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Saukia armijon 300,000

Kerenskis vyksta frontan
Kanados moters gauna balsavimo teises

laivvna

visus žmones

u z

O R A S

DOVANOS Už PIRMĄ PA 
—IMTĄ S; V. KAREIVI.

Kaizeris paskyręs dovanų 
už pirmų paimtų vokiečių 
belaisvei! šios šalies karei-

VUKIA ARMIJON 
300,000 VYRŲ.

TALKININKŲ ORLAI 
VIAI SĖJA MIRTI.

RUSAI VIS DAR STUMIA 
ATGAL VOKIEČIUS.

mis.
Tečiau

RUMUNAI STUMIA AT 
GAL VOKIEČIUS.

K O N ST A N TIN O P O LIS 
rūgs 
na s

PROF. NEARING LIAU
DIES TARYBOS CENTRE

Devyni šimtai vokiečių 
mušta ar sužeista talkini
nkų orlaivių bombomis 
Route r s’e.

Kerenskio, visa tai blogai at
siliepia j laivyno veikimą 
paralyžuoja jo spėkas ir tt

ŠAUKIA PADĖTI 
ŠALIAI.

NEW YORK, rugs. 19. - 
Pranešama, kad Scott Nea- 
ring’as tapo išrinktas Liau
dies Tarybos Pildomojo Ko
miteto pirmininku. Jisa 
tuoj atidarys centralinę L 
Tarybos raštinę New Yorkė

NAUJAS VOKIETIJAI 
PRIEŠAS.

gianti prie atskiros taikos 
su Vokietija. Tatai dabai 
gr ie žtai u žgi n ei j am a.

AREŠTAVO 20 GENE 
ROLU.

KERENSKIS VYKSTA 
FRONTAN.

Apskritai, naujasai pre
mjeras nieko nežada taikos 
reikalui.

svi
frančųzu ii
vių vokiečių belaisvėje mirė 
nuo šiltinės.

SEKIOJA LIAUDIES
TARYBĄ.

OTTAWA, Ont., rugs. 19. 
— Manoma, kad pačioje pra
džioje spalio bus pašaukti vi
si nevedę vytai ir bevaikiai 
našliai, amžiuje nuo 20 iki 
34 metų, stoti kariuomenėn, 
sulig pravestąja konskripci-

kariuomenėn, iš kurių 25, 
000 tuojaus bus pasiųsta 
kazarmes, o likusieji bus vė 
]iau pašaukti grupėmis ka 
da tik bus reikalas.

suvartojamos 
iš tu dvieiu tz C 

laikraščiai 
sumažėti.

UOMEi JUS iOLOgia^.v.^7 
tiesiai ties kamera, kitaip 
'oąi^kus ir netikęs. Taip pat ir su just

tiems svetimšaliams, kur pa
tapo Kanados piliečiais nuo 
kovo 31 d. 1902 m. iki šių 
dienų.

Bet kas akyviausia. Bor- 
deno bilius reikalaująs, kad 
moterų balsavimo teisės 
tvertų tik laike dabartinės 
karės. Paskui jos liks ne
reikalingos.

Lenkijos žmonės labai ne- 
i prielankiai pasitiko Austro-
Vengrijos ir Vokietijos kai- 

j zerių deklaraciją, paskelbia- 
tapo!nčią Lenkijos autonomiją. 
dslė-Į Lenkai ypač nepatenkinti 

tuo, kad ta autonomija ne
leidžia jiems išsirinkti val
džią, kokios jie norėtų 
eisę pasilaikę Ler 
liuosuotojai.”

PARYŽIUS, rugs. 19. — 
>'ęs iš Vokietijos belai- 
ako, kad 3,700 anglų ii 

usu karei-

KAREIVIŲ MAIŠTAS 
VIBORGE.

- j Cdf®
* - I* *
A* <1'31

KRISTIJANIJA, rugs. 19. 
— Užsienio reikalų ministe
ris praneša, kad šiomis die
nomis paskandinta dar du 
Norvegijos pirklybiniai lai
vai — Askelad ir Rein .^Kar
tu su laivais žuvo ir 2.1 jū
reivis.

UŽGINČIJA GANDUS 
APIE RUSIJĄ.

WASHINGTON, rugs. 19
Vakar čia buvo pasklydęs

Turkijos sulto- 
bai iškilmingai 

naująjį Vokietijos 
imbasadorių, grovą Bern- 
itorffą, buvusį Vokietijos 
imbasadorių Washingtone.

HELSINGFORS, rugs. 1< 
— Gauta žinių, kad sukilu 
šieji Viborgo tvirtovės ka 
reiviai šiomis dienomis suša 
udė 20 oficierių. šešiasde 
šimts oficierių dar pasigen 
dama. Nežinia, ar jie 
nužudyti ar kur nors pc 
pė nuo kareivių keršto

HAAGA, rugs. 19.— Ho 
landijos karalienė Wilhelmi 
na savo raštą parlamentui 
atsišaukia 
padėti šalią^ad išgelbėjus 
ž m one s n uodi3el'er^ri ei a i - 
mės. šalis yra nuolatiniam 
pavojuj ir turi visuomet bū
ti pasirengusi, o čia maisto 
ir kitų dalykų labai trūksta. 
Susinėsimas su kolonijomis 
labai apsunkintas, o ir laivų

DANVILLE STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ

K OPEN H AGEN, rugs. 19 
— Čia gauta patikėtinų pra
nešimų, būtent, kad paskly- 
dusis gandas apie Rusijos 
premiero Kerenskio apsive- 
dimą su Aleksandro teatro 
aktore, p-le Timmet, yra ne
teisingas. .Kerenskis, sako, 
tėbegyvenąs su savo pirmą-

DAN VILLE, rugs. 19. — 
Vietos gatvekarių streikas 
pagalios tapo likviduota po 
keturių dienų kovos. Sam
dytojai sutiko priimti dar
ban du pavarytu darbininku, 
pripažino gatvekarių darbi
ninkų uniją ir sutiko paves-

kad vakar rezignavęs maiš 
liniuko Kornilovo generolas 
Dono kazoku atamanas. Ka 
ledinas. Nežiūrint to, laiki 
noji valdžia rengiasi areš 
tuot ji.

Motinos, moters ir sesers 
tarnaujančių Kanados ka
riuomenėj vyrų bus prilei-

jgriebti vokiečių laivai 
Br a z i I i j os p r icpl a u koše 
veža talkininkams mais-

PARYŽIUS, rugs. 19. — 
Gauta žinių, kad Vokietijos 
kaizeris Vilhelmas paskyręs 
dovaną už pirmą paimtą be
laisvei! Suvienytųjų Valsti
jų kareivį. Pirmasai vokie-

PETROGRADAS, rugs. 
19. — Rusų karės ofisas pra
neša, kad rumunų pulkai 
vakar išvijo vokiečius iš tvi
rtai įrengtų pozicijų ties 
Varnitza, Rumunijoje. Vo- 
kiečių kontratakos nedavė 
lauktų pasekmių.

KANADA ŠAUKS SAVO 
. PIELIEČIUS KARIUO

MENĖN.

PETROGRADAS, rugs. 19 
— Suvėlintas rusų karės o- 
fiso pranešimas sako, kad 
Rygos fronte rusų pulkai vis 
dar stumia atgal vokiečius. 
Rusų rankose jau randasi 
Hapsal, netoli Rygos užlajos 
ir Sissegal, tarpe Rygos ir 
Friedrichstadto. Rusai, be 
to, išvijo vokiečius iš eilės 
tvirtai įrengtų pozicijų ir 
B id ago miške, netoli Fried
richstadto. Šioje vietoje, 
rusams, beje, teko keli vo
kiečių kulkosvaidžiai.

Vokiečiu kontratakos at- c-
mušama.

BERLIN AS, rugs. 19. — 
Vokietijos užsienio reikalų 
ministeris vieš' : užginčija 

/ pasklydus! gandą svl 5mų 
šalių spaudoje, buk Vokieti- 

<< įteikusi Suv. Valstijoms 
ivo taikos sąlygas. Tatai 
są nieku budu neparemtas

SAN JOSE, Costa Rica, 
rugs. 19. — Associated Press 
praneša, kad pagalios ir Co
sta Rica pertraukusi diplo
matinius ryšius su Vokieti
ja. Tuo pačiu laiku Costa 
Rica prezidentas Tinco buk 
Įsakęs internuoti visus toje 
respublikoje gyvenančius 
vokiečius.

vakar apleido Petrogradą. 
Vyksta g e n e t’ a 1 i o a r m i j os 
štabo kvatieron.

Prieš apleisiant Petrogra
dą Kerenskis mušė telegra
mą Baltiko jurų laivyno jū
reivių tarybai,’reikalaujant; 
kad butų sustabdyta viso
kios jūreivių riaušės ir prie
varta, kas dabar dažnai ten

MADRID, rugs. 19.... Is
panija rengias padidint savo 
armiją. Dabartinė Ispani* 

pasirodo es* 
malšinimui

WASHINGTON, rugs. 19 
— Nuo šiandie turės apleisti 
savo namus ir šeimynas arti 
trįs šimtai tūkstančių t.v. 
kareivinio amiaus vyrų ir 
vykti į jiems paskirtas kon
centracijos stotis. Tai pra
džia mobilizavimo, neskai
tant penkto nuošimčio, kur 
jau pašaukta, tariamos pir
mosios nacionales armijos, 
kuri turės susidėti iš 687 tū
kstančių vyrų. Iš minėto 
skaičiaus dabar yra šaukia
ma 40 nuosv, arba su jau pa-^ 
imtais pusė visų šaukiamųjų 
kariuomenėn vyrų. Likusią 
dalj manoma pašaukti spa
lių mėnesyj.

Sąryšyj su 
mobilizacija ge 
vakar išleido at 
valstijų gubernatorius, 
čiant juos pasirūpinti, 
mobilizacijos dienomis 
udarinėta visos smuklė: 
tuo budu sulaikius rekrutu 
nuo besaikio girtuokliavime

CINCINNATI, rugs. 19.—• 
Vietos kapitalistinė spauda 
labai pasipiktinusi Liaudies 
Tarybos veikimu. Atideng
ia mat, kad vietinė taryba 
simuincjusi krasa “maištiš- 
ką” literatūrą tikslu paken
kti parinktino kariuomenėn 
ė m i m o į s t aty m u i 
pasekmingam karės vedimo 
darbui. Valdžia dabar už
draudusi Tarybai naudoties 
pačtos patarnavimu. Bet ne
veizint to, ji dar sparčiau 
varanti savo darbą. Esą, 
jos žmonės dabar patįs išne
šioja tos rūšies literatūrą. Ja 
užverčiama veik kiekvienas
namas.

Valdžia rengiasi suvaržyt 
Tarybos veikimą, areštuo; 
jaut vyriausius jos vadus. 
Tatai bus pradėta taip greit, 
kai]) jai pasirodysią esant 
reikalingu.

vo Paul Emile Mongeau, an- 
ti-konskripcionistų oratorių, 
kurį kaltina šalies išdavys
tėje. Tai jau trečias žmo
gus areštuotas už viešą 
priešinimąsi konskripcijai. 
Mongeau paliuosuotas už 
kauciją.

ko ia ik rastis i r i i 
espausdino atsiųstas 
tawos pranešimą, 1<

JANEIRO, rugs. 
19. — Brazilijos užsienio rei
kalu ministeris vakar viešai c.
užreiškė, jogei visi užgriebti 
vokiečiu laivai neužilgio bu- 
šią panaudojami maisto rei
kmenų gabenimui į Europą, 
v a d i n as i, t a 1 k i n i n k am s. Ši- 
tuo klausimu talkininkai il
gokai tarėsi su Brazilijos

Augščiaušia temperatui 
vakar buvo 73 laipsniai; ž< 
miausia

Saulė
___ K

PETROGRADAS, rugs 
. — Premjeras Kerenskis 
limas generolo Verchovs-

AMSTERDAM, rugs 
11 Olandijos 1 ai k r ašč i a i 
neša 
kininkų orlaivių užpuolime 
ant Roulers, Belgijoje, tapo 
užmušta ar pavojingai su
keista arti devyni šimtai vo- 
ikiečiu. Katastrofra išti'ku- v
si kuomet viena bomba nu
puolė ant šalę rinkos stovin- 
č i o bu d i n ko. J o g r i u v ės i u o - 
se taigi ir palaidota miniė- 
tas skaičius vokiečiu.

kus, esą reikalinga juopil 
niausiąs sutarimas talkinin 
kų tarp(
dar nepilnai atsiekta

FRANCU A REIKALAI 
.JA ALZAS-LOTA- 

RINGIJOS.

PARYŽIUS, rugs. 19. - 
Norvegijos ir Švedijos po 
pieros fabrikantai panaiki 
no kontraktus.ir atsisakė (o 
liau siųsti popierą į Franci 
ją. O k adau 
zu laikraščiu c. c
popieros ateina 
šalių, todėl visi 
turės vėl žymiai

ras Bordenas pasiūlęs par
lamentui bilių, kuriuo šutei- I •
kiama lygių su vyrais balsa
vimo teisiu visoms toms mo- c

terims, kurių sūnus, vyrai 
ar broliai' dabar tarnauja 
Kanados armijoje
sako, paliečia apie 450 tūks
tančiu moterų. Bilius bu- c

siąs priimtas ne vėliau kaip 
už vien mėnesio.

Šitą bilių ponas Bordenas 
pasiūlė grynai politiniais iš- 
rokavimais. Jisai mat no
ri surnušt valdžios politikos 

į priešininkus sekamais par- 
Ilamento rinkimais. Tatai 

■ rodo ir tas faktas, kad besi- 
Igerindamas moterims ponas 
j Bordenas nori suvaržyt na- 
jturalizuotų piliečių teises. 
' Taip, viename jo biliaus pa- 

dėja, iki šiol l ragrafe reikalaujama atim-

PARYŽIUS, ru 
Naujasai Franci joj 
ras Pairdavę vakar 
vo pirmą kalbą atstovų buto 
posėdyj. Išdėstydamas savo 
vykimo programą, naujasai 
premjeras tarp kita užreiškė 
kad F’ r a n c i j a kariausianti 
su Vokietija tol, kol pastaro
ji nesugrąžins jai Alzas-Lo- 
taringiją, kurią ji aneksavo 
1871 metais. Francija, be to, 
reikalaujanti atstatymo su
naikintų teritorijų bei atly
ginimo už padarytus jai 
nuostolius. Šito atsieki m u i 
busią panaudojama visos 
materialės ir moralės šalies 
jiegos. Vadinasi, karė tu-

□muiaujci ■ i i 
taringijos

laisvį, gausiąs tris simtus 
markiu atlvginimo ir tris 
savaites vakaciju.

P-lės Vierą ir Margareta Lodyguine, nesenai atvyku
sios iš Rusų sostinės, Petrogrado, kur laike didžiosios 
revoliucijos ir jai pasibaigus tarnavo laikinajai valdžiai| 
kaipo žygunes.

PETROGRADAS, rugs. 
19. — Tik-ką paskelbta, kad 
kartu su vyriausiu maištini
nkų vadu, gen. Kornilovu, 
buvo areštuota dar 20 gene 
rolų bei oficierių. Visi jie 
kol kas tebesi randa Mogile- 
ve. Maištininkas Kornilov, 
rašąs ilgą apsigynimo laiš-* 
ką, kuris busiąs užbaigtas 
šiandie.
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Skaitytoju Balsai
Redakcijos Atsakymai

APTIEKA

Tel. Drover 7042

privalo 
vykdint 
Bet jie 
uždavi-

Buržuazinė 
respublika.

Miesto Ofisas:
127 N. tatter* St

Tel. Central 4411

TAUTIŠKI
“REVOLIUCIONIERIAI

ir dirbtuvėje (pramonijoje) 
kapitalistas butų priverstas 
skaityties su darbininku bal-

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
rnones Redakcija neatsako.]'

' L ‘ >

Farmerių 
suvažiavimas

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistasi

ų-gi išėjimą rodo p 
Lietuvai? Ugi jokio 
esą lietuviu priešai ii

bral, mes nubalsavome
Darb.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale 
Nedaliomis pagal sutarimu.

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

JEI NORIME KOVOT, ĮSIGY 
KIME GINKLĄ.

svetimos sahes žmogus ir joje 
apsigyvenęs, kol nepatampa jos 
piliečiu

Nižny-Novgorode, kur miesto 
durnoj sočia 1-revoliucionicrių 
partija turi daugumą vietų, so
cialistas revoliucionierius V. G. 
Gcnčel tapo pasiūlytas į miesto

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

<are uzsi- 
>a re i kalaus 
Rusija bus

senai turį savo kišeniuje 
ną to klausimo išrišimą 
socialistus, kurie nesutiko su jų 
pozicija tanu 
bodavo

Jie užmiršta, kad Rusija 
yra mažiaus išsiplėtojus e- 
konomiškai už visas didžią
sias kapitalistines valstybes. 
Jos pramonija dar silpna. 
Jos sodžiuje gyvena dešimtįs 
milionų ūkininkų, kurie dir
ba žemę senoviškais, kitose 
šalyse jau užmirštais, bu
dais.

Pagal savo ekonominį sto
vį, Rusija šiandie negali at
siekti nieko kita, kaip šu
tve r t pas save laisvo buržua
zinio plėtojimosi sąlygas. 
Iki socializmo jai dar toli.

Tas-gi sąlygas gali užtik- 
rint demokratinės respubli-

siai susiorganizavusi minia, jei
gu šalies politikoj ji yra beteisė?

Kiek laiko atgal teko kalbė- 
ties su vienu draugu, LSS. 3- 
čios kuopos nariu, Clevelande. 
Kalbėjomės apie Amerikos Lie
tuviu Darbininku Taryba. Ta- 
sai draugas su išdidini u pasa-

:licn rašydamas “Tėvynėje” 
kad “Lietuva bus laisva.’ 
Jeigu jis suirusioje Rusijoje

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJK 

rtoje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Baakeja.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI | 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatof : 

Paprastomis dienomis pirmas flora# 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 22.r« GATV8

OMO SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

ja, politiniu veikimu einanti 
prie savo tikslo. Vienas vyriau
siųjų jos . kovos pabūklų yra 
balsas. Bet tuo kovos įrankiu

A. Čekanauskui
III. — Gavome 
ko resp< > nden t o praneši m ą 
tai pirmiau 
nules šiuo 
vartoti.

ispiracijas uzpro 
dabar Rusijoj 

nenorį nei girde 
įpie lietuvių reikalavimus 
nok, Dieve, kad Dr. šliu

laisvės turės lietuviu tauta ir ki- c
los mažosios tautos. .Jeigu lai- 

aryme vadovaus darbi- 
tai po šios kares mažo- 

tautos įgis laisvę; jeigu tai- 
kapitalistinčs vai

tautos nematys 
ausų.
taigi ir Lictu-

nesidėti prie Am. Li 
Tarybos I fe

Nusišypsojau. Kiel 
jęs klausiu, ar daug 
turi nariu, ir gaunu atsakymą 
kad turinti dabar jų apie pus

lai 3, beparliviai 1.
Viatkoj rinkimuose į miesto 

durną gavo vielų: socialistų blo
kas 39; kadetai 15; pramoninin-

n inkai 
sios 
ką padarys 
d žios, tai tos 
laisves, kaip savo

Tautų laisvė — C 

vos laisvė — ate 
los puses, kurioje musų tautinin
kai mate pavojų savo tautai: iš
tarptautinio socializmo. Arba 
ji neateis visai.

Kad tarptautin 
judėjimo pergale 
tanioms, apie tai liudij 
jos revoliucija: kaip til

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAI 
RUSIJOJ.

išvaro 
reikia 
žeme L 

i rusu c 
irmija be

rnuose ir balsuoti už kandidatus 
renkamus į įvairias valdiškas 
įstaigas. Kodėl taip yra, daly-

Suvienytose Valstijose, kaip ii 
kitose šalyse, yra tokie įstaty
mai, sulig kuriais atvykęs ib

tiktai galima, o ir reikia.
Kad darbininkų išnaudoji

mas sumažėtų, tai reikia ne 
tiktai pakelt jų algas ir su- 
trumpint darbo 
bet ir duot progos 
rai susiorganizuot 
pripažint plačias 
organizacijoms 
dirvoje. Reikia, kad ne vien

D R. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CH 1R 1 TOGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt SL 
Valandos 4—6 ir 7—9.

Tel. Canal 3877.

musų nii-
Kas su 

visuomet 
: am
ini zj-

talkininkai taip-pat; lietuviai-gi 
patįs yra silpni, kad nuo tų

savo

je Liaudies Taryba norėjo 
laikyt savo konvenciją, Min- 
nesotoje, mieste St. Paul, 
laiko suvažiavimą farmerių 
organizacija — “National 
Nonpartisan league”.

Keistos-gi rųsies yra tie revo
liucionieriai”, kuriems nebelie
ka nieko, kaip pasitikėti, kad 
viešpats Dievas išpildys Dr. šliu
po (bedievio) pranašavimą!

apie tris tūkstančius narių. Ta
sai skaičius kasdien vis labiau 
auga ir iki rudens rinkimų jis 
žymiai užaugs. Bet kas iš to, 
jeigu iš to didelio ir stipriai su-

nuo kito musu c 
įpie 

todėl Tamstos ži- 
,’k negalėsime šu

va landas, 
jiems ge- 
ir reikia 
teises jų 

pramonijos

!
 JOSEPH C. WOLON

LIETUVIS ADVOKATAS
Ruima!« 902-904 National Life Bid*.* 

29 So. La Salle St., Chicago, Įll.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverpo ir subatoe va.ka» 
rais nuo 6 iki S vakare, po numeriu t 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago. FlL

Tel Humboldt 97.

ji metai atgal. Ją sutvėrė 
farmeriai, nepatenkintieji 
senųjų partijų politika. Kad 
parodžius savo nepasitenki
nimą senomsioms partijoms, 
ji ir pasivadino “bepartyve

“Naujienų” skaitytojai jau 
žino, kad rinkimuose į miestų 
durnas Petrograde ir Maskvoj 
didelę didžiumą balsų gavo so
cialistų partijų kandidatai. Da
bar patiriame, kad ir visuose

Užsisakomoji kaina:
VMeagoJe, nešiotojams kasdien pri- 
Btitant J namus, moka:

Savaitei .................... 12 centų
Mėnesiui ..................  50 centų

ftlasto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Iriskla, dienraštis siunčiamas pačtu, 
Bcnėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams S6.00; pusei metų $3.50.
IKMar, ne Chicago], metams $5.00; pu- 
M metų $3.00; trims mėnesiams 
11.71. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
Mt kitur užsieniuose $8.00 metams.

jiegas ir patarnautų savo 
priešams.

Rusijos darbininkų keblu
mai pareina nuo to, . kad 
jiems priseina vykdint tvar
ką, kuri naudingesnė bus 
buržuazijai, negu jiems.

priešų galėtų apsigint 
jiegomis iškovot sau
Vadinasi — jiems palieka but 
“amžinai nenurimstančiais, am
žinai revoliucion iškaiš” ir tike- 
ties, kad gal “duos dievas, kad 
Lietuva bus laisva.”

S. DarginaviČiui. — Sutinka 
me pilnai. Ra ši įlėki te.

Mokiniui. — “Pietus” netink: 
nė žinoms nė straipsniui. Ne 
suvartosime.

P. Paulauskui, Detroit. — As 
meniški dalykai laikraštin nede 
darni.

K. J. Apušotam, Akron. O. 
Neapsimoka apie tą žmogų t i ei 
daug rašyti, todėl tą dalį žirni

Kerčej rinkimuose į miesto 
dūmą gavo vietų: socialistų blo
kas 35; valstiečiai 14; kadetai 9; 

alislai 4, namu savi- c 

totoriai 3, pravoslavai

•.pslrcižkia ctąs stebėtinai piwknain*u 
ffčlimo pilvo ir tarnu, per- 

įFf skaudėjimo, dusulio, palvos 
■r [ įkaudėjitno, nustojimo apetito. 
I Į šalčio palvoje, ecf., eet., Sutai- 
ff m eoaias i&dirbėju labai pagaraijuaia 

& PAIN-EXPELLERIO- 
rrr?a| Bęn° ir ištikimo draugo 

nos, naudojamo visame
**•<*»•• lt lyje per pusę šimtmečio—35c 
•V—I bonkutę visose aptiekoar,
I.— I arba galite užsisakyti tiesiai ii 
^-Įįl < F. A D. HTCimER « CO.

R—«a Va»d«rbB iftd •**- *-*

jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina* 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
inerikoje. Mes' galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun-j 
čiame dykai. i

Georgi & Vitak Music Cc- 
1540 W. 4"fh St, Chicago, HL

A DVO KATAS
Veda visokius reikalus, kaip kriminaiiikuaaa 

taip ir civili&kuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisae:
II2S S. Hilrted $t

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

I, Ukrainai l.
Blagoveščenke į miesto dūmą 

pateko 50 socialistų bloko atsto
vų; 9 republikonai; 0 Ukrainai 
ir 2 namu savininkai.C

Višni-Voločok, kur socialistų 
bloko nebuvo, i miesto dūmą iš- 7 c c.
rinkta atstovu: social-rcvoliuci- c.

onierių 9, “senosios durnos” par
tijos <S; bolševikų 0, menševikų 
4, bepartivių 3.

Suteikimas balso darbini
nkams pramonijoje vadina
si “pramonine (industrine) 
demokratija.”

Suprantama, kad taip-pat 
reikia apsaugot darbininko 
sveikatą, apdraust jį nuo li
gų ir senatvės, apgint mote- 
rų-darbininkių teises, už
draust vaikų darbą, suteikt 
be t u r č i a ms kuodą u g i a u s i a 
progų prie apšvietos ir tt.

Reikia, be to, pagerint ir 
kitų išnaudojamų klesų bū
vį ir apsaugot jų reikalus.

Visų šitų dalykų 
reikalaut ir juos 
Rusijos socialistai, 
imtųsi neišpildomo 
nio, jeigu jie užsimanytų da
bar paverst Rusiją “sociale 
respublika”, t.y. įvest joje 
socializmo tvarką. Norėda
mi padaryt negalimą darbą,

Beparliviai socialistai, eslonai 
ir lenkai gavo po vieną.

Novočerkaske rinkimuose i i. 
miesto durną gavo vietų: social
demokratu ir sočial-revoliucio- £
nieriu blokas 32; kadetai 16;

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį Ir šraresnj darbą galigHll 
tik tuomet, jalfu esi tinkamai iAsilavtofS.

LEV ĖSK 10 PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laidkas, naa)a bado, 
pagelbsti idsilavinti lengviat ir až arai* 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos Ud auj$- 
čiaasiai, Aritmetikos, KnygvedysUt, Laiš
kų rašymo, Lietu v. kalb. Gramatikos ir tt 
Tokia pat badu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagetbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. PrLsiuntus,.2c. mark, persiunti
mai gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujam* 
dalyko arba kurso.
CJ.leveskls. 3311 W.61 PLChicag®

sur dauguma balsų paduodama 
už socialistų partijas 
dabar tur-but 
neturėtų savo 
socialistą 
majoro.

įpie Lietuvos politikos atei- 
Jisai stengiasi prirodyt, kad 
iviai, kaipo tauta, negali 
o gera sulaukt nė iš centra- 
valslybių, nė iš talkininkų

kurlink mes eisime? 
ilgus musų sun- 

imžius, taip ir 
s trejus karės 

metus, lietuviai sau ištikimų 
draugų nesusilaukė. Teuto
nai ir slavai mums žinomi, 
kaipo mažesnių tautų, o ypač 
lietuvių ėdikai. Nepersimai- 
ne jų kraujas. Nepersimainė 
musų troškimai. Jie visuo
met norės Lietuvą iškoloni- 
zuoti saviškiais ir mus išnai
kinti. Mes visuomet sieksi
me sau liuosybę at 
me buvo ir tebėra 
senos branduolys 
Lietuva neatsitiks, 
atras lietuvius vienodus 
žinai nenurimstančius, 
na i revoliucioniškus....

kraipos, kaip šita Nonparti
san League, socialistai galė
tų daug laimėti. Kovodama 
prieš didžiąsias kapitalistų 
partijas, ji palengvintų dar
bą socialistams.

litikai prilipo liepto galą, jeigu 
net Dievą šaukt į talką 
i, ir mes norime, del jų 

labo, čionai jiems Šį-tą priminti. 
Tautininkai, besiginčydami su 

socialistais delei tautos klausi
mo, buvo Danralc elgties taip.

Novorosijske rinkimuose j 
miesto durną gavo vielų:

Social-revoliucionieriu ii’ so- c.
čia 1 -dc m o k ra tų (i n c n še v i k ų)
blokas 63;

kadetai 6;
namų savininkai 5;
Ukrainai 2;

Nieko dar doro ir žmo
niško iš vokiečių nesulau
kiant, kai-kurie lietuviai deda 
nors si 
piečiu.

Suvienytose \ aistijose jau 1/ 
metų, bet tik prieš porą melų 
tepa tapo šios šalies piliečiu. 
Lengva tatai suprast, delko tie 
ponai taip moka sutarti su Mor- 
ganine spauda, kad ši karė, ve
dama už išplėtojimą Anglijos 
imperializmo ir komercializmo, 
tai esanti šventa karė.

“Kas del pono Love, tai jis jau 
dveji metai kaip liovėsi but ak
tyviu partijos nariu, ir už. neuž- 
siniokčjimą nario mokesčių jau 
senai buvo iš partijos išbrauk-

Iš socialistų partijos rezigna 
taipjau miestelio West Allis 

is., socialistas mayora: 
I Love, fhe Milwaul 
r apie tą asmenį rašo: 
“David Love, 1 
(lOinpers, yra

ma apie Lenkiją, apie Betgi 
ją, Serbiją, Albaniją, Alsace 
Lorraine, bei niekuomet ne 
prasitariama apie Lietuvą a 
Latviją. Aut Lietuvos loki 
konspiracija 
11(4 kares

190G
KASPAR 

prezidentas 
OTTO KASPAR 

vice-prezidentai 
WILLIAM OE1TING 

prez. Getting Broi 
4HARLES KRUPKA 

rice-prezidentaa
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Gerb. Naujienų Bedakcija 
Malonėkite duoti vieto: 
mano atsakymui.

Naujienų nr. 213 tilpo mano 
atsišaukimas LSS. XI rajono 
reikaluose. Tas pats, tik su 
klaidomis, tilpo ir Kovos nr. 37. 
Tenai pat Kovos red. nenori ti
kėti, kad LSS. 116 kp. butų ma
ne įgaliojusi tai rašyti. Taip, 
neįgaliojo. Tai buvo mano as
meniškas išreiškimas pamatines 
minties, kokia kuopos nariai va-

Rusijoj 
nėra miesto, kurs 
durnoj daugumos 

narių, ar socialisto 
Iš pluošte) rusiškų 
kurį tik ką gavome 

iš Rusijos, patiriame sekančias 
žinias apie rinkimų pasekmes į 
miestų durnas.

Kijeve rinkimuose rugpiučio 
6 d. balsavo 174,492 žmonių. 
Balsų buvo paduota:

Už social-demokratų ir social- 
revoliucionierių bloką 63,57.6;. 
išrinkta 44 atstovai;

Už Ukrainos socialistus 
35,238; išrinkta 25 atstovai;

Už juodašimčių sąrašą 25,032, 
išnokta 18 atstovų;

Už kadetus 15,078, išrinkta 10 
atstovų; .

oro
UTAIPYTAS fl tcimoulos- 
recepto; suteikto itaiatiA* 
ku Egypto zokoninku.

bukliu
tai jis už vien tik šitą užsipel
nys musų historijoje genijaus 
vardą

Tat
Kaip pc

kios historijos

ir sus
suomene 
dyma i s
joje tokio susiorganizavimo 
ir susikoncentravimo dar 
nėra, ir jeigu jos valdžia pa
imtų į savo rankas pramoni
jos ir ūkio įstaigas, tai ji ne- 
pajiegtų jas valdyt.

Privatinė nuosavybė Rusi
joje dar negali but panaikin
ta. Taigi negali but panai
kintos ir visuomenės klesos. 
Negali but prašalinta ir dar
bininkų išnaudojimas.

Bet jeigu darbininkų iš
naudojimo negalima praša
linti, tai tas nereiškia, kad

V. F. MASHEK 
prcx. 141 sen LutulMM* CM

J. PESHEL
.irk r. Turk Mnffc Cb

OTTO KUKIN
Wilce Co. pres. AtM

(Brewing C*

Sereda, Rugsėjo 19, 1917.

Išpildau receptu* su didiiausia alyda* 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieks Bostone ir Massacha- 
setts valstijoj. Gyduolių ralit <aut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisieito 
per cipresę.

K. Š1DLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

uavojama 
ilgai ėjosi

mes. Lietuvą 
konspirati viškai 
dabar . net su 
apie Lietuvos politiškas aspi
racijas negalima prieiti prie 
s va rbesilesios są j u ngicči ų
spaudos. Nereikia manyti, 
kad tas netyčia daroma. Tas 
daroma su labai apgalvotu 
planu, kad Busijai intikus. O 
Rusijos apetitas mums žiRo
mas. Rusijoje valdžia per
simainė, bet jos aj)(4itai pasi
liko tie patįs. Kai reikia musų 
jaunoms krūtinėms 
atstovėti, lai mus su 
nu į krutinę prikišę 
ant karės lauko, k Kai 
Lietuvos ir Latvijos 
nuo teutonų apginti, t; 
“demokratiškoji 
ga iš kovos lauko, kad net pa 
dai mirga! Kai ] 
baigs ir Lietuva | 
sau liuosybės, tai 

k/ 

ant pirmos vietos 
kias musu 

C 

testuoti. Ii 
demokratai

klausime, jie kal- 
panieka arba neapy- 

Kur-gi dingo tasai jų 
"žinojimas”?

Jo nėra. O jo nėra dello, kad 
jo niekuomet nebuvo pas juos. 
Tas, ką tautininkai skaitė “tau
tos klausimo išrišimu”, buvo 
tuščia fantazija.

Tau liniukai tikėjosi, kad Lie
tuvai laisvę jie išgalįs “diploma
tijos” keliais, t. y. pagelba los 
arba kilos valdžios, tu arba ki- 4..
tų įtekmingų politikierių. Fak
tai betgi ant galo ir jiems paro
dė, kad iš lų valdžių ir politikie
rių mažosios tautos nieko gera 
negali sulaukti. Ir prisėjo lodei 
biedniems laidos klausinio “ži- 

ivo akis prie 
Dievo, vadinasi, prisipažinti, kad 
jie nieko negali ir nieko nežino.

Tautininkų politikai butų nu
ėjimą, jei- 
mintį, ku- 
, būtent: 

kad mažųjų tautų laisvė priklau
so nuo tarptautinės demokrati
jos pajiegų.

Juo stipresne bus visų tautų 
demokratija (rišų-pirma, jų

vienas giliausias ausis turin
tis, ar skaitė bent vienas pla
čiausias akis * turintis, nors 
vienos iš sąjungiečių valstijų 
prasitarimą, kad Baltįko pa
kraščių tautos lures po kares 
atgauti savystovvbe? Kalba-

Rusijos valdžia turi but 
■ pavesta viršininkams, ku
riuos renka žmonės. Ir tie 
viršininkai neprivalo turėt 
tiek galios, kad jiems butų 

I progos panaudot ją žmonių 
skriaudimui.

Piliečių teisės turi but ly
gios. Luomų skirtumai (ba
jorų, ūkininkų ir tt.) priva
lo but panaikinti. Religiniai 
ir tautiniai suvaržymai taip-

Farmerių organizacija yra 
prieši nga kapitalistų () a r t i - 
joms. Jos pakraipa yra ra
dikalė; kaikuriais žvilgs
niais ji yra ne mažiaus radi
kalė, kaip socialistų partija. 
Karės klausime ji eina išvien 
su Liaudies Tarvba. A-1

“Nonpartisan League” su
važiavimu labai susirūpino 
St. Paul miesto ir Minneso- 
tos valstijos • vyriausybė. Ji 
neturi drąsos pasielgti su 
tuo suvažiavimu taip, kaip 
su Liaudies Tarybos kon
vencija, bet vis dėlto ji pa
vartojo visas priemones, 
kad nedavus Lygai padaryt 
kokią “nepatriotišką” de
monstraciją. Suvažiavimo 
troboje ir išlauko stovi bū
riai policistų ir šnipų, sau
gojančių kiekvieną delegatų 
žodį ir žingsnį.

Sakoma, kad . “Nonparti
san League” jau turinti apie 
tris milionus nariu. Di- v 
džiausią jos spėka yra North 
Dakotoje, kurioje paskuti
niais rinkimais ji sumušė 
republikonų ir demokratų 
partijas. To-pat ji veikiau
sia neužilgio atsieks ir South 
Dakotoje bei Minnesotoje.

Socialistams šita farmerių 
unija išdalięs gali pakenkt, 
pritraukdama dalį elementų, 
kurie šiaip butų balsavę už 
socialistų kandidatus. Bet 
tai yra menka skriauda. Ne- 
tekus tų elementų, kuriems 
yra artimesnė farmerių or- 
ganizacija, socialistų parti
ja, nedaug tenustos. Socia
listai turi semt savo spėką 
ne iš savininkų sluogsnių, o 
iš beturčiu — darbininku c 

klesos.
Antra vertus, sustiprėjus

UŽRAŠOM ir PARDUODAM visojo 
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Hobey st, jtfcS'tfUGIS
FLf i I tiro*)

socializmo 
neša laisvę 

Rusi- 
socia-

ir taupymo padfijimy.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., himpai fatvė*. 
W'ALENTY SZYMANSKI 

pirklys
H K GITE 

vice-prez. Nat. Cit v Bank 
GEG. C. WILCE 

ice Co. vice-prez. T.
JOZEF SIKYTA 

kesierjus.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

kriti
kuoja Rusijos socialistų tak
tiką, labai dažnai užmiršta 
apie Rusijos ekonominį sto-

antro šimto, f klausimą, ar 
daug tarp jų piliečių, gaunu ai 
sakymą, kad piliečių tai tik esą 
keletas, visi kiti — beteisiai.

Kas yra trečioj kuopoj, tas 
pat yra, turbūt, ir visur kitur 
Sąjungos kuopose. Politinėj 
organizacijoj, kokia yra Sąjun
ga, iš kelių tūkstančių organi
zuotų darbininkų, tik dalele te
gali savo politinėmis teisėmis 
naudoties, savo 
toli...

Tai liūdnas i 
jeigu mes norime išti'krų jų veik 
li ir ką-nors reikšti, turime ru 
pinties isiavli politines teises

Už bolševikus 9,500, išrinkta 
7 atstovai;

Už lenkų tautinį sąrašą 8,893, 
išrinkta 6 atstovai; .

Už žydų buržuazinį sąrašą, 
4,423, išrinkta 1 atstovas;

Už Ukrainos bepartivius so
cialistus 1,060, išrinkta 1 atsto
vas.

Už lenkų socialistus paduota 
mažiau tūkstančio balsu išrink- c 
ta 1 atstovas.

Kijevas visą laiką buvo juoda
šimčių lizdas, lodei juodašim-

ie to, kad joje butų ga- 
prašalinti klesų 
t.y. skirtumus 
gų ir beturčių, 
r proletarų. Tie 
dšnyks tol, kol 

gyvuos privatinė nuosavybė.
Privatinė nuosavybė gali

ma pakeist visuomenine nuo
savybe, tiktai tokioje šalyje, 
kurioje pramonija ir žemės 
ūkis yra taip susiorganizavę 

ikoncentravę, kad vi- 
gali paimt jų val- 
avo rankas. Rusi-

•—11^



Korespondencijos
LigonbutisWEST FRANKFORT, ILI

K. MICHALOWSKI
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Chicago.

9R. W. VUSZKIEWICZ

Klauskite Palis Saves Siu Klausimu

CAMBRIDGE, O

RACINE, WIS

skaitoma

EPSTEIN

WISSIGDaktaras

•MM

mačiau 
smagiai 
radi

redakto-
New

Milwaukee Leader”

racimečiai
pasise

Galima apturėt geriausias pasekmes telefo- 
nuojant, jei kalbėtojo lupos yra apie pusę colio 
ir tiesiai į priekį nuo kalbamosios vietos, ir kuo
met žodžiai tariama aiškiai ir vidutiniu balsu.

tumų su “Kova 
“LSS. organo” 
monių skirtiniu 
kūmai

SKAITYK IR PLATINK
- “NAUJIENAS”

socialistų laikraš- 
jų, Arno
tai]), kaip 

”, t. y. bendrovių, 
inizacijos leidžiamie- 

už lai niekina ši-

a iškilę įsikaršeia- 
geriau sakant, as- 

redakcijų ir jųjų 
už skirtingumų 
kaadangi toksai

demes, ir lt. nuo kraujo be- 
Taškai prieš akis? 19. šaltis

LSS. 73 kuopa, West Frank
fort, Ill., susirinkime, laikytame 
2 d. rugsėjo 
Hali., išnešė

tuviai butų socialistai
Vyrai, draugai 

Linkiu jums geriausio 
kimo. — J. P. D.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerot 

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

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III 

Telefonas Yards 1546.

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ave. Chicago. 
Vai: 10—12 ryto, 1—3 ir 6—8 v.

kius lietuviškus laikraščius.
1617 N. Bobcy st.f prie Robey ir 

Milwaukee Avės.

.Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas

Racine — nedidelis miestelis, 
kurio gyventojai, įvairių tautų 
žmonės. Lietuvių 
apie šimtų šeimynų ir apie liek 
pat, ar gal daugiau, nevedėlių. 
Apie jų gyvenimų ir veikimų, at
silankęs čia, patyriau štai kų: jie 
turi įsisteigę draugijų, ir LSS., 
LDLD. ir SLA. kuopas 
124 kuopa turi apie septynias 
dešimt narių ir yra viena veik
liausiųjų 
miestelyj 
vakarus etc. (Rugse 
rengia spektaklį; bus 
scenoj Br. Vargšo 4 
drama “Kryžius”)

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 medus, nuslabnėjęs pilvelis buvo'. Dispcp 

uja, nevirinimas pilvelio, nuslabnejimas. Kraujo, inkstų, Nervų ii 
ibelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kac 
tegyvensiu

Kaip Pataikyti į Vidurj Jūsų Balsą
LZ“ UOMET jus fotografuojatės, turi atsistoti 

tiesiai ties kamera, kitaip jųsų paveikslas 
bus neaiškus ir netikęs. Taip pat ir su jųsų balsu.

Kuomet jus kalbate į telefoną, reikia kad jųsų 
lupos butų atsakančiam tolume^nuo kalbamosios 
vietos, kitaip balsas bus neaiškus ir nesupranta
mas klausytojui. Balsas, kaip ir fotografo kame-

orgamzacijų šiame 
engdama prakalba s, 

) 30 vėl 
statoma 
veiksmų 

Iš pasikal
bėjimo su draugais atsižinojau, 
kad! kuopon kas susirinkimas 
vis po keletu naujų narių prisi
rašo. Draugai gana entuziastiš
ki ir jie tikrina, kad jie jau pa
sirūpinsiu, idant Racine visi lie-

Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 
pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaites pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės antrašu:

BUČERNE IR GROSERNfi 
NAUJOJ VIETOJ

Užlaikau geriausią mėsą ir groserio 
tavoms Viskas užlaikoma švariai ir 
kainos daug žemesnės negu kitų. 
Geriausias patarnavimas atsilankiu
siems. ANTANAS DŽIAŽULSKIS 
4504 S. Paulina St., arti 45-tos gatv.

Chicago
Nedėldieniais ir 

Šventadieniais nuo 
10 ryto iki 2 po piet.

kuriuos aš išgydžiau nuo panašių ligų. JUS GALITE 1N- 
\NO GYDYMĄ.

Dr. Hodgcns patarimas bus svarbus del jųsų. Jus 
liuesas nuo ligos ir silpnumų, 
albėjimą. Tai yra žingsnis į 

IEKO NEKAINUOS. Daug mano Jigo-

Mums pranešė kad kasyklos 
National Coal Co., Byesville, O. 
dirba visu smarkumu. Kontrak
tai pasirašyti, užtikrinanti dar
bų ant daug metų ir kompanija 
dirba su pilnu sutarimu su li
nija. Žmonės gali pasirandavo- 
ti 5 kambarių namus su angli
mis už dykų, už $8.00 į mėnesį, 
ir ten pat yra bažnyčios 
kyklos 
dar 50 daugiau lietuvių kasėjų, 
kurie gali galavai eiti prisiren
gę į darbų via B and O. R. R. 
arba rašyti į Mr. Alfred Frank,

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

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

ti vienų arba kitų jausmų.” Bet 
ji permažai atkreipė domes į 
dalyko priežastį. Kuopa klys
ta, manydama, kad “Naujienos” 
turinčios kokių asmeniškų pik- 

.” Tarp mus ir 
vedėjų yra nuo- 
li, o ne asmeniš- 

Tai viena. Antra, tarp 
mus ir “Kovos” redaktorių bei 
bendradarbių yra didelis skirtu
mas polemikos boduose. “Nau
jienos” niekuomet neužsiiminė- 
jo savo oponentų minčių kraipy
mais, o “Kova” -— nuolatos; 
“Naujienos” niekuomet nenie
kino savo oponentų už jų rim
tai išreikštas nuomones, o “Ko

sis temačiai k olio j o “Na u j te
vedėjus už jų nuomones 

“oportunistais”, “social-pa trin
tais” ir net kaltino juos impe
rialistinės politikos rėmimu ir 
Wilsono garbinimu; “Naujie
nos” niekuomet neprikaišiojo 
savo oponentams žemų iŠrokavi- 
mų, o “Kova” rašė, kad “Nauj.” 
redaktorius norįs pasivėžini dar
bininkų pinigais ir kad jisai ko
ne pa gatavas 
garbint 
prantarna 
nešvarius 
negalėjome
ti. Kur jau čia kalbėt apie drau
giškumų, kada tave be paliovos 
niekina, šmeižia ir tavo mintis 
iškraipo, idant suklaidinus ir su- 
kursčius prieš lave žmones, ku
rių tarpe darbuojiesi!

III1MJ I I* I 91
Z TELEPHONE YARDS 2721
I DR. J. J ON I HAITIS
! Medikas ir Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago

y vp M i Kam Vel^a,e Nuobot,žiausius Metus 
I T ilA!: J8igu Jūsų Kraujas Yra Užnuodytas

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chkago, IIL 
Kampas J 8-toe gatv.

mg geriau is- 
Kova”. Kodel-gi 

turčių but pripažin- 
šunis karšty! ant 

ir dar reikalaut, kad

73-ji kuopa pasielgė gerai, iš
reikšdama savo nepritarimų 
tiems kivirčiams, kurie apsireiš
kia socialistų spaudoje, ir ji ge
rai darė, stengdamasi “neužgau-

OsmotiAka spėka seniausių ir apart to mažiausiai 
ligų. Ji sulaikė mokytus per amžius.

Mano stebinantis gydymas veikia I

& konstrukcijos, Varicoces, Hydrocele 
pinimosi tr Prontatišky Ilgų, Pūslės,

matiamo. ir Kataro.

Užnuodijamas Kraujo ii 
Skuros Ligos Išgydoma
Al vartoju naujausią

f čirškimo importuotų 
Prof. Ehrlich’o “914* 
gerintas M606’> arba 
eiaiių Kraujo ligų ir 
terą.
glaus i&s gydymas
ilgy <11 tuose
vaistai negelbėjo

Jeigu turite 
votis, plaukai 
gerklėje arba 
tuo gydymu, 
jums naudą.

Vyriškų Drapaną 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, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ka* turi skaudamas arba silpna* akla, 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* mu*

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

0 rvto iki 1 po plak

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 16 HMK 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniška* ligas, vy» 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektro* prie* 
tabus.

Ofisas ir I^abar atori ja: 1625 W. 18tik 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

viena
laikraštis, o kili musų darbinin- 
kškos spaudos organai lai — 
biznio įrankiai, ir jų redaktoriai 

ne idėjos žmonės, o dolerių 
gaudytojai. Tai nuomonei iš- 
dalics pritariate ir jus, 73-ji kuo
pa. Tuo-gi tarpu faktas yra tas, 
kad1 “Naujienos” nė trupučiukų 
ne mažiaus rūpinasi socializmo 
idėja, kaip “Kova”; bešališki ir 
išsilavinusieji žmones sako net, 
kad jos tų idėjų d 
aiškina, kaip 
tad “Kovai 
ta privilegija 
“Naujienų
jos nužemintai priimtų visas pa
niekas ir šmeižtus? Paimkite 
kitų tautų 
čius: didelė didžiuma 
riko j e, yra leidžiama 
“Naujienos 
Bet ar orgr 
ji laikraščiai
tuos bendrovių leidžiamus laik
raščius, ar jie prikaišioja jiems 
“priyptiškumų”, “biznį” ir pana
šius dalykus? Ne!
“American Socialist 
rius imtų bombarduot 
York Gali
ar kitų kokį socialistinį laikraštį 
už tai, kad jisai esųs “privatiš- 
kas”, tai partija ne tiktai •atsta
tytų jį, bet gal ir iš narių skai
čiaus išbrauktų, kaipo suirutės 
kėlikų ir vienybės ardytojų. 
Juk nesunku yra suprast, kad 
bendrovė sudėjusi pinigus so
cialistinio laikraščio leidimui, 
daro gerų, o ne blogų socialistų 
judėjimui. Ir kas niekina šitų 
darbų, tas nusideda prie, socia
lizmo idėjų. — Redakcija).

biznio 
tautos didvyrius.” Su- 

kad į tuos piktus ir 
užsipul d i n ė j i m us m es 

draugiškai atsakinė-

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*
Spuolallstas motsrlhę, ir lin

Ofisas ir Gyvenimas: 
3600 S. Halsted St^ kampas 36 

Telephone Drover 4974.
Of has atdaras iki 10 vai. ryto, 1—41 

po pietų ir vakarais.

AŠ vartoju vėliausią gydymą del aštrių ir chro
niškų privatinių ligų. The Gonorrheal Vaccine ir 
Bacterin įčirėkima* gydymui. Jie gydo greitai. 
Nuo Užnuodijirao Kraujo ir Odos Ligų. Aš var
toja Prof. Ehrlich’o “911” Neo-Salvarsan, page
rintą “606” tikra vokiška Įgabenta gyduolė: vie
nas jčirškimas jums pagelbės. AŠ vartoju Animal 
Serums Silpniems Vyrams. Jie sugrąžina jums 
gyvybę ir stiprumą. Pasitarimas ir Egzamina

vimas dykai.

Gydau ' Piktai

rei ka I us ir neprieštara u j antis 
darbininkų klesai. “Kova” gi 
darbininkų laikraštis ir Liet. So
cialistų Sujungus organas, ir 
tarnaujantis vien lik darbininkų 
reikalams, ir kadangi tarpe tų 
dviejų laikraščių vieton rimtos 
polemikos j 
vimai, arba 
meniški ginčai 
bendradarbių 
pažvalgų, * ir 
darbininkiškų laikraščių elgimą
si ardo santykius ir vienybę Liet. 
Socialistų Sųjungoj ir žeimina 
organizacijų visuomenes aky-

Nežiurint kiek nielŲ 
jys buvote kankinamas 
ir trukdomas kreivo
mis akimis, aš tikrai 
užtikrinu atitaisyti jas 
del jūsų VIENU AT
SILANKYMU.. Laike 
praeity dvidešimties 

metų aš išgydžiau šimtus sunkiau
siai sergant kreivomis akimis. Be 
chloroformos, neparankumo arba 
akinių. Rašykite reikalaudami pa
liudijimo žmonių, kuriuos aš išgy
džiau. PASITARIMAS UŽ DYKA.

20 metų ant State gatvės

F. O. CARTER M.D.
120 S. State gat. I žiemius nuo 

THE FAIR

Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 
7 vai. vak.; nedėliomis nuo 10 ryto 
iki 10 dieną.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, 11L 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Dr. A N. Perlman 
Praktikuoja 21 metus Chicago j 
Ofisas: 1532 W. 47th St., Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ii’ Vaikų, taipgi chroniškų ligų.

VALANDOS.
Nuo 9 iki 12 pietų; 7—9 vai. 
vakarais. Nedėliom nuo 9 iki 12

Visur jieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ame- 
ruhežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Necvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 

buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- 
tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
ir esu linksmas ir 1000 sykių dekuoju Salutaras mylistų gc- 

istei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
kimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
,, Telephone Canal 6417. Chicago, IB.

gydymą pagelba 
vokiškų vaistų: 

Neo-Salvarsan, pa- 
Salvarsan del spe- 
skuros vyrą ir mo- 

Tai yra geriausias ir stebuklin- 
panašiose ligose. Jie 

atsitikimuose kuomet kiti

skuros išbėrimus, spuogus, 
slenka, išbėrimai ant lupų, 
ant liežuvio, pasinaudokite 

Vienas gydymas suteikia

Vyrai, moters ir vaikai, serginii 
reumatizmu, nervuotumu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome Visas šias ligas vėliausiais 
clektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, ats1-

vo gydytoją į jūsų namus.
Mes taipgi priimame ligonius ant 

savaitės.

Hydro-Massage Inst.
Lawndale 839, 

1234 Independence Blvd. Chicago

Sekanti yra apsireiškimai chroniš-'f 
kų ir nervų ligų. Šie keblumai, jei-S 
gu į 'juos neatkreipsite at ydos, t an- 
kini baigiasi silpnumu, kartais be- k 
protyste ir mirčiai

1. Nuvargimas? 2. Nuliūdimas? 3.<į 
Apsvaigimas? 4. Greitas crzinimas?4| 
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ainbici- J 
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp- | 
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas? g 
10. Bailumas? 11. Nusiminimas? 12.®* 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? 14. 
Drebėjimas? 15. Aštrus diegliai? 16.

Žaizdos, Skauduliai, Gelsvos spalvos 
tvarkęs? 17. Užbliurkimas akių? 18. ------ - .
persimainąs į karštį? 20. Drebėjimas? 21. Gurgėjimas žarnose? 22. 
Plakimas širdies? 23. Lėtas cirkuliavimas kraujo? 24. Šaltos ir su
stingę rankos ir kojos? 25. Neganėtinas ir labai spalvuotas šlapy- 
mas? 26. Skausmas apie kulšis ir nusidėvėjimas apatinių sąnarių?
27. Kataras? 28. Ištinę pasididinimai? 29. Inkstų ir pūslės keblu
mai? 30. Vyriškų organų negalė?

Vyrai įvairaus amžiaus kenčia nuo silpnų nervų, kiti silpnu
mai ir kraujo keblumai, taipgi jus neturite bijoties arba vėluoties 
atsišaukti į šį expertą vyrų specialistą. Atminkite:—mano Bacte- 
riologiškas ir FJouroscopiskas X-Ray egzaminavimas atras tikrą 
stovį vidurinių organų. Ne spėliojimo darbas.

Kodėl mano ofisas visuomet prisigrūdęs? Jeigu mano meto
dus nebūtų sąžinigos, tyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 
aš negalėčiau šiandien naudoties pilnu užsitikejimu Chicagos žmo
nių, kaip parodyta mano didele ir visuomet didėjančia praktika. 
Ir dauguma žmonių, kurie atsilankė pas mane, yra atsiųsti nuo 
žmoni 
GYTI

Vedę vyrai
galit grįžti namo į savo senąją vieti 
Ateikite ir turėkite draugiška pasi 
teisingą kelią—-IR JUMS Z " 
nių keliauja tolimas keliones del mano specialiu gydymo*.

Dr„ L W. Hodgens
35 South Dearborn St., Kampas Monroe St. Chicago, 111

Crilly Building, 2-ras angst as, Room 208 ir 209.

Telephone Yards 5194
Registruota Akušerka, Mrs. Antonina Shusho

Turiu patyrimą moterų ligose. Teisingai patarnauju prie gimdy
mo. Moters, jeigu norite gero užžiuFejimo ligoje savęs ir savo 
kūdikio, atsišaukite į A. Shusho, nes mano patarnavimas užganė
dins kiekvieną moterį. Suteikiu rodą dykai kiekvienai. Atsišau
kite. 3843-45 South Kedzie Avenue. CHICAGO, ILL

KEIK A i l ( AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iŠ akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga t 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 akių, kuris turi 15 metų pa- 
ifrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

.jtomfm’ j. ,‘sivu-rr/UMA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas !8-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos . 2-ras augŠtas. 
Valandos: nuo u ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną, 

Tel. Canal 5335

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, L. 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit 
mane, tai aš viską gvarantuojų 
kad auksą pirksite, auksa ir gai 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

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

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

Tel. Canal 
2128 West 22-ra gat

DR. L. T. Rurres*

Vyrus
PAGELBA IR 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 
VYRAMS, TEŠKANTIEMS GYDYMOSI

Mano Nebūtas Osmotiškas Gydymas Gydo 
uprantamų metodų gydymui 

Ji yra tokia paslaptis kaip Ryvybė ir mirtis, 
kaipo maeikas atsitikime nervų ligos, krau- 

Žaizdų, Vočių, sutinimų kūno dalią, Visą 
Inkstų, Kepenų ir Pilvo, Hemoroidų, Reu-

Ateikite Patirkit Teisybę 
Apie Savo Stovį

Del pasekmingo gydymo kokios nors Il
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| ir chemišką kraujo bandymą, šlapi
me .seilių ir tt. ir tokiu budu persitik
riname tikra priežasčia jųsų negalės. Ui 
apžiūrėjimą ir patarimą nieko neimu 
ir nieku toliau nebusite kaltas.

Greita pagelba. Tikras Išgydymas Maža Mokestis. Ateikite pas 
mane tuojaus, jeigu reikalaujate gydymosi. Užsitęsimas pavojingas. 

Kiekviena liga nemiega.

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

d r. burgess

Mes, nenorėdami užgauti vie
nų arba kitų jausmų, nes vei
kiantiems klaidos pasitaiko ne
tikėtai, pripažįstame tokias blo
gas diskusijas tik nelogiškumu, 
ir kenksmingumu organizacijai, 
ir pageidaujame, kad minėti 
laikraščiai sulaikytų asmeniš
kumus ir stengimųsi pergalėti 
oponentus, bet vienytų dabarti
niame momente spėkas kiek ga
lima ir veiktų gerovei prol 
alo, nes nelaikąs ginčytis 
tojus ant tuščio, kuomet laikas 
bėga, tamsa artinasi, o tamsy
bės apaštalai ne snaudžia, bet 
ruošiasi prie tikslo.

Rezoliucijos komsiija: 
Tamas Packuskaskas, 
Antanas Lečkauskas, 
J. M. Gelgaudas.

| Specialistas iš M y
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSlSENfeJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speciališkni gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijamą kraujo, 

j odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo ju* išgydyti, ateikite 
Ma ir persitikrinkite, ką jis jums gali padarytu Praktikuoja per daugelį metų ir 
ižgydč tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va), vakare. Nedėliom* iki 12 dieną. 
1900 I1LUE ISLAND AVE., kanipsH 19-tos got., viršuj lisnkoM, TrL Csnsl 3263.
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Vyrų Daktaras
Chroniškas, Nervų, Kraujo, 
Odos ir Privatiškas Vyrų Li- 

gas Išgydau Pastoviai

Telephone Humboldt 127S.

M. S A H U D M. D.
Sena* Rusas Gydytojas ir Chirurgą*. 

Specialistas Moteriškų, Vyriokų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS; 1679 Milwaukee Ave.

Kampa* North Ave , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kyt is barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Ni'priduiskite šio pakvie

timo. Atsilankykite j mus 
tuojaus. Išsikirpkite šitą, 
kad atsimintumėte adresą.

BURKE BARBEI SCHOOL 
612 W. MedlMn SU Chicųo, UL

Kreivos Akys Rusiškai-Lcnkiškas
Išgydyto



Roselando ir Kensingtono Astuonių Draugijų Sąryšio

NAU? i £ M O S, < Chicago, 111.

, Nedek, Rugsčjo-Sept. 23 d., 1917 
KnnportsQ ir RqIiiiqi k. oip. Han 
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[Naudai Viešojo “AUŠROS” Knygyno, 10900 Michigan Avenue. J Pradžia 6:30 vai, vak. Inžanga 25, 35 ir 50c.

;V^r -i

Sereda, Rugsėjo 19, 1917

Programų dalyvaus:
L. M. D. “Aido” Mišrus ir Moterų Choras 

Advokatas K. GUGIS

3 Pp. PRANAS JAKUTIS, JONAS BURAGAS, S. TELKSNIS 
ORKESTRĄ K. POCIAUS.

Taipgi užkviesta ir daugiau.
’TOXMRBil

REIKIA DARBININKŲBirutes” BaliusCHICAGOS ŽINIOS INVYKS

k Tikietas 50 Centu

Atsišaukite

PARDAVIMUI
šono

Rusiškos ir Turkiškos Vanosmimo s

AKUŠERKA MRS.A. VIDIKAS

RAKANDAI AUTOMOBILIAI

Smulkus Skelbimai MOKYKLOS

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Dr. M. Stupnicki
na

HWSIM

i inon

MASTER SYSTEM

NAMAI-ŽEMĖ

misi i mm

Dr. A. B. BlumentliaAUTOMOBILIAI

ĮIEŠKO DARBOuzmususio

REIKIA DARBININKŲ

BANK
Aukaukite L.S. Fondan

Naujienų Bendroves 
Direkcijos Posėdis

duos
truiii-

.V.

UNITY CLUB SVET
3146 Indiana Avė.

REIKALINGAS siuvėjas 
manas, 
ir čekiškai 
1025 W. 18 St

muko, 
karais

bušeL 
lietuvis, kalbantis lenkiškai 

Ateikite tuojaus. 
Chicago. III.

3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

William J. Bryan, buvę 
stybes sekretorius, kuris 
laiko at

Vilkaviškio 
j ieško gy

lelio Pa
arto, pusbrolių. 
Seldokaičių, gi- 
i. Adresas: St. 

9 kavaler. zap. 
š. Kizasu, 
Russia.

NEDELIOJ, RUGSĖJO
23, 1917

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprfida- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais del jiisų parankamo. Už $10 iš
mokinau! jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

’ redakcijoj; pra- 
vakare.—Visi di- 

butinai privalo dalyvauti 
ir atvykti laiku.
tvarka bus paskelbta ant 

—P. čereška.
N-ų Bendroves Sek r.

PARSIDUODA pikčernė labai pi
giai. Intaisymas geras. Randa 35 dol. 
į menesį, šokesus 10 dol. Aizbaksis 
35 dol. vertas. Kam reikalinga atsi
šaukite arba atsilankykite j 
1701 Nortįį Ave., Chicago, III.

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Ill.

blikai labai patiko, 
gausus aplodismentai
kalbėjo I). Vilkaitis apie pirmei
viškos spaudos vargus ir jos re- 

ka įėjimus, 
visus remti

kąs nauju. Vakar 
si namo sakydami 
žalios girios, gal daugiau nesi 
matysime. Anton Jūsas

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsy Ivanijos Hospitalese ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

siu laiku 
suokite Chancellor J. J. Tnbtas 
son Blvd. Tel, Wab, 5W*

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Nėra 
tuojaus. & INLANDER, 
1459 W. Garfield Blvd., Chicago, III

posėdis “Naujienų 
dž'ia lygiai 8 vai. 
rektoriai 
pasėdyje

Dienos 
vietos.

Policijos viršininkas 
ler perkėlė 9 kapitonus
Imantus iš vienos vietos i kitų, 
lai esą daroma, kad kovojus 
pasekmingiau su prasikaltimais. 
Naujoj viel 
met geriau

IŠMAINAU SALIUNA ant namo. 
Viela apgyventa lietuvių ir lenkų. 
Išeinu į kariuomenę. Atsišaukite 
1721 So. Halsted st., Chicago

Pajieškau savo giminaites, Burbo 
ros Paskaitęs. iš Kauno gub., Janu 
polio parap. Meldžiu atsišaukti.

Kazimiera Pravalauskaite, 
1903 W. 21 SI Chicago, III

REIKALINGAS darbininkas**!) 
č e r i s. Gera mokestis.
2901 Emerald avė., • Chici

Tel. Drover 9129

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailes už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 vietrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, Ill.

LSS. 138 kp. susirin- 
rugs. 19 d., 8 

, Tamuliuno ir Budvilo sve- 
1447 S. 491h Ave. Visi nariai 

yra atsilankyti. —Org.

Dai niuinkų susirinkimas.—Chica- 
gos Soc. Vyrų choro susirinkimas į- 
vyks rugsėjo 20, ketverge, 8 vai. vak. 
Liuosybės svet., Wabansia ir Girard 
gal v. Vis'i, kurie pirmiaus dainavo 
chbre ir kurie norėtų prisirašyti ir 
mokinties dainų, malonėkite atsilan
kyti susirinkimai!, taipgi LSS. kuopų 
komitetai choro tolimesnio veikimo 
reikalu malonėkite atsilankyti'.

—Pirin.J. Jankauskas.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skaros, 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 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gal.,

Cicero 
k imas j vyks seredoj 
vai. vak 
tai nėję, 
kviečiami

PARDUODU puikų automobiliu 
“STŪTDBEKER”, penkių sėdynių. 
Gerame padėjime. Žema kaina tiktai 
$150.00. Atsišaukite greitai pas 
Antaną Ročkų, 1813 Lake SI., Melrose 
Park, III. Phone 621.

PARDUODU Koncertiną “Trepel 
perlais apdirbta, naujausios r 
Trįs mėnesiai kaip nupirkta 
duodu labai pigiai—kiek kas 
Priežastis pardavimo—išeinu 
pu laiku į karę. Atsišaukite: 

Mike Potograp 
1511 S. 51 ave., Cicero, 2 floor,

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos,, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos 
kinės ekonomijos, pilietystės

mirė Iigoiunityj, iokui i 
je nelaimėje viso žuvo 
nes.

namus jis ne |ejo, visur seimy 
ninkes pasakė, kad jos nepaisau 
čios Hooverio ir jo pamol 
apie ekonomijų, apie nevalgy 
mėsos, baltos duonos 
ne galutinų badavim 
sutaupius daugiau maisto talki 
ui n kanis.

Telephone Drove 9692-

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir ( HIRURGAS

Specialistas Moteriškų. Vyriškų, 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10 11 ryto, 4 5 po pietujį. T— 
vakare. Neclčldieniais 10 1 po pietij.

3351 S. 1IALSTED ST., arti 34 SU

PAJIEŠKAU DARBO —už šoferį 
Galiu Važiuoti visokiais aulomobi 
liais. Justinas Tarvidas, 
2351 So. Oakley ave. Chicago 

Tel. Canal 544.

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

1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO 
Ant antrų lubų.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Gražiausias Chicagos
Atsilankyk ir smagiai pasilinksmink. Kviečiami nevien jaunie 
ji, bet ir seniai—jie pajaunės. , Kviečia “BIRUTE’

“Birutės“ choras sudainuos keletą gražių dainelių.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.
8 ryto 

iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, Ill.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškcs Ligos
Priėmimo valandos: 8 iki 0 diem^s 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; ne<:ėldieniaj» 

nuo 10 ryto iki 1 valandt i diena. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
• Phone Canal 538

PARDAVIMUI
Valymo, dažymo, taisymo ir kriau
čių šapa. Sena vieta, geras biznis. 
Priežastis pardavimo — turi išeiti 
į kariuomenę.

Ignas Novak.
1458 W. Erie st. Chicago, Ill. 

Arti Ashland ave.

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas pastovus. Užmokestis gera. 
Atsišaukite tuojaus.

H. Peldzius, 
.4129 S. Sacramento ave., Chicago

ristas miegojo.
i jis puls lui pauiškino Ii 
tvi, mušinislus traukimo

Prirenka visiems tinkamus akinius, egsuMBfr 
nuoj: i) patarimu? duoda dykai.

786-88 Milwaukee ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po

Tel. Haymarket 2434.

Cicero, III.—L.S.J.L. 2-ros kp. su 
sirinkimas įvyks ketverge, rugs. 20 
8 vai. vak., Tamuliuno ir 
svet.—Visi nariai atvykite, 
svarbių reikalų svarstymui

'rtekliujc ir praleidži; 
utaupinam bercikalin 

g ini ir išlaidžiam dvarui? Kodu 
jie iiclurūlų apsieiti be mėsos i 
kvietinės duonos, vieton mus 
Kode! mes turime badauti, kai 
jiems pasiuntus?”

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

karui. Iš šalies žiūrint, puikiai 
atrodė: taip kaip levas su vai
kais, nes visi jo pilnai klausė. 
Prižadėjo ir kitų sykį jaunimų 
pamokinti žaismių, nes jis mo- 

visi skirstė-

zmones turi pasis 
maistų į k'rancijų 
Kodėl mes turimi 
s i u n I u s 
kuomet

Nesu lauk imas ai važiuoja n 
numylėtinio, policijos nuomone 
yra priežastim tragiškos mir 
lies p-lės Josephine Parker, ku 
ri nusižudė savo namuose, 3551 
Wright wood ave.

Kambariuose, kuriuos ji nu 
sisamdė mėnuo atgal, nebūvi 
jokiu rakandu. Ji pati guleji

East Chicago, Ind.—L.D.L.D, 70 kp. 
susirinkimas įvyks rugsėjo 20, 7:30 
vai. vakare, K. Grikšo svet., kampas 
150 st. ir Nortcot avė.—Draugai, at
silankykite būtinai visi, nes yra la
bai daug visokių reikalų apsvarsty
mui, ypač prisidėjimo prie A.L.D. 
Tarybos. —K. L. Kai ris, Rast.

litini ninku S. Adomaitį. Bauc- 
kėnas nusitvėręs kėdę, o Jodei- 
ka — bolę, taip sumušė Stasį 
Adomaitį, kad tasai už keturių 
valandų pasimirė ligonbutyje.

Policija vakar visuš tris areš
tavo ir laiko juos kalėjime be

imas
visus rišties i c

>as. Jo kalba pu-
liudija

kils | pasKirių vietų, kick pasi
kalbėjus, prasidėjo programas, 
kuris susidėjo iš prakalbų ir žai
smių. Pirmas kalbėjo d. Dun
dulis apie vargingų darbininkų 
gyvenimų ir kaip organizuoti 
kapita 1 is ta i smaugia 
suolus darbininkus.

išėjo iŠ saliuno ir neužilgo vė 
sugrįžo; vedinąs du savo d ra u 
gu — Stasį Jodeikų ir Dominiki 
Rauckėną, gerai žinomus tos a 
pielinkės peštukus.

Tai buvo vėlai naktį

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOK'I'I KIRPIMO IR “DESIGNING".
Mes galime gauti jums atsakančią ir jje. 

rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau- 
nt privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindainies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kiŠenius daryti ir 
prosyti. — Dieninės ir vakarinės instrukcijos

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street

PARDUODU automobilius už pu
sę kainos, del septynių sėdynių, tin
kantis veselijoms, pagrabams ir tt., 
Limusin. Arba išmainau ant For
do; Tauringf Atsišaukite vakarais 
nuo 6 vai. adresu:

K. Chepukas, 
1648 \V. Division st., Chicago, 111.

vestuvių rubai. Spėja- 
inkė atvažiuojant jos 
o su rakandais. Bet 

sulaukdama ji persipjovė gys- 
; rankose ir nuo to mirė.

PARDUODU PUIKIUS rakandus 
4 kambariams. Pigi kaina. Prieža
stis pardavimo—savininkas išva
žiuoja i kitą miestą 
2125 W. 451h SI

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra nutver
tas ant tvirtų finansinių pama-

REIKALAUJAM greitu laiku kriau 
čių. Geras darbas geriem kriau 
čiani. Gera mokestis. PG ‘ 
rbas. Atsišaukite tuojaus 
832’AV. 33rd. str.,

ko L.S.S. 138 kuopos išvažiavi 
mas į Jefferson miškus. Išva 
žiavime dalyvavo diktokas bu 
relis publikos

Kazys Vaičiunas-Vaičius, iš Pane
munes, Suvalkų gub., laikęs krautu
vę, jieško giminių: Romonų iš Kal
vių kaimo ir pažįstamų. Adresas:— 
Petrograd, Podolskaja, 39, k v. 20. 
Russia.

Juozas Kavaliauskas, jieškau savo 
švogerių: Antano, Miko, Juozo, Jur
gio ir Onos, gyvenančių Amerikoje. 
Visi jie kilę iš Kalvarijos apskr., 
Liudvinavo gm., Asavos kaimo. Visų 
kas apie juos žino, prašau rašyti to
kiu adresu: Si. Sofievka, Ekaler. gb., 
zavod “Ekonomija”, Russia.

Kareiviai: 1) Jonas Marcinkus, Ra
seinių apskr., Kelmės valse., Liūlių 
kaimo; 2) Antanas Antanavičius, 
Raseinių apskr., Andriejavo valse., 
Žemgalių kaimo; 3) Petras Bliu- 
ilžius, Raseinių apskr., Švėkšnos val
sčiaus., Šimaičių kaimo; 4) Stasys 
Reifonas, Raseinių apskr., Mankunų 
valse., Ražaičių kaimo; 5) Petras 
Andrijailis, Raseinių apskr., Manku
nų vaisė., 6) Antanas Gabrilavičius, 
t’kinergčs apskr. Kovarsko vaisė., 
Bėbrunų kaimo; 7) Juozas Dabkus, 
Ukmergės apskr’.' Utenos miesl.; 8) 
.Jonas Andrijauskas, Raseinių apskr. 
Švėkšnos miest., —< jieško giminių ir 
pažįstamų. Adresas: Russia, Dieislv. 
Armija, XII armeiski vozduchoplo- 
vatclny olriad.

Kaz\ s Juotkunailis, 
apskličio, Alvito gminos 
veliančių Amerikoj dėdžių 
šausko ir Jono Bung: 
Jono, Juozo, Jurgio ! 
minių bei pažįstamų 
Duderhof, Pelr. gub., 
pulk, aldicln. komanda 
peredat Jotkunaitisu.

<<) vistu tiru prie prcKi- 
ukinio ir savo garvežio 
ėjo sustabdyti. Kode! 

užmigo, nė pats nebežino, 
I but nuo vaisių, kurių daug 
rė pasiliuosavimui nuo slo- 
s. Bandvta bus jį pakallin-

kiek 
d rezignavo delei Wil- 

kariškos politikos ir slu- 
ir buvo vi

sų džiugų niekinamas už savo 
“pacifizmą”, užvakar apsilankė 
Chicagoje ir kalbėjo Internatio
nal Lyceum Ass’n bankiete La 
Salle viešbuty j.

Jo kalba buvo pilnai “patrio
tiška.” Sulig jo, reikalavimas 
dabartiniu laiku laisves žodžio 

skleidimu anarchijos. Žmo- 
neturį kritikuoti valdžios, 
jeigu valdžia ką-nors nu

sprendė, tai visi jos turi klausy
ti. Itagino pirkti “laisves bon- 

” o ypač — noriai mokėti 
mtns karės mokesčius (tik 

tie mokesčiai nėra užkrauti ant 
kapitalistų ir amunicijos fabri
kantų, bet — ant darbininkų).

Tarp kapitalisto pacifisto ir 
kapitalisto karininko nėra skir- 

dolerj jie abu su-

c TEISIU M
II Dienomi; ir vakarais teisių klesos. o 
I Gyvuoja 22 motu. 1800 gavusių ino- ję 

G ksličką laipsni. Dykai orutorika. 8 y 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
C, klf- os kambarini šiame mieste.
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- E
S ŠTESNES MOKYKLOS KURSAI A 

Prirengia | Kolegiją, Teisių, Medicinos, Den- 
tistikos,. arba Inžinerijos skylių kuotrumpiau

Reikalaudami kataliogo adre- 
63 W. Jack?

Sherman viešbutyj prasidėjo 
suvažiavimas visos šalies duon- 
kepyklų savininkų 
kad nežiūrint to, jog kviečių 
kaina ir tapo nustatyta, ir daug 
pigesnė negu pirmiau buvo, bet 
maisto diktatorius Hoover nesi- 
kiš perdaug j jų biznį ir nerei
kės nupiginti duonos ir atsiža
dėti to gražaus pelno, kurį jie 
dabar semia. O dabar duonke
piams gana gerai — ir kviečiai 
atpigo ir iš žmonių jie lupa nu

imdavo 
branges-

i/zingos tanai nusiminę, kait 
Hooverio “ekonomiškumo1’ pie
nams visai nepritaria Chicagos 
šeinivninkės, nežiūrint kad laik

inio berčkda- 
uma “ekono-

Užvakar vakare į lietuvio Sta
sio Adomaičio salinau, 1921 W. 
North ave., užėjo netoliese gy
venęs J. Šileika ir begeriant, 
kaip pasakojama, už kaž-ka su- 
sikrvirčijęs ir susistumdęs su 
saliunininku. Bet matydamas

Juokinga ir kalbėli dabar apie 
ekonomija, kuomet darbininkė 
nežino nė kaip nusipirkti mais
to dėlei jo nepaprasto brangu
mo. Daugelis šeimyninkių sta
čiai pasakė, kad jas nervuoja tos 
Hooverio kalbos apie ekonomiš
kumą, kuomet jos ir taip neturi 
ištekliaus nusipirkti reikiamo 

O viena moteris stačiai 
“Delko Suv. Wdsliju

PARDUODU karą, abia detroia 
Liniouscnc, modelis 1913, septynių 
sėdynių, duriu parduoti kad ir pi
giai, nes aš jį atėmiau už morgiČius. 
Aš jokio biznio neturiu, lai noriu 
parduoti greitai. Mano adresas: 
708 W. 18th SI. , Chicago.

lova n ii.c

Vėliaus sekė visokios žaismės 
žaismių vedėju buvo d. 
as. Nors d. Jamontas ii

u i v
STATU
3252 SO. HflOTEil SI.
Kampas 33Gos Gatves, CHICAGO, ILL

© AKIŲ SPECIALISTAS f 

g Akis Egzaminuoja Dykai g 
T \ Gyvenimas yra tul- A
M I. čias, kada pranyksta «
T regėjimas. W
4* ® į Mes vartojam page- 4
® lr’nO Ophthalmomet- fi

■ jĮtr er« Ypatinga doma W
A atkreipiama j vaikiu. *1
w /A* Valandos: nuo 9 ryto
Y ik’ vakaro; nedėld. V

S O. nuo 10 iki 11 dieną.
© 4619 So. Ashland Avenue, t
T Kampas 47 St. f
© Telephone Yards 4317 |

virš pusės mil i jo 
kasdien rutolatai 
šiame banke gai 
gus ant kožno j 
Bankas yra atdar 
K et v

D R. H AI R
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos 

t_ | Jei kiti negali išgydyti, ateikite
ZlA 1 UU A A mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag*

Z j 4 j gi-X ir pilno įrengimo BacteriologiSka. la*
o*1;y v boratorija ir Kraujo egzaminacija aU-

’T) I1 dengia man jųsų tikrą ligą ir jei a& ap*1I siimsiu gydyt jųsų ligą, jųsų sveikata ir
IkY'a 4^4 spėka bus jums sugrąžinta. Ateikit pae

vy~~" Įjrr-r* ■5‘kV Uita specialistą ir ne prie imituotoji^*
— 11 Ji ' Tikras specialistas neklaus jus, kur jums

į ' skauda ir kokią jus ligą turite, bet jie
i IT—IT~l jTOSrellk’jkįl'.u' Jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122, 
Prieš North American Cafe.

39 S. State Si. Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 
vai. ix) pietų.

RUSSIAN
TURKISH ; ,75<J 
faATH .. -
BggtVVITH SAĮT įįįfjF

mą 1706 S. Halsted st. tapo pa
šautas dviem šūviais 24 metų 
mašinistas Petras Stahl (latvis), 
764 Bunker st. Policija arešta
vo du broliu, Liudviką ir Juozą 
Banish (lietuviai ?), gyvenan
čius 1706 S. Halsted st. ir 
tina juos pašovime minėto 
šinisto.

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA 
už Lietuvių Valstijinį Banką — 
Universal State Bank- nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 1.5 
Direktorių ir penkių gabiu ir 
ištikimu Banko Valdininku,

Pranešimai




