezoliucijos, kurių 
pažymėtiems tikslams vykin
ti išrinkta komisija, kuri 
veiks IV Rajono kontrolėj. Ji 
nebus taip tvirtai suorgani
zuota, kaip siūlomoji liet, 
darb. taryba; ji tik sudarys 
talka bendram veikimui tam t
tikruose atsitikimuose. Ko- 
misijon įėjo dd*: J. Bekam
pis, Pruseika, Jukelis, Petra- 
Šiunas, šaltis, Bočkiutė, žoly
nas, Plungis, Benis, Račiutė- 
Herman, C. A. Herman, Tra
ch imas, Marcinkevičius, Bal-

taip, kad jie netrokštų eit j vai 
džios ligonbulj, kol bėda ne 
spiria.

Žinoma* tas viskas yra nage 
rai ir mano supratimu visi Ii

Veda visokius reikalas, kaip krimina Uikuos* 
taip ir eivihkkuosr ieissnuoMt. Daro 

visokius dokun^ntus ir popitras*

Namų Ofisas t
tm S. Naittri lt

Ant trečių lubų
T«fl. Drwer 13 lt

Miesto OfiMWW

ui ■.iiiriMiti 
111141 HvMt J

TA

nai, jei kas turi iš ko apmokėti 
nėra patartina eit į vietas u; 
dyka. Man teko patiri, kai 
žmones su turtu, melu skverbia 
si į valdžios ligonbučius. Li 
gonbučiai apie tai patii

WHMKOBBM

CSIT A iwintr Tt>JL K JOk. U3w-

Skaitančiai darbininkų visuo
menei visgi bus žingeidu patirti 
apie taip vadinamus vyčius ir jų
jų užduotį, kurią jie atlikdavo 
praeityje.

Angliškai vyčiai vadinasi 
“Chivalry” ir Čia reikia posaky* 
ti, kad augiai tą žodį pasiskolino norėčiau pasimatyt su (Irau 
iš savo kaimynų franeuzų, nuo 
žodžio “chevalhorse”, kas reiš-

Sveikatos Skyrius

Telephone Canal ĮSOS
musų

kariuomenėkojomis

Atsakymai į klausimus.

2) Paklusnumas ir ištikimybė

Myer sako

to ir žemės.

Žodžio laisve.

ilės savastim, tuomet ji kontro

MokinysGaila jų, bet...do čia pat dedamos tos kon-

Dabar jis kapoja malkas, Ši
ku ri

mnmAi

Tai tau ir

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo
mones Redakcija neatsako.]

sa ir žuvis?
2. Ar gera

vokiečius.
manymu.

re ne i,j a visai nesvarstė klausimo 
apie Amerikos Lietuvių Darbi-

Ar atmenat, kad Maikis caras 
kapodavo žmones nagaikomis ir 
kardu. Jam tatai labai tikdavo

ligonių, daktarai dirba juose už 
dyka, ligonis vra nelaisvis, nes

ŽODIS APIE VYČIUS, IR KĄ 
ISTORIJA MUMS APIE 

JUOS SAKO.

me Anglo-Norman periode, 1066 
— 1350 metais. Jųjų užduotis, 
jųjų amatas buvo visų svarbia u-

KODEL MUSŲ KUNIGAI 
NEVEDA?

riolizhiu. Kada aš lurėjau laid
inę būti biznierium ir užlaikiau

Gal ne vienas šiandie pamąs
to, kodėl musų katalikiškieji

tuškienė ir Janušonis,
Rezoliucijos gerai išdėsto 

kovos budus prieš militariz
mą ir prieš darbininkų teisių 
varžymą. Vienok, musų nuo
mone, galima buvo apleisti 
didesnio brutalumo, prikiši
mą vokiečių valdžiai; talkini-

“Kunigai vedė ir gyveno su savo 
šeimynoms iki 1073 metų, kol

statyt savo reikalavimų, kas jį 
verčia jaustis prasčiau. Abel-

Konferencija ' daug-maž 
dviem trečdaliais balsų atme
tė organizavimą Am. Liet. 
Darb. Tarybos.
Tame “Kovos” straipsnyje yra

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North

Taip ir aš negalėjau to suprast 
ilgai, ir kuomet paklausdavau 
savo kaimynų, jie man atsaky
davo, jog nežino. Kiti sakyda-

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
| SMI*, dienraštis siunčiamas pačtu, 
f Baljeink išanksto užsimokėjus: Me- 
! 16.00; pusei metų $3.50.
*|Dtaf» ne Chicago j, metams $5.00; pu- 

MI metų $3.00; trims mėnesiams
! Kanadoje metams $7.00. Vt-

- **r kitiur užsieniuose $8.00 metams.

liškumas arba ištikimybe savo 
šaliai, ant sekančių principų: 
1) šventai ir nenuilstančiai

Atvykęs į Chicagą kalbėti 
L.S.S. VIII rajono kuopoms, 

• gaunu daug pakvietimų iš į- 
vairių vietų atvykti ir pasa
kyti prakalbą. Ant rankų 
turiu pakvietimus iš 4 vietų 
Indiana valst., iš 3 vietų Wis
consin, iš pietų Illinois ir tt.

Draugams kvietėjams pra 
nešiu, jog pabaigęs maršru
tą VIII rajone, tegalėsiu pa
sakyti prakalbų tik Wauke- 
gane ir Kenosha (sekamą.se- 
rėdą ir ketvergą). Beto, ra
jono valdybai sutikus, šį ne

Napoleono Trečiojo, numetė 
jj nuo sosto ir įsteigė respu
bliką. Ir prūsų valdonai ne
mėgino gaivint Francijoje 
monarchiją, nors jiems turėt 
respubliką po šonu buvo la
bai nemalonus dalykas.

Frajicija tuomet buvo net

Vieni sako, kad ; 
ir rci- 
kiti gi<f 

savo > 
ne ka-

kia gabus, sumanus raitorius 
arba ricierįus, kurio užduotis ir 
šventa priedermė buvo tarnau
ti šaliai, pavyzdžiui, kaip kad 
Rusijoj kazokai tarnauja.

Vyčiu Anglijoj gadynė maž-

dint, kad Vokietija galėtų 
sunaikint žmonių laisvę ir

Pasakos apie “vergiją”, 
gręsiančią Amerikos žmo
nėms iš Vokietijos pusės, y- 
ra kvailas išmislas.

Gaila, kad aš daugiau nebesta 
saliiinkyperiu, turėčiau daug to
li iii žvalgauk

i Sakysime,- kad atsitiktų 
toks netikėtinas dalykas, jo- 
gei kaizerio armijos sumuš
iu talkininkų armijas. Ko
kia butų to pasekmė Ameri
kai? Ar Vokietija tuomet 
atimtų šios šalies žmonių tei- 
pes? Ar ji mėgintų pakeist 
fiaos šalies valdžios formą?
f Nėsąmonal Tokių dalykų 
mukti gali tik maži kūdikiai, 
b ne suaugę žmonės.
I Naujosios gadynės istori- 

Z ^ar nebuvo atsitikimo, 
i valstybė, nuveikusi ka- 

i|€je kitą didelę savarankę

Nėra Nieko Pergero Kūdi
kiam, Duokit Jiems Geriantį

ĄcujL7icdtU^
EAGĖĖ 

BRAND 
CONDENSED

MILK
kurį motinos vartojo suvir
tum šešiasdešimts metų, kai
po maistų nežindomiems kū
dikiams. Lengvai prirengia
mas. Lengvai suvirinamas 
ir nesugenda iki paskutiniam 
lašui. Nesi eikvoja. Vartok 
vien Borden's Eagle Brand 
Condensed Milk

| Iškirpk šį apskelbimą ir atsiųsk | 
Borden’s Condensed Milk Co, 

New York City. N. Y.
o apturėsite nurodymus lietuvių 
kalboj, kaip tą pieną vartoti.

Užsisakomoji kaina:
te, nešiotojams kasdien pri- 

namus, moka:
................... 12 centą

NAUJIENOS
Ilthuanian Daily News

L ■ ..n —........

B Bribed Daily except Sunday by 
Lithuanian News Pub. Co.. Inc.

-*MB SO. HALSTED STREET
CHICAGO. ILLINOIS

vaiiiiiimiiniiuiuirnx
Valdžia Su v. Valstijose 

tolyn vis labiau ima varžyti 
[žodžio laisvę.
L Tai yra politika, priešinga 
I šalies konstitucijai.
B Valdžia tą žino, ir ji sten- 
I giasi surast argumentų savo 
* tokio elgimosi pateisinimui.

Illinois valstijos guberna
torius, kuris siuntė Chica- 

Igon kariuomenę išvaikyti
Liaudies Tarybos konvenci- 

x ją, irgi mėgina pateisint sa-

I laisvė, bet ne išdavikams.” 
f Ar tai yra argumentas? 
[žinoma, kad ne. šalies kan

laisvę kiekvienam žmogui, 
nežiūrint, kaip apie jį many- 

įtų gubernatorius Lowden ar 
t koks kitas valdžios šulas.

lame—apie tai privalo sprę- 
fsti ne gubernatorius ir ne 
Ipolicijos viršininkas, o teis
mas. Be teismo nuospro- 

ildžio valdžia negali siaurinti 
žmogaus teises ir skirti jam 

Ibausmes.
Žmogus turi but apgintas

Tame ir yra konstitucinių ir 
kitokių pilietinių laisvių 
prasmė. Kuomet-gi valdinin
kai ima pagal savo nuožiūrą 
varžyt žmones, tai jie įveda 
despotizmą.

Patriotiški Chicagos kapi- 
talistų laikraščiai gąsdina 
Žmones. Jie skelbia, kad 
^Vokietijos pergalė dabarti
nėje karėje atnešti! vergiją 
$uv. Valstijoms.

Mes negeidžiam pergalės 
IVokietijai. Specialiai Vo- 

a idetijos kaizeriui mes iš vi- 
&os širdies linkime, kad ji
sai kuogreieiausiai susilauk- 

», Mų tokio-pat likimo, kaip Ru
pijos caras. Juodu vienas ki
to verti.

Bet mes vis dėlto klausia- i r
\bne: Ką bendra turi karės 

imėjimas arba pralaimėji- 
as su “vergija” S u v. Vals-

šioje salyje gręsia pavojus 
ne iš kur kitur, kaip tik iš tų 
ponų, kurie čionai ginkluota 
spėka ardo ramius piliečių 
susirinkimus, kurie areštuo
ja kalbėtojus ir uždraudžia 
darbininkiškus laikraščius.

Kaizerio priešai yra visų- 
:*ma Vokietijos žmonės, 
(t jie priešinsis kaizeriui

jie turės prie 
Šita tečiaus už- 

k.

kariaujančios prieš Vokieti
ją, kuomet jos įveda despo- 

jos žmones nenorėtų ka
riaut. Jie priverstų savo 
kaizerį padaryt taiką arba 
jie numestų jį nuo sosto.

Bet tokių šalių, kuriose 
viešpatauja priespauda, per
sekiojimai ir valdžios sava- 
valė, Vokietijos žmonės bi
josi. Ir jie ginasi nuo jų, 
nedrįsdami priešinties kai
zeriui.

Vokietijos žmonės taip- 
pat bijosi despotiškų priešų, 
kaip Amerikos žmonės bijo
si Vokietijos kaizerizmo.

voja pries laisves ir teisių 
varžymą Amerikoje, o tas,

Brooklyn o Taikos ir Teisiu Ko- * €-
miteto organizavimo būdų yra 
tame, kad pirmosios iniciatyva 
išėjo iš masinio susirinkimo, o 
antrosios — iš socialistų rajo
no. Bet ar tas skirtumas turi 

tiems tos pačios rųšies vyčiams 
ir dar poras kilų ‘menkesnėj 
vertės dalykėlių, kai buvo Aug 

jau jos yra sutvertos; ir kuomet 
mes jausimės galingais dideliu- 
mi skaičių narių, mes pakelsim 
balsą prieš savo išnaudotojus ir 
tuos, kurie trokšta musų krau
jo šioj karėje. Mokinys.

kalba apie patriotizmą. tečiauR 

tčmyla, lai didžiausiais šios ša
lies patriotais yra visi tie, ku
riems jau nereikia eiti į karę ir 
tie, kurie sunkiai nedirba, o tik. 
taip sau važinėjasi automobi
liuose ir smagiai leidžia laiką.

mat ki V-

gėrimai ir tie

dais pavadinti; per tai. man ge
rai ėjosi biznis ir kad tik ne tos 

atsitikimai, ta bučiau ir dabar

Nors ne visiems saliuno b i z- 

liūnas patampa labai svarbia 
vieta. Noi^ daugeliui žmonių.f 

tų prirodyti.
Šalinuos daugiausia moka ui

vieta perdirbimui žmonių pro 
tavimo. Jeigu saliu nkyperū 
yra “smart”, tai jis ir savo kos 
tumierius padaro “all right”

H
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Tik laimė, kad jis buvo greitas
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Daktaras
Seno Krajaus

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedčlio Vak.

The Misery of the Lithuanian
Refugees i 
illustrations

Vietos lietuvių 
pamokslų ragina, 
stotų į kariuomenę 
šieji 
šeimynų 
Jis išrodinėj 
kalinga ii 
pradžios svieto

ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

ka viskas 
k ra Ii jų. 
vien

Prieš Pačte
Ofini

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 25 metai

Ober-Ost. Le 
niste Allemand 
Par C. Rivas.

vietų nestoti.
kad kare yra rei- 

kad taip jau yra nuo 
bus iki pabai-

Eiles ir Daįnos. Knyga ir lai 
da pirm 
mis

Bassanavitsius, pere 
Renaissance litbuanienne

TeL Armitage 984

kad lietuviai 
Tik vedu

ku rie turi užlaikyt didelę 
mot jo

2121 N. WESTERN A V 
CHICAGO, ILL.

La Question Lithuanienne. 
Memuarus paduotas lietuvių de
legacijos 3-čiai tautų konferen
cijai Lausanne, 27-29 birž. 1916. 
Perspausdinta iš Annales dės 
Nationalites” nr. 12, 1916.

Plan Annexion-
en Litiniame

Russia. Willi 7 
Pro Lithuania. 

For the benefit of the Lithua
nian War Relief Fund.

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušerka
Mrs. Antonina Shusho

Nustebinančios Pasekmes
Daug ligonių patyrė palengvinimą jau laike dviejų 

iki keturių valandų.
Jeigu kas jūsų kenčia nuo kaspininės kirmėlai

tes, bet klaidingai gydosi nuo kitos ligos, paprastai 
be pasekmių — tegul ilgai nelaukia, bet atsišaukia į 
mane — 
už mažą

Konferencija Wisconsin© vals 
tijos LSS. kuopų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 22-ra GATVĖ

IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.
VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pane
lio, Seredos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Romų Ir Steglnla Poplarat 

CARR BROS. WRECKING CO.
MO3-3038 S. IW.ted Sb, Cbte.|., Ill

LOCAL LOAN
COMPANY

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

Telephone Drover 2116.

LIBERTY HALL 
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

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

Tel. McKinley 2878 
B. J. WAWZiNSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pl.

Pro Lithuania. Bulletins de 
Bureau D’Information de Lithu
anian No. 6.

Skoliname pagal įstaty
mišką mokestį 

$25_87^/^c į mėnesį
50 .......  1.75 į mėnesį
75... 2.02% į mėnesį

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

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

nimų.

DR. A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJA, IR OHMUMMMt

Smiaiiitu nohmt{. tytMia, Ir mūa Ha.
Ofis»» ir GyvtnfaMMK

8000 B. Habted k®**** JM Bfcr.
Telephone Dmw 4t?4,

OfiMM atdaras iki lt ral. ryt®, 1—4 
po ptotą ir vakarute.

l^,********^**^****^*l,»J%iPWWM*»^te%iRiiyM'*ip%^

Dr. E. Žozanas. Moteris, jof 
gyvenimo srytis ir jos paslaptįs 
Išvertė P. N. Su paveikslais 
Spauda ir lėšos “Vienybės Lie 

120 Grand st., Broo

Rajono valdyba: organizato-
Beržanskis, nutarimų 

Vytautas Brazevičius, f in. 
J. Margis, iždininkas Ant.

JOSEPH C, WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bid g., 
29 So. Ln Salle Si., Chicago, HI.

Tel Central 0390-6891. Atdara : 
Utarninko, ketverge ir suimtos vaka
rais nuo G iki 8 vakare, po numeriu: 
1560 MILWAUKEE 4 V E., Chkago, HL 

Tel Humboldt 97.

La Situation 
tholique en Litiniame

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosimo visiems.

Lavinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicąiro, 

Corner Marshfield Ave< 
Kalbama lietuviškai.

Sekančių konferencijų nutarė 
laikyti Kenoshoje ir taip vis lai- 

aplenkus nė vienos 
kas met vis naujoje

Telephone Drover

Or. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialtetas Moteriškų, Vyrišką. V»terą 
ir vte< chronišką Uim-

V olando*: 10—11 ryto, 4—* po p te tų, f—4 vhh 
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 14 

CHICAGO. ILL.

Tų pačių dienų, 8 vai. vai 
prasidėjo prakalbos, pareių 
LSS. 119 kuopos. Galiu pami
nėti, kad jos buvo svarbios ir 
kad visi tapo užganėdinti.

Pirma ant programų pasiro
dė jauna mergaitė panelė Flo
rencija Ru įkaitė, paskambino 
pianu franeuzų Marsalietę ir 
darbininkų Marsalietę. Publikai 
labai paliko.

2 dienų rugsėjo Waukcgane 
surengė prakalbas Sūnų ir Duk
terų Draugija. Pakvietė kalbė
tojų iš Chicagos — p-ių Dundu
lienę, kuri puikiai kalbėjo 
pasakodama moterų visus

Angliškas, lietuviškas ir lenkiškas 
iškabas — S I G N S — ir 
visokios rūšies raides ant vežimų ir 
automobiliu puikiai padirba 

L.. LANGE] 
3153 S. Halsted St., Chicago, Ill- 

Tel. Drover 8250.

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

3843-45 South Kedzie Avenue 
CHICAGO, ILL.

Dr. S. Biežis
G y d y t o j an ir (biro rgaa

OfigHH 2359 S. Leavitt St.
Valandos 4—6 Ir 7.. 9

Tel. Cana) 3877

F. Krawcowicz. Grafas kai
miečio bernu. 6-šių aktų kome
dija su dainomis ir šokiais. 
Vertė Z. Bagdžiuniutė. Spauda 
ir turtu “Dirvos”, 2004 St. Clair 
avė., Cleveland, Ohio, 1917. 
Prekė 25c.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Jeigu kas jum* yra skolingas ir nenori geruoju atsiteist, 

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininkų J musų ran* 
J < kas. mes turim būdų. iŠ kurio skolininkai neištrūksta iki 

Musų budui atgavimo skolų nėra skir- 
kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar 
— musų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 
akolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes 

advokatus prižiurin-

UŽSI8ENf! J C HIOS IR NEIfiGYDOMOS JOS YRA 
i pilvo, 

imatizm/.į, 
^slaptingi' 

% Jis jums 
du. Pat*r

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kerte 11 
Chicago, HL 

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po liM 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedUi»~ 
mis vakarais ofisas uždarytai 

Telephone Yards 6<7.

pie šių dienų deino- 
Frumpai perbėgo Su- 

ylų Valstijų istorijų, kaip 
šios šalies piliečiai kariavo už 
laisvę, demokratijų. Kalbėtojas 
tolinus nurodė, kad jau šiandie 
yra žuvus laisvoji Amerikos de
mokratija, o gyvuoja plutokrati- 
ja. Nurodė kaip “gerieji pilie
čiai” išnaudoja darbininkus; ra
gino visus stoti po fa raudonųjų 
vėliava, kuri yra ženklu darbi
ninkų pasiliuosavimo — socia
lizmo. Vyrų kvartetas sudaina
vo “Saule teka, nusileidžia”, taip 

aus dainelių, pritariant 
lei F. Bu įkaitei. Dekla- 
•g. V. Brazevičius apie 
t ė v y n ę-Li e t u va. P ubli- 

ka gausiai apdovanojo delnų 
plojimu. Kalbėjo drg. A. Pūk
štys ir drg. Moekapetris. Abu 
maž-daug vienodai nupasakojo. 
Tik drg. Moekapetris užpjovė ir 
Romos agentams. Jie, girdi, lai
mina, kad1 mes ei tumėm į tų 
žmonių skerdynę, bet ar tų “ge
rųjų piliečių” mes rasime tenai? 
Ne! Jų nėra ten, kur kraujas 
upeliais teka. Ten vien tie dar 
bionikai, kurie neturi kų ginti. 
Patiko klausytojams šitie žo
džiai labai.

įrašė ir savo lėšo 
išleido Joanna Tamašaus 

kaitė (Lakštutė). Spauda “Lie 
tuvos.”

fųs 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 

balandos nuo 
p ryto iki 8 v. 
rak. Nedėliom 
auo 10 iki 1.

nikų nedėlioj
Marjorie Grove Parke. Tnžangi 
lik 15c ypatai. Karas reikia im
li Pine ir išlipti ant antro susto 
jimo už Pine. Baranauskas

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams tinomaa per 16 m®» 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą# 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy* 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujaaaiaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pri®- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tib 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
f 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

REUMATIZMAS
Nnmin. Gydymas suteiktas Vieno turėjusių

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

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

Viršuti
Apg.___

Visos ’ virŠminetos anglų ir 
franeuzų kalbose knygos yra iš
leistos J. Gabrio Lietuvių In
formacijos Biuro, I^ausanne, 
Šveicarijoj.

)'rh t'-uk* vihiriiis* tinkamuA iLkiiAu*, IfRMte 
Biioja ir patartame duoda dykai
T8648 Milwauk« Ay*>,, arti Ctateaar* Ava. Smrs 
lobo*. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vate** 
rui. NadėJiomiu nuo 9 išryto iki 1 p® ptetųk 

T®1. Jii.ni.m kvt 2414

Visų šalių darbininkai vieniki- 
mės, nieko nepralaimėsime, tik 
retežius!

Aukų surinkta $2.11. Prisi
rašė keli nauji nariai prie kuo
pos.

Tegyvuoja Wisconsino valsti
jos rajonas 1

— Naujienų Reporteris.

Matomai, musų katalikų ku
nigas n (‘žino nė penkto Dievo 
prisakymo: Neužmušk!

Bet kadangi kunigas neturi nė 
pačios, nė vaikų, nė jokios šei
mynos, tad sulig jo “šv 
džių, jis pirmas ir tur 
kariuomenę, laukiame

. . .. _ 
visų ligų ir silpnumŲ.

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

suirę vyrai ir moters eikite ir busite 

jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
Ligoniai keliauja ilgas keliones iš Vi

tų Suv. Valstijų gydyties pas daktarą nuo savo ligų.

REIKALAI! JI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 1 i
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga l krvvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

uJOFHN J. SMl-n'ANA
AKIŲ SPECIALISTAS

, TEMYK1T MANO UžRAŠA.
> 1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Vai andos: nuo y ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

Tel. Canal 5335

Manote pirkti namą?
Ar norite išmainyti savo prapertę?
Ar reikalaujate rodos žinovų praperčių klausime
Ar reikia insurance? Norite paskolos?
Kreipkitės prie mus

A. PETRATIS & CO.nu
var

gus, taipgi kviesdama . moteris 
prie veikimo. Tokios kalbėto
jos, kaip p. Dundulienė, yra pas 
mus labai pageidaujamos 
palieka geras pasekmes, 
prakalbų, susitvėrė Lie 
Moterų Progr. Susivienijimo 
kuopa iš penkiolikos narių. [ 
valdybų išrinktos pirmininke K. 
Radavičienė, protokolų raštinin
ke R. Molejaičiulė, finansų raš
tininke K. Rybelienė, iždininke 
M. Valiulienė. Kasos globėjos 
V. BiIvinskienė ir P. Sprindie- 
nė. Sekantis susirinkimas atsi
bus rugsėjo 9 d., 1 valandų po 
pietų, Liuosybės svetainėje, ant 
8 gatvės nr. 803. Taipgi sutver
ta vaikučių draugijėlė. Toliaus 
pamatysime ir pasekmes, nes 
moterįs kaip vaikų draugijėlei, 
taip ir Liet. Mot. Progr. Susv. 
kuopai labai pritaria.

— S. Rybelis.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike paprastųjų ban 
kos valandų.

Del parankamo tokių depozitorių šio Banko taupomasis sky 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

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

State Bank of Chicago 
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.“

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

Rugsėjo 2 d. atsibuvo Wiscon
sino valstijos LSS. kuopų konfe
rencija tikslu atgaivinti paįrusį 
IX Rajonų. 11 valandų drg. F. 
Beržanskis atidarė susirinkimų 
ir trumpai paaiškino, kokiu tik
slu yra sukviesta konferencija. 
Peržiurėjus mandatus pasirodė, 
kad dalyvavo šios kuopos: Ke- 
noshos, Racino, Milwaukee’s ir 
Sheboygano. Delegatų buvo 11 ir 
keletas svečių.

priežiūrą.
Silpni, nervuoti, sergantis 

sugražinti i sveikatą ir .stiprumą
Daktaras Ross išegzaminuos ji 

reikia daryti, kad pasveikus sų kr 
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa« 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš* 
tų overkotų.

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

Atdara kasdienią-, nedėliomis ir va* 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago, 551

nes ras sveikatą be sugaišimo nuo darbo ir 
atlyginimą.

Tūkstančiai žmonių turi vidu- 
riuose kaspininę kirmėlaitę, tečiaus 

(l neturi apie tai mažiausio suprati-
H mo ir klaidingai gydosi visai nuo
| kitos ligos — visai be mažiausio

JjL-- palengvinimo ligos.
Geriausiu prirodymu buvimo 

kaspininės kirmėlaitės žmogaus vi- 
dūriuose yra glitingas mėšlas iš 

dalies kaspininės kirmėlaitės.
Žmonės, kenčiantįs nuo tos bai

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

Jeigu kas turi šiuos simptomus, i as ištikrųjų turi kaspininę 
kirmėlaitę, o jeigu norima ji prašalinti ant visados laike 5-)ų va
landų, tegul tuojaus atsišaukia i mane.

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

Oa’kvwoodl
1645 W, 47 ST., ARTI MARSHFIELD AVE., CHICAGO.

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

jfĮĮĮĮĮfe Taipgi priren- 
'^0Rkam Akinius.

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

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

Tel. Canal 5 
2128 West 22-ra gatvė

Jus Galima Išgydyta
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

Aš Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligos 
X-RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

flf E iums pasakysiu, be spėlioji- 
, j Ia | |; mų, kokia yra jūsų tikra liga,

J -J Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimu*, 

Aš turiu mano paties vaistų de
partamentų ir laboratoriją, 

Aš vartoju tiktai tikrų Neo-Sal- 
varsen, 914 ir 606.

AŠ išgydau, kuomet kili atsisa-
i įsišaukti 

tsilieps buvusieji 
rajono valdybos nariai, kų pirma 
darbavos IX rajone. Buvo pa
keltas klausimas, kad paauka- 

iek rajono reikalams. Vi
satai suliko ir sumelė au

kų $6.00. Nutarė kad darbuo- 
ties kaip galini sparčiaus, idant 
atgaivinus tas kuopas kų yra

VISAS LIGAS VYRŲ IR__MOTERŲ

plaučių. Inkstų ir puslča, ufnuodijimą kraujo, 
falvOH skauamus, skauamu® nugaroj®, kosėjimą, 
liftas. Jigru kiti negalėjo jus išftydyti, ateikit® 
gali padarytL Praktikuoja per daugelį metų ir 
viaa dykai.
yto iki 8 vai. vakare. N ėdė Home iki 12 dieną, 

kampas 19-to« ft*t., viršuj Bartkos. Tel. Canal 3263.

čias LSS. kuopas Wisconsino 
valstijoje. Buvo pakeltas klau
simas kaslink senojo čia gyvavu
sio rajono

bet paduokite savo 
turim būdą 

naataiiyftina skolas
I tumo,
j » m u« ų

j ' 8okia*’1 
L m \ tt i turime korespondentu*, kolektorius

čiua musų reikalus visose apielinkėse,
Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- 

nedėiiate, seredoma ir pėtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninkais, ketver- 
ftate ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose mieetuose Ka
lite kreipties pas mus laiškais įdėdami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso 
SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halsted Street, Chicago, Hl.

Svarbiausi nutarimai. Kiek
viena kuopa turi mokėti į rajo
no iždų po 5c nuo nario kas trįs 
menesiai, kad butų iš ko palai
kyti rajonų. Nutarta užklausti 
drgo L. Pruseikos, ar jis ncap-

ir inkile, •
tfąrvdė bitetemh ■->

OKI O V A f ANUO
tMf BLUE Idt.ANf) J

Neatidėliokite. Rašykite šiandien

Syracuse, N.Y.
Mr. Jackson yra atsakomingas 

n is paliudijimas yra teisingas-
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PARDAVIMUIJ IEŠKO DARBOPranešimai A. KARTANO

BRIGHTON PARK
RAKANDAI

REIKIA DARBININKŲ

farmeriai

nia REIKALAUJA DAILYDŽIŲ

PRIE NAMU

ATSIŠAUKITI

SUPERINTENDENTO OFISĄ

Dr. A. R. Blumenthal

AUTOMOBILIAI

mo

AMATŲ MOKYKLOSmos

Cicero, III

ol w. mmEWici

ASMENŲ JIEŠKO.IIMAI

RANDAI

PARDAVIMUIRASTA—PAMESTA

3315 S.
GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Tėvai protestuoja prieš 
mokyklų vyriausybės 
patvarkymas.

15*8 
sibus 
Gruss

Farmeriai reikalauja 
exemptionu.

čia vis pro- 
paėjusiu j i 

draugai, 
ingos ne
didesnių

Apsvarstę 
Gerai.

visųpi rma 
virtuvių.v 
kareiviu i 

oficicriams
o biznic-

30 v
5 St. Kalbės 

Pruseika, 
įvažiavęs iš New

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

Liet. Soc. Jaun
sinės
$800
$200.00; $225 victrola ir rekordai - 
už $55.

Vartoti vos 90 dieno.
3019 Jackson Blvd., arti Kedxie ava 

Chicago, Ill.

’elephon* Humboldt 127>

CUIS 
vadinamųjų 
Grasinama, 
ši ilgiems karei laikraščiams bu 
šia labai karšia nuo to.

Town of Lake.
Lygos 3 kuopos lavinimus susirinki
mas įvyks pfitnyčioj, rugs. 7 d. 8 v. 
vak., Davis Square svetainėj, 45th 
and Paulina Sts. Visi nariai ir pa
šaliečiai kviečiami atsilankyti.

—Vaidyba.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
ių kambariu veik naujus

Viskas vartota vos 9 savaites, 
i po viena. Atsišau- 
yveninio vieta: 1922 
, arti 22-ros gal.,

Devinerios (3x9) su
pa rinkt y karts* 

Vartojant šią trejanką 
neužmiršti, kad tai yra 

e vartoti perdaag. 
stimuliuoja vidų- 

ir tokiu budo

Išmokinam piešinio, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus arba aprčda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais del jųsų parankamo. Už $10 iš 
mokinam jus sint visokius drabužius 

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

Nedčlioj: 3, 4, 5, 12, 26, 
31, 32, 35, 39, 42, 48, 54, 65 
81, 83.

Kalbamos kuopos mėnesinia
me susirinkime, laikytame rūg
ščio 2 diena, draugu atsilankė

TURIU paaukaut $165 seklyčioi 
seta vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpctas $10. Konlodos, br«- 

lovos, paveikslai, firankoi 
rojantis Pianas 1917 modelio.

DIDELIS BARGENAS. Parduodu 
pigiai restoraną ir rakandus. Kas 
nori gali pirkti pavieniai. Pardavi
mo priežastis 
Chicagą 
1619 r

REIKALAUJAM moterų prie sor 
tavimo skudurų.

ROTHSTEIN BROS., 
1463 Blue Island Ave., Chicago

REIKALINGAS tuojau lietuvis me 
sos j)jauslylojas.

JOE SALOME 
STANDARD MARKET, Rockford Ill

REIKALAUJAME 2 patyrusių dry 
goods pardavėjų (merginų). Pasto
vus darbas ir labai gera mokestis.

BACH’S DEPT. STORE, 
3641-43-45 So. IIaisled Sis. Chicago.

REIKALINGAS —jaunas 
vyras (arba mergina) dirbti 
laikraščio administracijoj. 
Turi mokėti gerai angliškai 
ir lietuviškai, taipgi rašyti 
ant typewriterio, ir turėti 
nors kiek supratimo apie 
knygvedystę. Rašykite savo 
ranka laišką angliškai, pažy
mėdami kur pastaruoju lai
ku dirbote ir kiek norite už- 
mokesnio. Teatsišaukia tik
tai norintįs pastovaus darbo.

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

j imtis, jog jų vaik 
arba bent neserga 
mis ligomis.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago^ 

Prie Milwaukee ir North Are*.

BEI KALAVIJAM. 1-os k lesos kriau 
čiaus. Senas darbas."Pastovi viela 

1611 Humboldt Blvd., Chicago.

PAJIEŠKAU darbo prie namų. E- 
su vidutinio amžiaus moteris su 20 
menesių kūdikiu. Mokestis $10 i mė
nesi ir pragyvenimas.

O. Tamošaitienė, 
Box 132, Mt., Greenwood, Ill.

FARMOS, FARMOS!
Parsiduoda pigiai Wisconsin valsti
joje, prie miesto, netoli Eagle river, 
su miškais ir be miško. Parsiduoda 
ant išmokėjimo 40 akrų žemės su 
Iriobomis. Kaina 800 dolerių ir dau
giau visokių farmų. Platesnių žinių 
rašykite lietuviškai, o atsakysiu tei
singai, nes aš pats gyvenu ant far- 
mos.

acte galų yra 
užinteresuoti, 

kuopų na- Ketverge, Rugsėjo 
6 d., 7:30 v. vak. įvyks prakalbos A. 
Blinstrupo svet., kampas W. 45 ir 
Hermitage gatvių. Kalbės “Laisves” 
redaktorius L. Pruseika iš Brookly- 
no, N. Y.—^Visiems, kurie ateis klau
sytes, LSS. 234 kuopa duos dovanas 
knygomis. Kviečia LSS. 234 kp.

riai.
Be to, ši konferencija, savo 

reikalų didumu, turės būti viena 
iš svarbiausių iki šiol buvusių 
konferencij ų.

Tik visi, kurie busite — buki
te laiku.

J. šmotelis, VIII Raj. Rast.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelblmams kainos:- 

1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 
Ihj užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu, Ganai 1506. 
Priduoti tų pačių dienų, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but jdeti.—“Nauj.” Red.

randon kambariai 
vyrams su valgiu 
Atsišaukite:
Liudas,

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR
Mes galime gauti jums 

ra i apmokamų vietų j trumpų laikų 
šit privatiškas 
rimų mokindami®

Mes taipgi 
kiname 
prosyti.

JOS

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tul-
\ į Čias, kada pranyksta

regėjimas.
tojum page-

J fintų Ojibthalmomet“ 
V er. Ypatinga dom* 

atkreipiama j vaikus. 
Lfc Jr* Valandos: nuo 8 ryt* 

tki 9 vakaro ; nedėldL 
* " % nuo 10 iki 11 dienų.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

rugsėjo 9 d., Kosciuškos 
1202 W. 38 s t r. ir k 

1 ave., prasidės lygi

pusbrolio Stepono 
sesers Jozcpos Kry- 

Radavičicnė Pa- 
Katfno gub., Raseinių pav. iš 

Pirma gyveno Pen- 
mainbse. Jie 

malonės alsi- 
Franciškus

turi a- 
itai at

ima Tarybos

bus siunčiami į lagerius dali
mis, kol visi atsidurs lageriuose 
apie pradžią spalių menesio.

Generolas Dickson paskelbė 
sekamai pirmųjų 5 nuošimčių 
kareivių siuntimo sąrašą: vakar 
tapo išsiųsta į lagerius iš dis t ri
ly tų: 2, 3, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 30, 
33, 45, 71,72.

Šiandie: 1, 
46, 49, 51, 52

žadėjo veikti tos organizacijoj 
labui.

Iš komiteto raportų paaiškė 
jo, kad nuveikta yra gana daug 
Kuopa užsibrėžė platinti apie- 
linkėję agitacinius lapelius, ku 
rie yra atspausdinti. Visi drau
gai pasižadėjo prisidėti prie da
rbo. Tikimės turėt gerų pasek-

A.C.W. of A. 269 skyriaus nariams 
šiuo pranešame, kad susirinkimas j- 
vyks petnyčioj, 7 d. rugs., 7.30 v. v. 
prie 1579 Milwaukee Ave.—Gerb 
draugai ir draugės, malonėkite atsi
lankyti kuoskaitlingiausia ir paski
rtu laiku, nes yra svarbių reikalų 
apsvarstymui, taipgi Ims renkamas 
nutarimu raštininkas —Valdyba.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tuksiančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko j va irių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai

i “Laisvės” redakto- 
Pruseika, iš Brooklyn, 
field iečiai ir iš apie- 

nepraleiskite šios 
atsilankykite ant minimų 
j, o išgirsit daug dalykų, ku- 

nesat iki šiol girdėję. Užtik- 
kad busit visi užganėdinti.

jaus penki
I akamlllS, uavvtijmo, vauiuuu puuuv- 
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas flatas. Prie! 
Humboldt Park. Chicago

NAMAI-žEMe

Springfield, Ill.—L.S.S. 29 kp. ren
gia dideles prakalbas. Kalbėtoju y- 
ra pakviestas plačiai žinomas tarp 
Amerikos lietuvių vienas 
šiųjų kalbėtojų 
rius, Drg. L. I . 
N.Y. —Sprin^fi 
linkių lietuviai 
progos, ; 
prakalbų 
rių da i 
rinam.
Prakalbos atsibus nedėlioj, 9 d. sept 
7:30 v. v., kampas 7-tos ir Washing 
ton gatvių. Pet. Allans svetainėje.

—-Kp. Sekr., J. Bubliauskas

jie reikalauj 
reikalams nusamdytieji dakta-

i apžiūrėtų vaikus; mokyklų 
prezidentas sako, kad tų mo
kių daktarų neužtenka, idant 

ipžiurėjus susyk, 
ipžiureti reikalinga čia tuo- 

kadangi šiuo laiku mieste 
ų paralyžius, o tai- 

raupai. Girdi, del tos prie- 
apžiurėli vai- 
įleidus juos į

PajiesKau savo 
Kryžiavičiaus ii 
žiavičailės po vyru 
eina 
Karklėnų miest 
nsylvanijos valstijoj 
palįs ar kas juos žino 
šaukti, šiuo adrbsu: 
Lileika, 958 W(. 36 St.

REIKALAUJAMA 2jų merginų ar
ba moterų prie abelno darbo. Kam 
barys ir valgis arba vien lik valgis 

‘PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress Str., Chicago

BUHKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, 111.

I Dr. Povilas Žilvitis 
B Lietu v ih Gydytojas, ChlrvrgMl 

d S203 S Halsfed St., ChleftflNk 
I Tel. Drover 7179.

HALSTEI) STREET, CHICAGO 
Ant antrų lubų.

ATI DUODAMA randon didele, na
uja kampine sankrova ir 4 kamba
riai, paranki groserniai ir buČcrniai. 
Gera vieta, lietuvių ir lenkų apgy
venta apielinke. Atsišaukite luojaus 
tarp 1 ir 4 vai. dieną. 
1437 So. Sangamon St

Ar galima kitur deimanto žiedus Bė
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas imksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

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

kuopos extra susirinkimas at- 
6 rugsėjo 7:30 v. vak. John 
svetainėj, 1100 So. Centre 

ave., Chicago, III.—Gerbiami 
draugai, malonėkite visi atsilankyti 
paskirtu laiku. —F. Staiška.

prie lošimo, trečią — vėl 
oganizacijos darbą atliek: 
Vienas tik nemaloiumi 
kad dr-gas F. žemaitis lapo pa
imtas į kariuomenę. Draugas 
Žemaitis buvo senas kuopos vei
kėjas. Jis nepaiLsdamas dar
bavosi iki paskutinės dienos ne 
tik kuopoj, bet ir vietiniame 
chore ir dčamos skyriuje.

PAJIEŠKAU savo brolio Juozapo 
Simučio, Kauno gub., Telšių pav., 
Plungės parap;, Pakulavino sodos. 
(Aš metai kaip iš Lietuvos). Malonė
kite atsišaukti arba kas žinote pra
nešti jojo adresą.

Leonas Simutis, 
1504 S. 501 h.Ct., Cicero, Ill.

ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pastatysite, 
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.

Kas palikote Naujienų 
skėčius (umbrellas), ,malo 
sišaukti į ' '

. ,L. Jąr oųtą, . , . 
1840 So, Halsted st.,

muose visuomenes uzmany

ne dvigubai.
Visas šitas kuopos augimas 

priklauso nuo musų pačių, drau
gai. Kaip mes dirbsim, tokios 
bus ir pasekmės.

‘ Į pabaigą susirinkimo kuopa

Petnyčioj: 23, 24, 36, 56, 57 
58, 59, 61, 62, 63 64, 70, 77.

Subatoj: 10, 11, 25, 34, 41, 44 
47, 50, 53, 60, 66, 68, 74, 75, 78

Sietyno Choro susirinkimas įvyks 
petnyčioj, 7 d. rugsėjo, 7:30 v. vak. 
Mcldažio svet.—Gerbiami daininin
kai ir dainininkės, praleidę ilgas va- 
kacijas ir vasaros karščius, stokime 
prie darbo: malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku. —J. Snarskis.

Tuoj po atidarymo konferen
cijos, drg. P. Grigaitis, “Nau
jienų redaktorius, papasakos 
savo įspūdžius: — Ką girdėjo,

REIKALAUJAME patyrusių langų 
plovėjų.

62 W. Washington St., Room 2. 
Chicago Cleaning Co.

Tel. Central 5476.

AUTOMOBILIU SAVININKAI!
Jums visiems gerai žinoma kiek daug 
išlaidų ima automobiliaus užlaiky
mas. Todėl, kad sumažinus tas iš
laidas, pilkitės ROBUS pas mane, o 
gausite daug gigiau kai]) kitur. Aš 
perku juos tiesiai iš dirbtuvės ir 
parduodu su mažu uždarbiu.

Galite gaut visokio dydžio. Ra
šykite laišką, o gausite užganėdinan
tį atsakymą. Orderius siunčiu per 
Adams Expresą.

I. ČESNUTIS,
134 Main St., Derby, Conn.

Pranešamu, kad artimoj atei- 
i valdžia ruošiasi paimli na- 
n vokiečiu kalba einančius c

k rašei us, socialistų dienraš- 
ivailraščius ir žurnalus ir 

pacifistų spaudą.
kad visiems prie-

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

ryto ir nuo

tkreipus alydą 
rho|)soii( 
Kalbama

Pa'jieŠkau savo dėdes, Petro Bag
dono, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, yiduklių par., iš Pati; 
pių. Meldžiu atsišaukti, noriu labai 
sužinoti apie savo dėdę, Busiu la
bai už lai dėkinga.

Johana Gedvilaite, 
3315 So. Morgan St., Chicago, Ill.

priešinimąsi
kad valdžios agentai pradėsi 
rinėli jojo darbus ir jojo 
džiamojo laikraščio “Rep 
can” agitacija.

LSS. 137 k p. reng ia 
. ‘ j, rugsė- 

. vak. J. Stančiko svet., 
“Laisves” ro
ku ris yra ke-

TURI BŪTI PARDUOTA šią nedt 
Jią kriaučių dirbtuvė. Sykiu ramb 
Cleaning ir dyeing storas. Visas b 
znis parsiduoda už pusę kainos. B 
z n i.s išdirbtas gerai. Vieta parauk 
Pardavimo priežastis—išvažiuoju 
kita miestą.

Keeworth Tailoring Co., 
1339 h i fl h Avenue, Cicero. II

Kaip žinia, Glncagos mokyk 
lų prezidentas .Jotui D. Shoop iš 
leido paraginimą miesto gyven 
toj ams
kus į mokyklas, kad jie pirm

Detroit, Mich ir apielinkes gyven
tojų at ydai.—-Matydami būtiną rei
kalą ,idant LSS. namo fondas pasie
ktų reikalaujamą sumą, mes, detroi- 
tiečiai, suvienytomis spėkomis: LSS. 
116 kp. D.L.K. Keistučio Dr-ja, L.D. 
L.D. kp. LMPSA kp .ir D.M.D-ja ant 
6 d spaliaus-October rengiame tam 
tikslui įspūdingą ir originališką 
koncertą ir balių. Pradžia 7:30 vak. 
Vieta salėje ant Michigan gatvės, 
kampas 24-tos. Inžanga ypatai 25c. 
Lauksime savo idėjos sąkeleivių iš 
apielinkių atsilankant kuoskaitlin- 
giausiai. —Rengėjai.

& 'J 1.1 1 I IION i. Y AHDS 2721

* DR. J. JONI KAI T IS

REIKALINGAS patyręs bučeris 
Darbas pastovus. Gera mokestis 
Atsišaukite luojaus. Antanas Blinas 
2316 S. Hoync Ave., Chicago, HI

V:ikar apie 2:30 vaL po piel 
išvežta i Rockfrodo slovvklaj l V
pirmasis būrys priverstinai su
mobilizuotos armijos. šiann 

yra 280 žmo
lai daugiausia yra virėjai 
kareiviai (veteranai) ii 
visokie biznieriai.

tingas nariais. Narni jis 
pie 350. Išrinkt 
sialnkymui 
susirinkinu

’•DESIGNING", 
atnakančią ir ge 

Jus gau 
instrukcijas ir praktiAką paty- 

turim siuvimo skyrių, kur mo
čiut) rankoves ir kišenius daryti ii 
— Dienines ir vakarinės instrukcijos 

KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-117 118 N. La Salle Street

APTIEKA
IGurplai išpildomi su didžiau* 
šia atida ir be klaidų. Visad* 
vartojami tik švieži vaistai.

Musų aptiekoje yra išdirba
mi sekami vaistai:

A. K. vaisiai nuo nuospaud* 
(coi ns). Nugydo nuospauda* | 
kelias dienas. Kaina 25c.

A. K. milteliai nuo galvos 
skaudėjimo. Prašalina galvos 
skaudėjimą į 20 minuty. 25c.

Trejos 
sided a nčios 
m y n y. 
reikia 
vaistas 
Kari u myriai 
rių gi mukt 
žmogus įgauna didesnį apetitą. 
Kaina 50c.

A • K, A RT AJN[ <AS.
APTIEKORIUS

LIETUVIŠKA APTIEKA 
3201 So. Halsted St., Chicago^

Telephone Drover 9058.

REIKALAUJU atsakančių agentų. 
Patyrimas nereikalingas. 'Turi tu
rėti gerą rekomendaciją. Real Es
tate, insurance agentai pageidauja- 

Musų agentai uždirba nuo 
$200 ir daugiau kas savaitė.

J. llgaudas,
Sales Manager.

Dearborn st., Room 1207 
;kai pamatyti galite nedėlioj 
ir 3 po pietų, ir kasdien iki

GERESNI UŽPELNĄ
Lengvesnį Ir švaresni darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESK1O PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiSkas, nauju badu, 
pagelbsti iSsilavinti lengviai ir už maž/j 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystčs, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu Kali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagclbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisluntus„7t mark. įki ihiMi 
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.d.Lereskls, 3311 W.61 PI.Chicago

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.” .

muose.
Kliubus uždulko choru ir dra- c

■įkyrių. Choras gyvuoja 
gerai. Chorą turėtų rem

ti juo lubiuusiu visi kliubiečiai. 
Kliubas nulurė surengti vieną 
didelį vakarą.

Delegatais į 
ninku Turybos 
po išrinkti: Ali 
linus Gustaitis, 
lis, P. Petraitis

ATIDUODAMA 
Irims-keluriems 
arba be valgio.

Frank
2715 Lowe Ave.,

dalykų, kurie užinteresuos kiek 
vieną sąjungietį.
pirma, delegatai, 
pribūti laiku. Be 
kviečiami ir šiaip 
Sąjungos reikalais

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS
Aas turi skaudamas arba silpnas akta* 
galvos skaudėjimo, atsilankykite p pWĮi»'

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

9 rvto iki J
- rTT-.- - — . rr T ------------------ ■ —- -

Illinois 
reikalauja paliuosavimo nuo ka
riuomenėn ėmimo. Girdi, draf- 
tas labai suardysiąs jųjų reika
lus. Exemption boardai atkrei
pia a lydą į farmerių reikalavi
mus ir ketina, kur tik bus gali- 

išpildyti farmerių prašy
mus, kitaip tariant, palikti juos 
namie.

parengtos LNN. l->s k p. 
jo L. Pruseika.

Žmonių laivo daug ir 
miai užsilaikė. Nėra a 
kad •ciceriečiai daug k 
prakalbų pusi mok i no. 
jas savo uždavinį labai 
atliko.

Daugelis žmonių aule

REIKALINGA mergina ar mote 
ris prie namų darbo mažoj šeimy 
no’j. Gera užmokestis. Atsišaukite

P . K. Bruehas,
3323 S. Halsted St., Chicago

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut 

vo puikiiiSj beveik naujus 
už retai ] 
čios setas, 
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. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat 
Parsiduos taipg 
kito tuojaus. G 
So. Kcdzie ave 
Chicago. IJL

jt Bena* Kuaat Gydylojat ir Chlr*HM* 
w * Specialistas Moteriškų, Vyrišką w
f Vaikiškų, taipgi Chroniškų La**.
| OFISAS: 1679 Milwaukee Are.
į VALANDOS: 8 :«0 iki 10 itrytes 
į Kampas North Av<*., Kambarys M* 
rįjf 1:80 iki 3 ir 7 :80 iki ♦ vakarę.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Ve n oriškos Lig**
Priėmimo valandos: 8 iki 10 diena: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedėldieniali 

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

1346 So. Hafsted St.
Phone Canal 538

Roseland 
svarbias prakalbas petnyčioj 
jo 7d“' '
205 E 
daktorius I 
lioms dienoms 
Yorko papasakoti šios apielink 
rbininkams apie svarbiausius šios 
dienos reikalus. Todėl visi ir atsi
lankykite. —Komitetas.

ik zrn) ypatų is visti 
imlu 2 t,9<89 žmonių, t 7 c

būrys taps pusiųstas 
šimulio, tretysis rvto, kelvir-

«► (K

lasis poryt. Ir luip kureivkii

Amerikos Lietuvių Darbiniu 
kų Taryba turi pasisekimo 
Draugijos stoja į ją viena po ki 
tos. O štai laikytame 2 rugsė
jo susirinkime ir Jaunų Lietu
vių Amerikoje Tautiškas Kliu
bas nutarė prisidėti prie Ch. L. 
D. 'karybos.

Kalbamas kliubas vra skait-

PAJIEŠKAU DARBO į bučernę ar
ba į kitą biznį mokyties, arba galiu 
pristoti kaipo pusininkas. Atsišau
kite kam yra reikalingas.

J. RAUBA,
1825 S. Union ave., Rear 

Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA 2 lietuvių par
davėjų. Turi kalbėti angliškai ir 
turėti biskį patyrimo pardavimui 
“dry goods”. Pastovus' darbas ir 
gera mokestis. /

KLEIN BROS.,
Halsted ir 20-th St., Chicago

rupmlies į 
Vilimus viutuiamos lagerių gas 
padoryslos reikalais.

šis pirmasis būrys lapo suda 
r\ tas iš “rinktiniu žmonių.”

liauta žinia
valdžia jau
(R i i ea gos m a voro

Kuomet mayoras ir jo par
tija, susidėjusi iš kokių 50 au
tomobilių, susirinko prie Mi
chigan ave. ir Van Buren gat., 
kad iš čia patrauks į Kankakee, 
svarbiau susirinkimau, minia 
užpykusių ant mayoro “palrio- 

kolioti ir U. į

Utarninko vakare keletas ka
reivių padarė Chicagos mayoro 
Thompsono pavidalą ir pakorė 
jį. Ne mayorą patį, vadinas, 
pakorė, o lik jojo pavidalą.

iffiiWsWOw

Šiandie vakare 
seika kalbės aid I

Blinstrupo svet 
ir Hermitage ave. (pru

nlzacijos. šioj apielinkčįj yra 
gana daug lenkų, o jie visai ne
organizuoti, tad LSS. 174 kuopa 
ir pasiėmė uždavinį suorgani
zuoti čia lenkų socialistų kuo
pą. Darbas manoma pradėti 
vykint neatidėliojant. Tam tik
slui tapo išrinkta komisija, ku
ri susižinos su lenkų socialistų 
organizacijų centro sekreto
rium.

LSS. 174 kuopa dar nutarė 
surengti vakarą advente. Dar
bas pavesta komisijai.

Kuopa užsibrėžė daug kitokio 
darbo organizavimui tos apielin
kes darbininkų.

Žiūrint į tą visą 
matosi, kad žmonės 
gresuoja. O toliau 
pirmynžangos keliu 
matydami, kad jų past 
nueina veltui, veikia d: 
atsidavimu. Veik vis 
vakarais jie užimti: viena

baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakli- 
avusi l’ennsyIvattijos Hospitalėse ir Phi- 
idelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
i mdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
gose moterims ir merginoms. Kalbu lie- 
iviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir

A Canal 2118 -.'J
; fir. A. L. VUŠKA I
T GYDYr<).l.\S ir ri’HU’RGAS
A 1749 *So. Halsted St., Chicago, ilL
w Kampas 18-tos ga'v.
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