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no-
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karaliau

KARĖS MOKESČIŲ
KILIUS PRIMTA.

DOKŲ DARBININKŲ 
STREIKAS BOSTONE

gi žadama priešinties, jeigu 
tik prezidentas to ištiesti 
reikalautu.

BININKŲ TARYBOS susirinki™ 
d. š. m. Susirinkimo vieta bu

Draugijos, kur dar nespėjo 
TUVIŲ DARBININKl 
kviečiama atsiusti savo įgaliotinių 
kimą

Reikalauja prašalint šešis 
senatorius iš Suv. Valsti
jų senato.

AMSTERDAM, : 
Vokietijos kaizeris 
mas

WASHINGTON, sp. 2. — 
Tūloje Atlantiko prieplauko
je vakar tapo paskandytas 
vienas Suv. Valstijų patroli- 

Ant jo, sako, už-

CHICAGO, sp. 2. — I.W 
W. unijos narių areštai nesi-

rancuzu oiC-

viso 1
Penki i

sunaikinta, set

PETROGRADAS, sp. 2.— 
“Bolševikai” pagalios nete
ko paskutinės vilties užtik
rinti Leninui saugumą de
mokratijos seime. Kadangi 
laikinoji valdžia įsakė suras-

Riaušės Essene. — “Duonos 
ir taikos!” šaukia badau
jančios moters.

RENGIASI IšVYTI SVE 
TIMšALIUS.

Chattanooga, 
asociacija 

kurioje 
senatorių 

Gronna, Reed, 
Tone, Varda- 

r kitų veikimą ir griež- 
ikalaujama — išguiti 
š Suv. Valstijų senato.

IŠTRĖMĖ GENEROLĄ 
GURKĄ.

tremtas iš Rusijos buvęs ru
sų armijos komanduotojas 
pietų-vakarų fronte, genero
las Gurka. Ištremiama jis 
per Archangelską.

Kaip jau žinoma, gen. Gu-
PETROGRADAS, sp. 2.- 

Rusų armija ir vėl pradėjt 
veikti Rygos-Dvinsko fron 
te. Oficialis karės ofiso pra 
nešimas sako, jogei ties Spi 
tai kaimu rusai pasivarė 
priekį nuo 800 iki 1000 jar

ta ir senatui. Manoma, kad 
ir ten jis bus priimta.

Reikia pastebėti, kad už 
tą bilių kongresas ginčijosi

RUSAI ARTINASI PRIE 
RYGOS.

nuo
čių
tapo įrengta
observacijos
grado apielinkėje.
žymiai sustiprinta
viu sar c
n orima
ri'us tai
sunkinus vokiečių “paukš 
t&ns” dasigauti į rusų sosti

ms 
važiavo kitas nežinomas lai
vas. Paskandintasai laivas 
betgi greitu laiku bus iškel
ta iš vandens ir pataisyta.
Darbas jau prasidėjo.

IR VĖL BOMBARDAVO 
LONDONĄ.

pateko bėdon.
Telegrama iš Archangels

ko praneša, jogei Gurka jau 
atvykęs ir tuoj užtupdytas 
ant vieno Anglijos laivo.

WASHINGTON, sp. 2. — 
Washingtonan ateina dar 
d au g i a u reikalavimų paša- 
linti iš senato Wisconsino 
senatorių La Follette’ą ir 
tulus jo vienaminčius, kur 
nepritaria Wilsono politi-

LONDON, sp. 2. — Iš Am
sterdamo pranešama, jogei 
pereitą subatą Essene, Vo
kietijoje, ištiko didelių mais
to riaušių. Po to, kai kanc
leris Michaelis nutarė nekal
bėti reichstago posėdyj apie 
Vokietijos taikos sąlygas, 
minia badaujančių moterų

N e w s praneša, jogei va
kar žandarams pavykę pa
daryti “a big catch”; vadi- • 'O'
nasi, pagauta dar vieną “ko- 
nspiratorių", tūlą George 
buvusi oficialiu I.W.W. or- r
gano. S o 1 i d a r i-tv, re-

PATRIOTIŠKAS KVA1 
TU LYS.

didžiuma
priėmė t.v
bilių taip, kaip jisai buvo pa- 
t aisyta bend rosi'os atstovų 
buto ir senato komisijos.

rogi
ten apginklų motorinį karą 
ir buri kareiviu. “Bolševi- v 4-

kai” betgi nerengė demon
stracijos, ir kariuomenė ta
po atšaukta.

TU LA ATLANTIKO 
PRIEPLAUKA, sp. 2.—Suv. 
Valstijų kariškas laivas, 
kur nesenai užvažiavo ant 
seklumos šios šalies pakraš
čiuose, vakar tapo paliuo- 
suotas iš savo “nevalios”. 
Laivo vardas neminima.

Tuo tarpu 
Ten n., advokatų 
priėmė rezoliuciją, 
aštriai smerkia 
La Follette 
Hardwick, 
man i]

ras Kerenskis, neveizint de
mokratijos kongreso valios, 
besirengiančio paimti į savo 
rankas mniisterių kabineto 
rinkimą, nutaręs nevilki
nant sudaryti naują minis
teriją.

paskelbta vėliau.
stot CHICAGOS LIE- 

rARYBON. šiuo maloniai 
ekamą susirin- 
KOMI TETAS.

BOSTON, sp. 2. — Vakar 
čia metė darbą tūkstantis 
darbininkų, dirbusių Boston 
and Maine ir Boston and Al
ton geležinkelių kompanijos 
dokuose prie prekių krovi
mo. Darbniinkai reikalauja 
8 vai. darbo dienos ir 
jjadidinimo.

LENINAS NEPASIRO
DYS DEMOKRATIJOS 

SEIME.

M
1 i

VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAS 
NEPAVYKO.

PARYŽIUS, sp. 2. — Vo
kiečių armija vakar atkak
liai atakavo francuzų pozici
jas ant abiejų Meuse upės 
krantų. Užpuolimai nedavė 
lauktų pasekmių.

Kitose francuzų fronto 
vietose vakar buvo palygina
mai ramu.

MITINGAS PTERO 
GRADE.

kuriame tapo išnešta protes
to rezoliucija prieš Suvieny
tųjų Valstijų valdžią, ta
riant, areštavimą ir pasmer
kimą mirties bausme paskil- 
bu vusio j o anarch i stų vad o 
Alexander Berkman.

Sugrįžusieji iš Suvienytų
jų Valstijų agitatoriai stip
riai kritikavę šios šalies val
džią ir išrodinėję, jogei šią 
šalį valdo kapitalistų būriai

i miestus.
I v1 užmušta
i

I kiau ar
1 Pačiame
• žmonės tapo užmušta, likti 
'šieji — kitur.

Materialių nuostolių už 
puolikai nedaug tepridarė.

natoriams 1 ,a Follette’ui 
Stone’ui ir Gronn’ui butų ty- 
rnėta prie “uždarytų durų’3

tūli kongresmanai ir senato
riai reikalavo, kad mokes
čiais butų apkrauta- ne vien 
tik darbininkai, o ir didieji 
patriotai, fabrikininkai, kur 
dabar daro negirdėtų pelnų. 
Vis dėlto, jų reikalavimas 
buvo išpildyta tik dalinai. 
Didžioji karės mokesčių naš
tos dalis ir dabar guls ant 
darbininku pečiu.
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LONDON, sp. 2. — Vakai 
naktį vokiečių orlaiviai ii 
vėl bombardavo Londoną ii 
kitus pajūrinius Anglijos 

Užpuolime tape 
9 žmonės, o 42 sun- 
lengviau sužeista 
Londone tik di

LONDON, spalių 2. — ()- 
f icia1 iai p r a n eša m a, j oge i 
anglų pulkai, veik 
sopotam i jos fronl 
naujos pergalės, - 
tin svarbias Mus! 
tumas netoli nuo 
Kartu suimta keliatas tūks
tančiu kareiviu ir vyriausis 
turkų arm i jo 
do fronte - 
Bey su visu š

Anglams, 
maža įvairiu

stijoj, reikalauja, kad butų 
juoveikiausia ištirta La Fol- 
lete’o žygiai. Girdi, pas 
juos ten žmonės suvis ■- ne- 
p r i taria siuntimui kariuo- 
menės i Europą. Labai gai
limas daiktas, kad čia yra 
kaltas La Follette... >

Tūlas W. E. Stokes, iš New 
York o, vėlgi reikalauja, kad

WILSONAS REIKALAI 
JA NEAPRIBOTOS 

GALIOS.

W30lh si

Prancūzai bombardavo Stuttgartą

laiškus buvusiam Rusijos 
carui, kur jis išreiškė pilną 
savo ištikimybę nuverstam

PARYŽIUS, sp 
eitą nedėldienj f 
laivininkai nušovė 
vokiečiu orlaivių, c. '
jų v is iš] 
tyni n oi 
už musių linijos (vokiečių 
pusėje), vis dėlto jie esą ne- 

l bepataisoml

no sako, jogei prezidentas 
Wilsonas besirengiąs parei
kalauti iš kongreso dar dau
giau galios, tariant neapri
botos galios. Jisai mat bi
jąs, kad išsiskirsčius kong
resui neiškiltu kokie nors u- 
mi reikalai, kurių įvykini- 
mui jis tečiąus neturėtų rei
kiamos galios.

Benę tuo tkislu — kad iš
gavus tą galią — preziden
tas vakar buvo pasišaukęs 
pas save vieną senato lyde
riu, sekretorių Lewi.

Prezidentas Wilsonas 
rįs, kad kongresas, pirm 
gu išsiskirstys, priimtų 
tvarkymą, kuris 
jam (prezidentui) 
veikti sulig geriausiu nusi
manymu išsiskirsčius kong
resui.

Daugelis senatorių šitą 
prezidento reikalavimą bet
gi skaito p a v o j i n g u pre
cedentu 
esą neturėjo nei Washing

Adreu: •
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vikai” esą kreipėsi į Darbi'-! 
ninku ir Kareiviu Atstovu!

c. c- I

Tarybą reikalavimu užtikri-! 
nti Leninui teisę dalyvauti 
seime. Reikalavimas betgi 
tapo atmestas. Tuomet bol
ševikai nutarė nestumti Le
niną į valdžios kilj

Laike derybų, sako, Lėni 
n as

Į Zinovjev buvę pasislėpę ne 
i toli Aleksandro teatro, ku 
riame atsibuna demokrati 
jos seimas.

PETROGRADAS, spalių
- Petrogradas skubiai 
iasi prie - apsigynimo 
nelauktų vokiečių sve-
— orlaiviu. Tuo tikslu 

nemaža naujų 
stočių Petro-

Taipjau

CHICAGO, spalių 2. — 
Šiandie čia žada laikyti sa-Į 
vo konferenciją progresistųj 
prohibicionistų ir “socialis-1 
tų” vadai. Konferencija 

1 aigi pasiuntusi J atsibusianti Sherman hote- 
lyj. Joje tarp kitų dalyvau
sią Sam Gompers, Eugene 
Foss, buvęs Mass, valstijos 
gubernatorius, John Spargo, 
Phelps Stokes ir Clarence S. 
Darrow.

žę ir pradėjo šaukti “Duonos 
ir taikos!” “Sugrąžinkite 
mums must/ vyrus ir sūnūs!” 
Etc., etc. f pykusius moters, 
sako, iškulus ios keli at ą ro- 
tužės langų.

Tuoj tapo pašaukta poli
cija ir kariuomenė. Pasek
mėje — dvi moters sužeista, 
o keliolika areštuota už 
“riaušių” kėlimą.

Nors demonstraciją ir pa
vyko išvaikyti, vis dėlto 
žmogių,nepasitenkinimas y- 
ra didelis. Bile valandą ga
lima laukti naujų riaušių.

tai didžiojo Vo- 
trioto, kanuoliu 
Kruppo, sostinė.

AMSTERDAM, sp. 2. — 
Berlino valdžia rengia nau
ją patvarkymą, sulig kuriuo 
bus galima išguiti iš Vokie
tijos visus svetimšalius, ne
dirbančius karės pabūklų di
rbtuvėse. Tatai daroma tuo 
tikslu, kad sutausius maistą, 
kurio dabar Vokietijai taip

PARYŽIUS, sp. 2. — Ofi
cialiai pranešama, kad per
eitos nedėlios naktį du fran
cuzų orlaivininkai bombar
davo apginklų Vokietijos 
miestą Stuttgartą, šimto 
mylių atstu nuo Francijos 
rubožiaus. Ant miesto nu
mesta apie 660 svarų eks- 
plioduojančių medžiagų. 
Francuzų orlaivininkai su
grįžo sveiki. •

Francijos valdžia sako, jo
gei tai esą tiesioginis atsa
kymas į vokiečių orlaivių 
užpuldinėjimą ant neapgin- 
klių Francijos miestų.

Stuttgart as yra Wuertem- 
bergo kunigaikštystės sosti
nė, turi virš 200 tūkstančių 
gyventojų. ,

KOPENHAGEN, sp. 2.— 
Klerikalų organas G e r- 
m a n i a išspausdino nau
ją pan-germanistų (karės 
partijos) atsišaukimą-petici- 
j$ į-gyventojus , kur kvie
čiama protestuoti prieš rei
chstago didžiumą ir reikala
vimą taikos be aneksijų ir 
kontribucijų. Po atsišauki
mu pasirašo vienas žymus 
Berlino valdininkas.

Laikraštis sako, jogei vi
sa tai liudija, kad valdžia 
atvirai pradeda remti kari
ninkų partiją.

daktarių. Žandarai, sako, 
jau senai daboję George’o 
žygius, kuris betgi ištrukęs 
iš jų akių. Tik dabar jiems 
pavyko padaryti “a * big 
catch,” taigi pagauti Geor- 
ge’ą — Pittsburghe. '

Vilhel- 
jo moteris užstatė 
Reichsbankan daug 

U22T2222T .....J I vertingų brangakmenų. Pi-
Chicagoje ir apielinkėse. —’migai, sako, busią panaudo- 

Oras nepastovus; veikiausia j^mi padengimui tūlų Vo-j 
lis. , kietijos skolų užsieniuose.
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Užslsakomoji kaina:
MUeatuje, nešiotojams kasdien pri- 
ttatant i namus, moka:

Savaitei .................. 12 centų
Mnesiui .................  50 centų

OBaato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Bltftla, dieriraštts siunčiamas pačiu, 
Bnijams išanksto užsimokėjus: Me- 
taaui S6.00; pusei metu $3.50.
inur, ne Chicago j, metams $5.00; pu
tli mėty $3.00; trims mėnesiams 
B1.W. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
amr kitur užsieniuose $8.00 metams.

Navatnas "de
mokratiškumas ' \

Valstijų konstitucijos sako, 
kad kongresas negali išleist 
įst a ty m ų, susiaurinančių 

spaudos laisvę. To nevei-rri

vaitę išleido įstatymą, kuris 
įgalioja krasos viršininką 
sustabdyt kiekvieną laikraš- 

priešingą dabartinės ad
ministracijos politikai.

Konstitucija musų kong- 
yra daugiaus nieko, 

“popieros sklypas”.
resui

tinęs sutartįs, užtikrinusios 
ai neutralitetą. Kada

- >
užpuolimui
reikia

ninkas, >ur.eson, pa

laikraščiams kritikuot val-

kare”. Ar tiesa, kad ši 
nėra kapitalistų karė,

Kam čia pri’rodinėt, kad len-

gą nuomonę!

senai išmėgintas Vokie-

ors nepatinka, tai ji į 
argumentus nesileidžia. Pa
sako “Verboten” (uždraus- 

—ir atliktas kriukis.
Bet Amerika, žinoma, v ra 

“demokratiška” šalis.

Situacija 
New Yorke.

N om i nac i j ų baisa v i m a i
New Yorke buvo labai nelai
mingi dabartiniam jo mayo- 
nii, p. Mitchel’iui. Jisai ne
gavo kandidatūros. Ne tik- 

neeavo kandidatūros, bet

tas.
Mitchel’is “bego” ant re- 

publikonų tikieto, nežiūrint

Kada balsavimu rezul
tatai buvo paskelbti, tai>at- 
Jodė, kad jisai laimėjo nomi
nacijas, sumušdamas regu- 

republikonų kandidatą,

pareikalavo išnaujo suskai- 
tyt balsas. Ir kada tai bu
vo atlikta, tai laimėtoju pa
liko p. Bennett.

Antras balsų skaitymas 
parodė, kad Mitchel’io šali-

mysčių su balsais. Beveik 
kiekvienoje dėžėje atrasta

MitchePis prakišo. Dabar j rodys savo neužsiganėdinL 
jisai rengiasi statyt savo mą, balsuodami už socialis- 
kandidaturą ant “neprigul- tus.
mingo” tikietx), Bet jo š?n* Balsai už socialistų kandi- 
sai labai abejotini. J mayo^datus, be to, bus demonstra- 
rus jisai pateko ketveri me-Jciia už taika. Taikos nori 
tai atgal, kaipo kovotojas už 
švarią administraciją ir kai-

Nuosavybės vaisiai f vos žeh,Cs neb6ru- Ji išnyko-Kiekviena permaina ekononii-

kalavimus ir naujus santykius.
'Visuomenes formos keičiasi,

kalingi inurininlcui. Taigi kas
dieninis maistas turi but kiek 
galint Įvairinamus. Duona, 
“porkčapas” ir “byrąs” nėra ti
kę kasdieniniam maistui. Vai-

panašių ligą, nėra "httfina. kad 
xaikas ją įgimtu,

2. Busimam kūdikiui

tu trinimui, tik aš nematau.

jos priešas. Tokiu jisai bent 
skel1 esi, ir daugelis piliečių 
tikėjo tuo. Bet kaip dabar 
žmonės manys api? jo “šva
rumą”, kada tapo atidengta 
tos suktybės nominacijų bal
savimuose?.

republikono Bennettk). Jį vi
si skaito menku kandidatu. 
Qirnrt.«ni« už RpnnuiPo lr«jn«

mmany Hali statytinis) Hy 
lan. Bet balsuotojų miniose

daugi ji i
. ..\ U

Prie šitokių aplinkybių ge-

sui Hillquitui.
New York

palygindamas visus

“Ponui Hillquitui trūksta 
patyrimo municipaliuose

mayoras Mitchel, todėl jisai 
\ ra mažiau tinkamas skai't- e,
lingiems ir sunkiems miesto 
valdymo uždaviniams. Bet

kija už taiką, 
didžiuma žmonių, ir jie bal
suos už socialistų partiją, 
kaipo už vienintelę tikrą 
nuoseklią taikos kovotoją.

Bet šita gera proga bus 
neišnaudota, jeigu socialistų 
organizacija nestos į darbą 
visomis savo jiegomis. So
cialistai turi sukrust, ir tai 
neatidėliojant.

Lietuviai socialistai taip- 
pat privalo atlikt savo parei
gą. Jau ir pirmesniais me
tais lietuviai socialistai sma
lkiau, negu kitų miestų dra
ugai, dalyvaudavo politiko
je. Bet šįmet jie turi pasi- 
darbuot dar smarkiau. Vi
sos jų spėkos turi but įtemp-

Amerikos kolonijų laikais 
žmogus, kuriam kas nors nepa
tiko, ar nusibodo kaimynui, jis

mėsos, daržovių, vaisių ir kito
kiu valgiu ir privalo būti ivai- yrn

Laimė, kad šiais metais

yra daug galingesni, negu 
pirma. Narių kuopose daug, 
entuziazmas didelis, susirin
kimai lankomi gerai. Reikia 
tik išdirbti tuojaus veikimo 
pieną ir pradėt darbą.

tuvių socialistų kuopa, ket
virtoji, turinti apie du šimtu 
narių, jau pareitą nedėldie- 
ni padarė • pirmą^ žingsnį 
kampanijos darbe, išrinkda
ma skaitlingą rinkimų agi
tacijos komitetą.

s norės užginčyt, pos. Jos privalo, nelaukda- 
i stovi augščiaus už,mos, kol ateis reguliaris su- 
protiniu ir moraliu sirinkimo laikas, tuojaus su- 
t. Prie to, jisai pri-įšaukti nepaprastus savo mi- 
okiaP politinei gru- tingus ir išrinkti rinkimų a-

psnyje yra pilna pasiryžimo 
atsidavus taimaut žmonėms, 
negu Tammany arba fuzio- 
nistų priešai, republikonai”.

Taip rašo kapitalistų laik- Jiteraturą, kaip pasiekt bal-

rnitetai privalo kaip ga’int 
greičiaus suseiti ir padaryti 
darbo pieną: kur ir kada su-

ir jų kandidatų.

mai šį rudeni žada but bega-

Rinkimų 
kampanija.

Beliko tik apie mėnesis lai
ko iki šio rudens rinkimu.

teisėjai; keturiolika išviso. 
Socialistai jau nominavo sa
vo kandidatus. Republiko
nai su demokratais vakar 
irgi atlaikė savo konvenci
jas, kuriose turėjo but no
minuota kandidatai.

Dabar eis “campaign” — 
rinkimų agitacija. Nuo to, 
kaip ji bus varoma, daug pri
klausys balsavimų pasek
mės.

Socialistai turi dėt visas 
pastangas, kad jų kandida-

sų. Jie turi stengties, kad 
socialistu k a n d id a t a i b u t u

V

Vilties yra. Patįs kapita
listų politikieriai pripažįsta, 
kad socialistai gali laimėt 
šio rudens rinkimus. Kitaip, 
kam-gi kapitalistų partijos

Aršiausia Chicagos džiugų 
.organas “Tribune” daug ka
rtų rašė, kad republikonai su 
demokratais turi padaryt 

-Pi < PI n 11 4- r» v»4-1 iJ n n I-
nedavus laimėt socialistų

cialistai šiais metais turi to
po keletą arba kelioliką kor- kią progą, kokios jie dar me
telių, ant kurių buvo isskus- kuomet neturėjo. Šitą pro
te kryžiukai, padėti ties Be- gą sutvėrė atžagarei viską 
nnetto pavarde, ir parašyti j valdžios politika, žmonės 
nauji kryžiukai Mitchel’iui, 1 neužganėdinti jąja, ir jie pa

ir tt.

/turi but atlikta kuogreičiau- 
isiai. Ne vėliaus, kaip bėgiu 
eokiu dešimties dienu sočia • C C- M
listai turi but prisirengė
“for big drive”.

Taigi kuopų ir rajono vir-

jaus.
Mes paduodame čionai sa

vo suggestijas (patarimus), 
kaip turi but varomas tasai 
prisirengimo darbas:

1) Kuopų valdybos tuojau

mitingus, paskiria augščiaus 
minėtus rinkimų agitacijos 
komitetus ir apsvarsto pini- 
gišką kampanijos klausimą;

2) Rajono agitacijos ko
mitetas tuojaus suseina ir 
pagamina pieno projektą vi
sam kampanijos darbui;

3) Rajono valdyba sušau
kia kuopų išrinktuosius rin
kimų agitacijos komitetus 
apsvarstyt minėtąjį pieno 
projektą, paskiria įvairias 
komisijas, išdirba prakalbų 
maršrutą ir padaro kalbėto
jų surašą;

gitacijos komitetų susirin
kimo paskirtoji tam tikra 
komisija sušaukia kalbėtojų 
konferenciją.

Tai yra tiktai prisirengi-

niekieno nesisavinamos, laisvos 
žemes, kuria galėjo naudolies

pinamas.
Va n d u o.

namie

poną ir savo

jos apsuptos vandenynais, Mek
sika ir Kanada. Dabar jau ne
bėra lokių vietų, kurias galėtų 
kas nors laisvai

n as, 
niekam nepriklausytų ir kuriuos

kurie

ramiai apsigyventi. Amerika
gyvena dabar nauju gyvenimu.

Devynioliktojo šimtmečio pa
baiga laisvoji, niekam nepri-
klausomoji žemė Suvienytose 
Valstijose išnyko. Toli dar 
prieš tai visus geriausius gam-

mineralu sluogsnius,

pasisavino nedidele

Kokios bus tolesnes pasekmes

turtu šaltiniu?
<-■ S-

Kol šaltiniai buvo prieinami 
kiekvienam, kurs jų norėjo, nie-

nų ir reikalauti, kad jam butų 
tokia kaina mokama del to, kad 
lai jo esanti žemė. Su laiku,

jai kainas, kokias jie lik nori.
Pirk tylios ir pramonės cent-

Monopo-

žemę, kuri

neturinti vertės, dabar mokama 
milžiniškos kainos. Pavyzdžiui, 
visą tą kietą, uolinga Manbatla- 
no (New Yorke) žemes plotą

kelis dolerius; o šiandie ten vie
nas tik jo akeris kai-kur kaino- 
jamas iki 40 milijonų ir dau
giau dolerių!

Tasai baisus los žemes Krau

tojų susigrūdimo, nuo pirkly- 
bos, nuo pramonijos. O tos že-

Žemės plotas, kurį užima Bos
tono miestas, 1890 metais buvo 
vertinamas iki $306,000,000; o 
1910 metais jo vertė buvo jau 
$672,000,000. Vadinas, dvide-

se 1900 melais buvo veria 
$ 13,000,000,000 (13 miliardų do
lerių), o 1910 metais— $28,000,- 
000,000 (28 miliardus dol.). 
Tuo pačiu dešimtmečiu ūkių že
mė Illinois valstijoj pakilo nuo 
$ 1,500,000,000 ant $3,000,000,- 
000; lowoj nuo $1,250,000,000 
ant $2,750,000,000; Kansas vals
tijoj nuo $1,000,000,000 ant 
$1,500,000,000. Mat kad žemes 
daugis yra apribotas, o žmo
nėms vis daugiau jos reikia, tat 
kaina jai neapsakomai ir kįla.

geras akstinas darbštumui, ener-

žmogų jam besisiekiant prie ge

Kada individualūs nuosavv 
v 

bes principas ką-tik buvo prade

buvo dar dyka žemė. Gamtos 
turtų šaltiniai buvo atdari kiek
vienam, kiek kas jų norėjo. Bet 
šiandie tas visa kas išnyko. Vi

Anksčiau ar vėliau Amerikos 
visuomenė turės nuspręsti, ar

teli, tai yra išgerti, nemažiau 
kaip porą kvortų vandens. Van
duo palaiko vidupius gerame

kitur, o ne kojose ir sirenose. 
I iesa, vaistai apramina 
jautimą tose vietose, kur jfae 
vartojami, bet visada reikia 
pas daktaių tokiuose atsitiki
muose, nes symptomų tui

Kol že-

vidurių sukietėjimo; 
taipgi išvalo visus (

kas galima butų atitaisyt, 
lojant tinkamas Įmones.

3. Nematant vaiko ir negalini
mės nuosavybes 
nors monopolis,

Dabar gitokiuc

kada privatinė žemės nuosavy
be pa tampa monopoline jiega, 
slegiančia visą žmonių gyveni
mą, dalykų padėjimas priima

Palengvinti maisto virinimui vi
duriuose patartina gerti šiltas 
skystimas po valgiui.

Kava ir

mine, 
pusių.

arbata, nors plačiai 
kasdieniniame gyve- 
irgi turi savo blogų 

Palaikymui geros svei
ki kalinga drūta nervų

neg

arijos. suvarius 
tinkama raikšti, c i
nebeišeitu. Po

ją ir 
kad

metu

Šis bei tas. ma, nusilpnina nervus. Arbata

įga. ar ne. Jei 
suvaroma algai* 
gydyt be oper- 

uždeju« 
daughm 
ir dau

giau galima butų tikėtis, jog ji 
nebeišeis. Bet jei suvarvi atgal 
jos nebegalima, tuomet operaci-

Riebus veidas ir nosies bliz
gėjimas yra pasdkmė riebios 
odos. Trynimas veido paskies-

ir nedaug. Čokoladas, 
arba “Poslum cereal*' 

ir maitingi gėrimai.
Riebus cocoa

šaltu daugelio žmonių vidurius. Kaip 
maistą taip ir gorimą geriausia

nimas veido ledo šmotuku po

odos
F. A. Jančauskas.

is sako 
biznis-

kuris nori iš-

jei švariai ir tinkamai pa

o padarys daug gera. Ar ji pa- 
taisys stovi taip, kad niptliM 
neatsikartotų, priklausys nuo tof

mo. .lie daugiausia kankina 
jaunuolius, kurių oda yra riebi 
ir minkšta. Kraujo užnuodiji- 
mas iš priežasties vidurių ne vi
rinimo, viduriu sukietėjimo ar

gus ant veido ir kilu kūno dalių.

žmonių išnaudojimas ir spuo-

jo atsitikimų padidina jų skait
liu. Gnaibymas ir spaudymas

bet dar paarsimi.

iš kraujo; todėl pirmiausia rei-

į vartojamo maisto rųšį. Bio

met virinimo mašinerijų

mazes. 11
maudynes
dymui visokių odos ligų. Saulės

vek atvirame ore, saules spindu-

nebotum nors ant

Krakmolas ir proteinas. Kas
dieninis musų valgis turi savyj 
mažiau arba daugiau krakmo
lo. Taip kviečiai, komai, bul-

ia daržovės.
neperdaug jo

sunkina virinimą ir lodei kenks
mingas. Balta duona yra vie-

kiekvienam saugotics.

teihas yra vartojamas atstaty
mui ir palaikymui musų kūno,

sta tymu i namų. Pavyzdžiui, 
kiaušiniai turi savyje daug pro

vimas kūne

susikrovimas proteino kūne esti 
priežasčia daugelio ligų ir ne-

Sveikatos Skyrius i k__ _______ ;____ __ _ ______

kas bus reikalinga, ir nuo jo 
raumenų drūtumo, tunuos jis 
gales ištobulinti. Paprastai

Naujienų SveikatosPasarga.
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 
Ave., Chicago, Ill.—Bed.

Atsakymai į klausimus.
Noriu tiems gaut atsakymus 

laiškais į tokius klausimus, ku
rie tinka laikraštyj, pranešu, 
kad laiškais neatsakinėju ir 
meldžiu neprašyt, nes mano lik-

naut, kurie tuos klausimus ir 
atsakymus skaito. 'Taipgi mel
džiu nesikreipti i mane su pra
šymais gydyt per laiškus, nes 
neaapsiimsiu ir nieko neatsaky
siu.

klausia:
m.,

Ar nėščia moteris, kuriai

mo busimam kūdikiui?

atsiliki
me :

tinius metus? Ruptura darosi 
didesnė. Ar vra kokiu » c-
jai išnaikinti? Jei ne, 
operacija nebūtų kenksminga ir

vaistu v 
tai ar

rius — — rašė turis vaistu nuoi 4-

Atsakymai:

te žodžiu dusulys. Lietuviai va- v
dina asthma, bronebiti, net sun-

Tuli

na. ira sprendžiama 
rinėjinių, kad tėvų 
retai vaikai prigema,
sypbilį ir tūlas nervu ligas,
nesveiku«. tėvų vaikaiv yra si

Dr. A. Montvidas.

Aukos Liet. Selp 
Fondui

Okmulgee, 
....

nansų sekretoriui p. T. Dundu 
liui. — Red.

Redakcijos Atsakymai

me suvartoti.

bemokslio

Kazimieras Gugi

Veda visokius reikalas;kaip krimiAaliikw 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus irpopieras.

Namų Ofisą*:
>12) S. Hiltted Si

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1810

Mieste Ofisas: I
127 N.

TeL Central 4411.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bid*., 
29 So. La Salle St., Chicago, Ill.

Tel Central 6890-6391. Atdara:
Uta minko, ketverto ir subatoa vaka
rais nuo 6 iki b vakare. po numeriu • 
1566 MILWAUKEE AVĖ., Chkafo, III

Tol Humboldt 9".

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengmnj ir sviresni darbą gilifNilt 
tik tuomet. jAifu esi tinkamai i&iUvūtye. 

LEVESK10 PRlRErtSlAMOJrmlPlBinf 
BOS MOKYKLA per UiAkas, B*u)u bo4o. 

IMI lavinti lenrvialir 
uiffioktsni Mokina Anglų kalbos Iki <00- 
elaatUI. Aritmetikos, KayrveOjstM. Ište
ku raAftno, Lietuv. kalb vrAdnžttkot Jr tĮ

SUS Dėl Unkinfių Public Schools daoAam* 
ParelWnis kursas. Viskas atekMaau 
vūfltal. Galintiems atsilankyti dttbdajtia 'lek- 
(ijas atėjus. Prisioatus 2< mark. tNtttaatt4 
moi tatifll APRAŠYMĄ rMkWWtfJrtbt 
dalyko arba kursu

3311 W.61 PI.CNHp

ienos tu

o tūlos visai neperei-

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chlrtips

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 3—12 ryte; 2-^> 
vakare,



JAPONIJA

Skaitykite
Politiku

Aprašymus

Neduos vyry kares frontan

Daktaras WISSIG
Seno Krajaus

Ar bus Japonu-Amerikos kare

Ragnanuc

AKINIŲ

Telephone Yards 5032

Kaip kare atsiliepė

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Kewanee, III

M. w. YUSZKiEWicz Geriausia Krautuve

Apie save

Chicago

Kiekvienais 
darbininkai, 
darbininkas

sočia 
važiuo

Galima gauti “NAU 
JIENŲ” AdnTinistraci 
joje, 1840 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

noje. 
šaukite
v o

į J ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose. Lawndale 839,

I. Chicago

kad 
o be

sako d. 
metai atgal

reumatizmu 
ligomis, skausmi 
ir nugaroje 
keblumas i 
gydome 
virkirilt

Prūsijos tvarkos kopija. — 
Darbininkų išnaudojimas 
— Socialistu judėjimas. — 
Karė

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare. '

irmija
bandomas
r šeši tūkstančiai karei 
išsiuntinėta svetur, iš 

mililariškos masine

“Naujienų” agentas. Pas jį 
galima užsirašyti “Naujie
nas” ir atnaujintį prenume
ratą. 828 N. Elm St.

GERBIAMIEJI: Buvo darodyta,. kad Duplex Alcazar pečius del anglių arba 
medžių ir gaso sutaupė apšildymui vidutinio dydžio namą apie tris tonus anglių 
į metus. Apskaitliuokite savo sutaupyiną sulig dabartinių kainų už pečiaus anglis 
arba kitokį kurą del apšildymo — ir apsvarstykite smagumą ir parankumą virime 
ir užsilaikyme, kurį jus gaunate apart. Ar negeriau sutaupyt tą ką galit išleisti?

Kiekviena šeimyninke šioje apielinkėje yra užsiinteresavus užlaikymu namų 
ekonomiškiau ir ypatingai kuomet, apart ekonomiškumo, galima turėti didesnį 
smagumą ir parankumą. Dėlto mes susitarėme su Alcazar dirbtuve turėti čia vie
ną jų virtuvės žinovų laike visos savaitės paaiškinti musų kostumieriams apie vi
rimą ir šildymą su mažiau išlaidų ir triūso.

Mergina parodys tiktai kaip tas viskas atliekama ant šio Duplex Alcazar Pe
čiaus. Jis kūrenasi angliais ir malkom sykiu su gazu, atskirai arba tuo pačiu sy
kiu be išskyrstymo ir išdėstymo atskirų dalių, ar tai verdama ant viršaus pečiaus 
arba viduryj. Išviso pečius turi 43 colius ilgio. . ■'

Jeigu jus ištikrųjų norite prašalinti nenaudingą virtuvės darbą, rūpestį, norit 
pagerinti savo virimą—sumažinti išlaidas—tai ateikite kuomet šis žinovas bus čia 
ir išgirsite šiuos paaiškinimus ii’ pamatysite šiuos vėliausius pagerinimus pečių,

gan kol išvažiavau iš Japonijos, 
— neleidžia ir gana.

Bet aš turiu materialių ryšių 
laikraščiu tenai, tai

biauriai reakcinga, 
vis labiau pradeda 
socializmų.

Dabar Japonijoj 
minių nepasitenkinimas, —- taip 
kaip kad buvo pirm revoliuci
jos Rusijoj.- Pirmu sykiu val
džia užgynė žodžio laisvę. Mat, 
ji nusigando. Kas ten pradėjo 
kritikuoti valdžios biudžetų, ir 
parlamento raportai patvirtino

siųsti ka- 
Bct vis 
Rusijai

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, 111

Kinijos klausimas 
blausias. Japonai 
čiai atidaryti kelių 
neįlįs. Amerika ir-gi labai su
sirūpinusi del Kinijos. Suvieny
tos Valstijos bijo, kad japonai 
neuždarytų jiems ten pirklybos 
rinkų. Ligi karės, Vokietija tu
rėjo įtekmės Kinijoj. Anglija ir 
Francija turi ten didelių intere
sų. Kol dar japonai nekontro
liavo pietinės Mandžiurijbs, 
Amerika siuntė ten savo medvil
nę. Japonams užvaldžius Man- 

amerikiečiai neteko ten 
savo pirklybai.

Karės pasekmės tokios 
turtingi tapo turtingesni, 
dini tapo bėdinesni 
Katayama. Dveji 
atsirado šalyj 2000 naujų mili
jonierių, pasidėkojant karei 
Tuo tarpu ūkininkų šeimynos 
susidedančios iš penkių, gyveni 
iš $15 mėnesiui, 
kas taip brangu

Japonija turėjo 
kapitalo auksu, 

$425,000,000; 
vis didėja.

suvaržytas
Bet žmonės 
manyt apie

Visa turtuoliu klės 
si Vokietijoj 
tvarkymas 
čiai labai dažna 
čių laimėjimus šioj karėj. Bet 
Japoni ja pritaria labiau talkinin
kams. Japonij 
lijos polieistas tolimuose Rytuo

Aš esu šioj šalyj nuo laiko 
San Francisco parodos. Mano 
šeimyna randasi Japonijoj. Ke
tinau važiuoti į Europą, bet at
važiavau į Šių šalį. Aš negaliu

SUAUGIEMS
Akiniai aukso r*nraos« nuo |3.00 ir 
ričiau. Sidabro rėmuos® nuo $1.00 Ir 
aug&Čiau. Pritaikome akinius utdyką.
Atminkit i Galvos sopėjimas, narvlika- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* Ir 
tt. yra vaisiai® įvairių ligų* kuria *ali 
būti prašalinto® gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, Jei p«rlti ar 

J skauda akis. Jei jos raudono*, jei vai- 
Jį va sopa, jei blogai matai. Jei akį* sfl- 
įJ psta, netęsk ilgiau, o j Ieškok pagelbo* 
rf aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
y kiniai uldyką. Atmink kad me® ko*- 
g nam gvarantuojam akiniu* Ir kienkle

nam gerai pr(renkam.
Ekspertas Optikas.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

a TELEPHONE YARDS 2T21
J DR. J. JONI HAITIS « 
f Medikas ir Chirurgas f 
| 3315 S. Halsted St, Chicago fl

’a* rt*MI w

joj, bet veikiu sąmonini m ui Ja
ponijos darbininkų iš čia. Japo
nijoj mano namai saugojami 
dviejų policistų, — vienas iš 
Iron t o, kitas kieme. Jie visuo
met daboja mane, 
cinu pas kokj-nors 
vėliau atėjęs polieistas klausi 
lieja jo: ko aš buvęs, ką kalbė-

J. B. Aglinskas
Vienintelis šio miestelio

I
DR. G. M. GLASER 
. Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas

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

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

socialistai, neturime pro
gos veikti taikai. Mums nelei
džia nei suvažiuoti nei susižinoti 
su kitų tautų socialistais. Tas 
pro-germanizmas ir pro-talki- 
ninkizmas sustabdė laisvas dis
kusijas. Kares politika suvar
žė visą liberalį judėjimą. Mes 
negalim organizuoti karei prie
šingo judėjimo, mums neleidžia 
laikyti susirinkimų. Vokietijos 
socialistus remia biznierių ir vi
durines klesos. Jie nori palai
kyti socialistų partijos įtekmę ir 
po karės. Karė nesustos tol, kol 
darbininkai visų šalių nesustab
dys jos. Tam turės būti vėl at
naujintas internacionalas — so
cialistų tarptautinė.

Pasibaigus šiai kana emigra 
cijos klausimas vėl kils. Bet ja 
ponai 
Japonai d: 
amerikiečiu 
ponai keliu 
pirklybos budus su kitomis ša
limis. Sako, kad Japonija no
rinti įvesti Monroe doktrina Dabar yra patvirtintos ir varto

jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, Ill

su vienu 
mane išleido kaipo žurnalistų.

Rusų-Japonų karės laiku at 
nuvažiavau į Amsterdamą ii 
paspaudžiau rankų rusų atsto
vui tarptautiniame suvažiavime 
Tai buvo apreikšta visam pašau 
liui. Dabar japonų valdžia iš
leido įsakymų 
man dalyvauti Stockbolmo kon 
ferencijoj. Gi Japonijos 
lis tai nori, kad aš ten 
čiau. Japonijoj socializmas 
jaunas ir varžomas, bet jis bu
jos. Man dabar užginta sugrįž
ti Japonijon, kol šita biurokrati
nė Japonijos valdžia turi galios.

(Iš The Eye Opener)
— A. Žymantas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliam! Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

HALSTED U 32-ra GATVfi

mokino 
. Visas valdžios su 
vokiškas. Laikraš 

i užtaria vokie 
šioj karėj

Japonija uosius daugiau vy
rų kares frontam Perdaug toli. 
Net ir geležinkelių neužtenka 
nusiuntimui amunicijos ir mai
sto Rusijai. Penkiolika dienų 
kelionės, tai per toli 
nuomonę ir jai maistų 
dėlto Japonija siunčia 
amunicijos labai daug

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* Žinomąjį per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

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

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

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir-

Telephon* Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambary* 500.
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakar*.

serganti 
vi aurių 
rankose 

įpinhnosi, 
kraujas. Mes 

visas si a" ligas vėliausiais 
niais prietaisais, garo pirti- 
(•li'.niMiiis išradimais medlci- 
eigų jus sergate lovoje, atsi- 
į mus ir mes nusiųsime sa- 

\dytoja i j ūsų namus.
Mes taipgi priimame ligonius aut 

savaitės. Lawndale 839.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir VeneriŠkcs LlgM
Priėmimo valandos: 8 iki 30
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nedšldieniai* 

nuo 10 ryto iki 1 va i a nd* i dieną. 
Rezidencijos Telef. GarfiaM 644,

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UZSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

SpeciaiiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ulnuodijimą kraujo, 
•do*, liga®, iaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklė* skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit® 
M* ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
išgydė lakstančius ligonių. Patarimas dykai. '

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėtiems iki 12 dieną. IBM BLUE ISLAND AVE., kampas 19-te* gat., virtoj Banko*. Tel. Canal 3263.

Del jūsų patarnavimo—

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE 
PEOPLES FURNITURE CO.,

1930-32 So. Halsted St., Chicago, III
P.S. — Naudingas miltams arba cukrui samtis bus duodamas šeimyninkėms DY
KAI ko] turėsime.

CIZ A imviZ UI AmiKTIZ” O.IAzVl 1 X XV XXV X. Xzci XX1N IV

"NAUJIENAS”

AR TURITE 
t SKOL1N I N K A,

*a’P’
jkurs nenori ge- 

WavV ru°ju atsiteisti, 
f db A paduokite savo 

skolininko j 
musų rankas. 

Mes esame pasekmingi visokių 
skolų kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgalima neatgauna- 
mas skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
j musų ofisą ypafiškai ar laiškais 
įdedami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre-

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

Taipgi priren - 
' Akinius.

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

G. VII L LLR, akių HpecialiHlaa, 
l’ETER A. MILLER, optician

JIusu Akys 
kuojame ant STATE 
AKINIŲ.

Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali 
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesnė kaip jus mokėsite juwelie 
riui arba op tiku i.

Ateikite į ofisą—
Dr. FRANKLIN O. CARTER

Akių

120 SO. STATE STREET,
Visas antras augŠlas

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 12 dieną

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu tūri uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną.

TeL Canal 5335

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

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

nas šibusava atvažiavo j šią ša
lį ir išreiškė kai-kuriuos Japo
nijos pienus. Prieš lai, japonai 
buvo silpni diplomąlijos srityj. 
Dabar jie stiprus ir labiau iš
kalbingi. Taip-pat kaip žmo
gus neturintis pinigų yra nedrą
sus gatvėj; taip-pat tauta. Ka
da ji turtinga, tuomet ji drąsi 
ir stipri jaučiasi.karė, Japonijoj 

daug streikų del 
Japonai neturi 

stiprios darbininkų organizaci
jos, ir jiems užginta organizuo- 
ties. Bet lengva susižinoti vie
nam su kitu, nes vartojama vie
na kalba.

Valgio produktai dabar pa
brango, liet kapitalistai nepadi-

7 ai® r 
y

šiuo laiku New Yorke gyve
na Sen Katayama, japnietis. 
Jis yra vienas žymiausių vado
vų socialistų judėjimo Japoni
joj. Savo tėvynėje jis kaikurį 
laiką dirbo vienoj Tokyo spaus
tuvių, dešimts valandų dienoj, 
ir gaudavo už tai’7l/2 centų. 
Kuomet jis kalba apie Japoni
jos darbininkus, jų gyvenimo 
sąlygas, jis kalba iš praktiško 
patyrimo. Jis yra baigęs Grin
nell kolegiją, Io\voj, ir paskiau

Riisiškai-lenkiškas
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai 
nervuotumu

Immyst 
11 a 11 /ns 
bloga

4F B

SIUOS

reikalauti akinių arba ne.
š esmi AKIU EXPERTAS, 20 METU prakti-
VeS, tuo laiku mos pritaikėme tūkstančiams

$ 150,000,000 
bet dabar ji turi 
tas turtas kasdien
Japonijos valdžia dabar samdo 
darbininkus. Apie 60,000 darbi
ninkų geležies fabrikuose skubi
na dirbti šautuvus ir kulkas; tie 
pabūklai siunčiama Rusijai, 
Francijai ir Italijai.

osies ir Gerklės Specialistas

CHICAGO, ILI

YIZNATTNIH RXGI8TRUOTAK RUBAB APTTJEK0RTU8 ANT BRIDGKPORTO

VYRAMS IR

s va r
nori ten pla

savo žmo

I.IETW1BKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
a uš*wi** *rhą mkIb

>-<-« gluradėjimo, at*ilankykite pa* i 
ee Avė.
iki 9 vakar®, 
iki 1 po ptot.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krvvą, 
spauda rodosi Tau dviguba,

tai. Kad dabartinė ministerija 
įgavo galios, ji pasidarė begalo 
reakcinga.

Visi liberaliai laikraščiai da
bar persekiojami ir uždarinėja
mi. Vieši susirinkimai išvaiko
mi. Mat, valdžia bijo įtekmės 
Rusi j os revoliuci j os.

Japonijos liaudis nenori eiti 
karėn. Penki — šeši melai at
gal armija ir laivynas pasidarė 
labai nepopuliariai del įvykusio 
didelio skandalo. Keli genero
lai ėmė kyšių, kuomet pirko ka
rės laivus. Tie generolai dabar 
kalėjime. Bet tas atsitikimas 
militaristų partiją padarė nepo- 
puliarę šalyj. Karė visuomet ir 
visur suvaržo liberališkas liau
dies mintis ir veikimą. Japoni
joj nauja armija ir naujas lai
vynas bandomas organizuoti. 
Penki a 
vių yra 
bandymui 
rijos.

Lietuviškai-Angliškas
C=====3 i-r 1=3

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS I
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio PopferoB 

CARR BROS. WRECKING CO. j
3003 3039 s. Halsted SL, Chicago,III. j

8. M. ME8IR0FF.
fa* »*rgat® tr reikalaujat® patarimo arba vaistų, ateikit paa mano. Al buvau ap. 

tMkoriu* K Drt Id matų, Amerikoj II metų. Al duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
••if—r*‘ blla koktu* rusUkua vaistu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al **u 

irri'iiioi * H HKHIRok*’ < t i I d<>. MORGAN H f,, CHICAGO, ICC,

ver ir Yale universitetuose.
Kad dabar Suvienytose Vals

tijose lankosi Japonijos komi
sija, lai laikraščių reporteriai 
klausinėja jo, kaip jis į tai žiu
ri, — kokia jo nuomonė. Jis at
sako:

Japonija yra tai Prūsija jau 
nuo senai.' Japonijos valdžia 
pamėgdžioja Prūsijos švietimo 
ir militarizmo budus. Rinkimų 
sistema tokia jau kaip ir Prūsi
joj. Tam tikri mokesčiai ir iš
silavinimo laipsniai skaido bal
suotojus į klcsas. Iš 70,000,000 
Japonijos gyventojų lik 1,500,- 

tegali balsuoti, — balsavi- 
; labai suvaržytas. Fakliš- 
balsavimo teisės priklauso 
piliečio turto. Kad galėjus 
kandidatu rinkimuose, rei- 
turėti kapitalo nuo $15,000 
$30.000. Moterims užginta 

lankyti politiški susirinkimai.
Japonijos universitetai yra 

kopija Vokietijos universitetų, 
bet tai vienatinis geras dalykas, 
ko mes išmokome iš jų. Japo
nijoj yra tokia pat biurokrati
jos ir policijos systema, kaip 
ir Vokietijoj. Bet Japonija ne
nukopijavo darbininkų apdrau
dimo teisių, o tai blogiausia. 
Pernai, lapkrityj, perėjo įstaty
mas leidžiąs dirbti fabrikuose 
13-14 valandų paroj. Mergaitės 
12 metų amžiaus gali dirbti 12 
valandų dagi naktyj.

Moters ir vaikai Japonijoj dar 
labiau išnaudojami negu vyrai.

Japonijoj daugiausia audimo 
fabrikai, kuriuose dirba 800 — 
1000 darbininkų, 
metais mainomi 
nes melus išdirbęs 
niekur nebetinka.

Kaip tęsiasi 
jau buvo labai 
pakėlimo algų
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RAKANDAIASMENŲ JIEŠKOJIMAI

MOKINKIS

ĮIEŠKO kambariųDraugai

Turgaus Žinios

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOS

NORTH SIDE Mušti

Smulkus Skelbimai
nfl5TER

Dr. A. R. Blumenthal

DYKAI! DYKAI

kas no

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Muziką

Pranešimai
PARDAVIMUI

namus

EPSTEIN

Pamf lelal 
Gramatl-

Dailės paroda
Art Institute

nuo 
vil

la u t iena
Ribs .
Loins .
Rounds

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos . .

knygas 
melus, 
knygas

svel 
v.v. 
visi

gerumu 
—10.25;

Kalbos 
Lekcij ų

Mokslainė: 1813 S. Halsted 
St. Gyvenimo vieta: 906 W. 
19th Pl. Tel. Canal 3762.

reikės 
miesluo- 
i ginties 
Valdžia

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSB
Kalbėti, Skaityti, Raiytl Anfli&ai

kasdien skaito 
. Jie turi 
. Jie jieš- 
asisakykite

Susi vien i j o j a u n u o me n ės 
Sdiubai

Motiejuku 
18.00—20.00 
-22.00.

-šiandie, spalio 2 d., 
; ’ “j, 3oth 

Įvyks Birutės choro 
Pradžia 8 vai. vakare.—

Dabar yra jūsų proga mo 
kytis barzdaskutystės 

amato dykai

yvenimo vieta: 1922 
>, arti 22-ros gal.,

gŲ S€ 

ine, 
konstitucija, tapo n 
temimu balso trims

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai
3203 S. Halsted St., Chic*®*.

Tel. Drover 7179.

svarumu, nuo 18.00

Smulkiems pasiskelbimams kainos 
1 colis, sykĮ, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

iirininkii, dirbančiu ant lai- 
plaukiojančių po ežerus slre- 
nebus. Federate komisija

Aleirose Park 
Rusu skyrius S 
rengia koncei 
svetainėje 
Todėl 
žarijų 
kary.

susirinkime prezidėn- 
kai pasiūlė panaikinti 

prezidentui uždėtą bausmę ir 
atsimesti nuo Clric. Liet. Dari), 
darybos, visai užmiršdami apie 
konstitucijos sk. IV, paragrafą

Kaip p. DrAngelio automo 
bilius norėjo nukidnapinti 

detektiva.

Birutiečiams
Mark White Square svetainėj 
ii Halsted gtv., Į v 
repeticija
Kadangi svetainėj tegalima būti tik 
iki 10 vai., tai geistina, kad visi su
sirinktų paskirtu laiku.

—L. žilvičiutė, rašt. pagelb.

Apsvarstykii 
Gerai.

REIKALAUJU duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos. Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At
sišaukite laišku: No. 144 “Naujie
nos”, 1840 S. Halsted st., Chicago.

MOKYKIS SUIT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmoki n am piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprfida- 
lus, Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais del jąsų parankumo. Už $10 iš-

nesuprantąs, Kaip uu galėję at
sitikti, kad automobilis norėjęs 
jį nukidnapinti...

SPECIALISTAS
\vrų, moterų ir vaikų 
tironiškų ir nerviškų

Cicero, III.—LSS. 138 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
Spalio 3 d. Tamoliuno ir Gudgalio 
svetainėj, 1447 So. 49th avė. ir 15-ta 
gatvė, 7:30 v. vakare 
draugės, malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti. 
Kurie esate išpildė aplikacijas taip
gi malonėkite ateiti. A. K. Linge, Org

Citrinai, dėžė ...............
Vynuogės, dėžė ...............

Pyčės, dėžė ...................
Miltai, kvietiniai geriausi

Kitokių ryšių ...............
Ruginiai, baltieji ........

tamsieji
Cukrus

merikoj. Giminių paliko Joną 
ir Juozą Vaišvilos.

Jei kas norėtų plačiau apie ve
lionį sužinoti, meldžiu kreipties 
adresu: J. Vaišvilla,

Chicago, JIEŠKAU ŠVARAUS, ŠILTO su c- 
lektros šviesa kambario. Laisvi 
žmonės, kas turite tokį kambarį 
“Naujienų” apielinkėj, malonėkite 
pranešti laišku į “Naujienų” ofisų 
sekančiu adresu:

J. Acer i s
1840 So. Halsted si

P. S. Fanatikai 
visai nenoriu jų.

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

Naujienas 
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikalų 
ko įvairių progų. P 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieŠko darbo arba 
reikalauja darbinink 
ri £aut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

PASARGA.—Draugijų pranešimus skelbiame 
be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iš vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada spausdinamas 
dienraštis, nebegali but idėti.—“Nauj.” Reti.

REIKALAUJAM vyrų dirbti j šal
tus svirnus. Mokestis $3 į dienų 
CALUMET REFRIGERATING CO. 

306-320 Alexander SI Chicago 
Tel Calumet 133

Town of Lake.—I)r-ste Liet. V. 
Am. No. 1 rengia dig. Mistavičiui, 
kuris išvažiuoja kariuomenėn, išlei
stuvių vakarėlį seredoj, 3 spalio, A. 
Česnos svetainėje, Paulina st., tarpe 
46 ir 45. gatvių.—Draugijos nariai ir 
šiaip svečiai norintis dalyvauti, ma
lonėkite užsirašyti utarninko vaka
re česnos svetainėje. Inžanga 50 ce
ntų ypatai. —Komitetas.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 Ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. G 
So. Kcdzic avė 
Chicago, L1L

Gerbiamieji 
lavinties muzikoje ant bile 
kokio pučiamojo instrumen
to, čia yra proga išsilavinti. 
Mylintįs lavinimą malonėkit 
atsišaukti pažymėtose dieno
se, Utarn., Ketverge ir Pėt- 
nyčioj, 7:30 vai. vakare.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

Sheboygan, Wis. — Lietuvos Simų 
Draugystės metinis susirinkimas į- 
vyks spalio 5 dienų 1917 m. Eagle 
svetainėj, 7:30 vai. vak. —Draugai, 
malonėkite kiekvienas atvykti.

—G. J. Mikelaitis, Sekr.

Sienas
20.00—24.00; dobilų
paprastos rūšies t 1.00

Pajieškau savo brolio, Vincento 
Šlacinko, pirmiaus gyveno Brooklyn, 
625 Drigg avė.; metai laiko kaip apie 
jį nebegirdima nieko; jis paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Namak- 
ščių par., Pužų sodos. Turiu svar
bų reikalų prie jo. Meldžiame duoti 
žinoti, už ką iškalno tariu ačiū 
kančių adresu:

Monika Jorcwičienė, 
1620 Jackson sir

Town of Lake.—Utarninke, spalių 
2 d., 7:30 vai. vak., stokjardų darbi
ninkai rengia didelės prakalbas 
Blinstrupo svetainėj. Kalbės unijos 
kalbėtojai. Aiškins, kaip stockjar- 
dų darbininkai galėtų savo ekono
minį padėjimą pagerinti. Tat visi 
stokjardų lietuviai darbininkai būti
nai ateikite į mitingų.

Loc. Un. 69 Komitetas.

Cibuliai, 100 svarų 
Tumelės, dėžė . .. 
Grieščiai, dėžė . . .

1617 N. Robey St., Chicago
Prie Milwaukee ir North Avės.

REIKALINGA patyrusio mėsos 
pjaustytojo tuojaus. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite į 

STANDARD MARKET
1306 S. Main St., Rockford, 111. 

(Senas telefonas Forest 98)

Ikišiol iš žymiausiu narių a 
rūšiuoti: William I). Haywood 
Elizabeth Guriev Flynn, Carle 

Giovannitti ii

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės Šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL 
(American Sckfrs! of Lanfoatea)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

PAJ IEŠKAU savo draugo Antano 
M. Petronio, nesenai gyvenusio Ro
seland, III. Gerbiamasis, priduokite 
savo teisingų adrisą del labai svar
bių reikalų ir lai del tamstos paties 
naudos. Arba kas žinote, bukite ge
ri pranešti, A. M. Petronis užsiimu 
hukrodininkyste. J .Klimavičius,

3202 Emerald Ave., Chicago, Ill.

CHICAGO, Spalių L 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
r. i n kės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

L.S.S. kuopos, priklausančios prie 
VIII rajono (ir socialistų chorai) 
teiksitės pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII rajo
nas laikytoje savo konferencijoje 
Brighton Parke nutarė parengti iš
kilmingų vakarų. Tatai, kad neuž
kenkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti 
man raštiškai greitu laiku.

A. B. Liutkus, VIII rajono org.
1347 So. 48tb Ct., Cicero, III.

REIKALAUJAMA pirmos klesos 
bučeriaūs. Turi žinoti kaip pirkti, 
marinuoti ir pjaustyti mėsų. Turi 
kalbėli angliškai ir lietuviškai. Ge
ra mokestis. 3300 Wallace SI., Chgo. 

1-mas fialas užpakalyj.

PARSIDUODA saliunas tirštai ap
gyvento! lietuvių vietoj. Biznis pei 
daug metų išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas, išvažiuoja ant 
farmu. F.IVANAUSKAS, 
2225 S. Leavitt Sh, Chicago, III

rinkta 7 miliardai dolerių. Chi
cago turi dubti mažiausia $420,- 
000,000. Visas 7 distriktas, prie 
kurio priklauso Chi< 
duoti 700 milionu dol

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

BURKE BARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, HI.

LENGVAS DARBAS IR ...... 
DIDELIS PELNAS

Mes išdirbame tokį darbą, kuris 
lengva parduoti mažne kiekvienuose 
namuose be jokio kalbėjimo. Mes 
norėtume šitą daiktų plačiai žmonė
se paskleisti ir todėl visuose kraš
tuose reikalaujame agentų. Duoda
me didelį nuošimtį ir paskiriame te
ritorijų. Priimame prityrusius ir 
neprityrusius žmones. Jei uždirbi 
mažiau kaip $5.00 į dienų, stok pas 
mus agcnlaut. Artesnėms žinioms 
rašyk tuojaus šituo adresu:

WOODWORK SPECIALTY CO. 
2631 So. Halsted St.

Painutė, ar išgirdo, patsai po
nias' DrAngelis, ir dar daugiau 
Amonių. Erne automobilių vy
ties, gaudyti
$avo automobilį ir sėdinti ja m t 
nausigandusį diklą vyrą.

Kad tokie (likti v v ra i bereika- v
tingai automobilių nebaidytų, 
nugabenta jį į 35-tos gatves po- 
bs-steiŠeną
Us-steišene

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšies .

Oleomargarinas, geriausias
Pigiausias . .........................

Kiaušiniai, geriausi, tuz. . .
Prastesni, sulig rųšies . .

Suris Amer., sulig rūšies . . 
šveicariškas ..............

PARDAVIMUI sankrova saldainių, 
smulkmenų ir mokyklai reikmenų. 
810 W. 20th str., Chicago

t PIRK SAU visas Plumbavojimui reik-
■ menis tiesiai už "wholesale*' kaina®, B
X Mes parduosime visiems. X
I Levinthal Plumbing Supply B
T 1637 W. Division St., Chicar®. B
■ Corner Marshfield Ave. B
T Kalbama Hetuvi&kai. W

1 OU I B IBMMBfc

antrą vidurinę laisves paskolą. 
Chicagoj laisves bondsus parda
vinės ()()() pardavėjų, neskaitant 
bankų ir kitų įstaigų. Jų skai
čius manoma padidinti iki 1000. 
Išviso visoje šalyje turi būti su-

Pajieškau Petro 
Amiliaus, 18 yie 
tą amžiaus, Kau
no gul) , gyveno 
Chicagoj, ant Bri- 
dgeporto, ant Uni
on avė. Kas xmo-

PARDUODU saliunų tirštai apgy 
venloje lietuviais vietoje. Biznis iš 
dirbtas per daug melu.
626 W. 18 st., Chicago, Ill

Phone Canal 4235.

I .it hu;
Club, Lithuania
Allelic and Beni

Balandis kas-žin kodėl nepri
tarė Chic. Liet. Dari). Tarybai 
ir atsisakė išduoti išrink tiems 
delegatams mauda lūs.

REIKALAUJAM 4 moterų kriau
čių prie koslumeriško darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreiterių ant ready 
maid.
3117 Wentworth Ave

Cedar Rapids, Iowa, pasimirė 
Jonas Kubilinskas, paėjęs iš 
Krinčino parapijos, Kauno gub., 
Panevėžio apskričio. Amerikon 
atvyko 1912 metais. Priklausė

Sheboygan, Wis., LSS. 152 kuopos 
susirinkimas įvyks spalių 21 dieną, 
nedėlioj, 10 vai. ryto, Union Labor 
Hali, prie Newyork avė. ir 8-tos gat
vės kampo. —Draugai ir draugės, 
malonėkite atvykti, nes bus labai 
svarbių svarstymų. Taipgi ir tie, ku
rie norėtų įstoti i kovojančių eiles, 
malonėkite ateiti ir prisirašyti kuo
pom. —Geo. J. Mikelaitis, Sekr.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utar- 

e, spalio 2 d., A. Mikalavičiaus 
, 2112 — 137 si. Pradžia 7:30 
Draugės ir draugai, malonėsite 

atsilankyti paskirtu laiku, nes 
labai daug svarbių reikalų ap

svarstymui. Kviečiame ir tuos, ku
rie norėtumėt pristoti prie viršminė- 
lų draugijų. —P. Matonis, Rašt.

PARDAVIMUI saliunas ir butelis, 
sena ir gera vieta, apgyventa sla
vais, netoli nuo aludarės; parduosiu 
pigiai. Parduodu todėl kad negaliu 
prižiūrėti 2 vietų.
217 W. Van Buren St

REIKALINGAS geras porteris. P 
stovus darbas. Gera mokestis^

Harrv Block
1356 S. Halsted SI

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAB 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, Va** * 
ir visų chroniškų lirų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pi«Mk T-"-* 
vakare. Nedčldieniais 10—1 po pietąjL 

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St- 
CHICAGO, ILL.

REIKALINGAS vyras prie bafele- 
vojimo Soda Water. Atsišaukite 
tuojaus.
Chicago While Rose Bottling Works 
841 W. 33rd st., Chicago, 111.

Galima darvt gerą 
Kreilikitės adresu:

A. Miklik,

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

Daržovės:—
Barščiai 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas .
Morkos, 100 grįščių
Agurkai, bušelis . . .

PARDUODU kriaučių šapą i 
s.\ mo ir valymo senų drabužių 
duodu pigiai 
pragyvenimą

Išvežė duk
terį 15 mėnesių, sūnų 3 melų paliko 
pas mane.

Kas man praneš jųjų teisingą ad
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, o 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova
nočiau ir priimčiau atgal.

Adolfas Baranauskas, 
10603 Edbrooke Ave., Roseland, Ill.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dyka!
\ Gyvenimas yra froft-

. čias, kada pranyksta 
Al regėjimas.

vartojam pa*®* 
y rintų Oj)hthalm<MB»®4h 

B V' er. Ypatinga doM* 
atkreipiama j vaikw. 

Ur Valandos: nuo k ryt® 
D*i » vakaro;

g ..... nuo jo jki u di«M|h
4649 So. Ashland Avenoa, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

LDLD. 45 kp. mėnesinis susirinki 
mas įvvks utarninke, spalio 2 d., 1 
v.v., Meldažio svel., 2242 W. 23 PI 
Visi nariai malonėkite atsilankyti ii 
atsiimti knvgas.

PARDAVIMUI: grosernė, bučernė 
ir namas pigiai, metine apyvarta 
$80,000. Pietų pusėj. Be tarpininkų, 
priežastis pardavimo — sunūs išėjo 
į kariuomenę. Rašykite į “Naujie
nas” pažymėdami No 146 Adersu: 
1810 S. Halsted SI., Chicago, III.

Trįs lietuviu k h ubu i 
nian Regai 
Bridgeport h 
fit Club ir Jaunų Amerikos

slaptą susirinkimą. Ką jii 
irė, žinoma, neskelbia. Vie 
iš atskiru asmenų nuomo

mainomi. Abu įnešimai, nežiu 
rint kad susirinkime 
tik ištikimieji 
ža didžiuma 
atsimetimo nuo (\ L. L 
ėjo tik 2 balsu didžiam 

l’okii

Prirenka visiems tinkamus akiniu®, 
nuojj ii patarimui duoda dykai. 

786-88 Milwaukee avė., arti Chicar® »▼. 
hibos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 p® 

Tel. Haymarket 2434.

.4.00--5.50 
1.10—2.00 

. .90—1.10 
.... 11.40

7.50—1 LIU) 
........ 10.10 
.... 9.00
8.20—8.90

Arsenai 
kad L. M. 
kalbos j v vi 
unijos svetainėje. Tečiaus tu 
lu priežasčių delei minėtos pra 
kalbos įvyks P 
svetainėj, 1 152 N 
kampas Division

Nors north sideje gyvena ne
mažai lietuviu moterų, bet ma 
žai jų veikia. Butų gerai, kac 
daugiau moterų dalyvautų vei 
kime ir rupinius savo reikalais

mdasi, matome 
įle pranešti grei 
i, gausite $5.00

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

1.25— 1.50 
1.00—1.50
1.25— 1.50 
1.50—3.00

uake apieimkej gyvuoja tir-sti 
Lietuvos Vėliava Amerikoje. N 
1. Ji kiek laiko atgal buvo milą 
rusi prisidėti prie Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos ir bu 
vo jau išrinksi delegatus.

Tečiaus delegatai negalėjo da 
Ivvauti tos tarybos susirinkinu 

ir vien del vieno žmogaus kai

CHICAGO, Spalių 1, atg 
galvijų 24,000; veršiu 3,000; 
19,000; avių 25,000. Paduodam 
ims:

—Prašymas. — 
Melrose Parkt 

lą ir balių spalio 20 d. 
prie 15 avė. ir Lake SI 

prašo visų draugiškų orgraii 
tą dieną nerengti jokių va 

—Komitetas.

siūti rankoves
— Dieninės ir vakarinės instrukcijos

F. KASNICKA
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Bali*

Dailės muzie ju j
Uite), Micigan avė. nes Adams 
gt. rengiama šešioliktoji metinė 
pritaikomosios dailė.* 
Paroda bus atidaryta

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicaro, IH 
Kampas 18-tos gatv.

kitur deiman- 
1 (’ žiC(lus Pi’ 
ginu pirkt i ?

Ar galima 
MMIe'.' Wp||| Elgino laikro- 

IBM dėlios pigiau SB® W HĮ gauti?
IMK* j||Mt Ar kitas au-SUt ūsorius galėtų

jus darbu ge- 
riau užganė- 
dinli? 

■ Paklauskite

, ... ^ino- Šimtai 
laikrodėlių 

parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

L.S.S. VIII Rajono valdybos ir A- 
gitaeijos komiteto reguliaris posėdis 
įvyks seredoj, spalio 3, apie 8-tą v. 
vakare, “Aušros“ svel., 3001 S. Hal- 
sled Sir. 'Taipgi kviečiame ir kuopų 
organizatorius ar sekretorius jame 
dalyvauti. —J. šmotelis, Raj. sekr.

Javai
2.02; rugiai 1.89

i vizos .58

bendrame visų tų trijų kliubų 
susirinkime, laikytame pereitą 
petnyčią, Mildos svetainėje, nu
tarė susivienyti j vieną k Ii ubą, 
kuris vadinsis Jaunu Lietuviu 
Kliubas.

Minėti trisc

^Bridgeporto api(

ninkai padarė nekurtuos nusi
leidimus, bet visgi išgavo pakė
limą algos: $95 į menesį vieton 
$72 del gerų jurininkų ir $G0 
vieton $15 del paprastųjų.

PAJIEŠKAU savo pačios Mikalinos 
Baranauskienės, po tėvais Leišičia; 
sodžiahs Apunkiškių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Aluntos par. ir 
vol. 25 melų amžiaus, 5 pėdų augš- 
čio, gelsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi randą prie kairiojo smilkinio, o 
ant dešinio veido arti lupų turi ap
skritą randą.

Pabėgo 28 d. liepos 1917 m. su A- 
dolfu Slavinsku, kuris yra 38 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio, 
tamsiai geltonų plaukų. Jis paeina 
iš Skudučkio miestelio, Malūnų pa
rapijos, Vilniaus gub

šina ir penkios šėpos ir ofisas ir vi
si įrankiai. Gerai išdirbta viela, ap
gyventa lietuvių ir lenku. Pardavi
mo priežastis —- apleidžiu Chicagą. 
Kreipkitės šiuo adresu: J. CI£PELIS 
1060 Noble SI., arti Milwaukee Ave.

Vyrišky Drapanų Bargmi 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės no* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po St5 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamtaž- 
lų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovtr* 
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 kasdierą, nedėliomis ir va
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SU Chicago, IM.

mas teise, prez., 
jaut 10 narių “del labi 
stūs“, gali šauklį ekslr; 
kimą, tokį susirinkimu 
nedėlioj, rugs. 30 d.

Buvo atspausdintos 
turinio atvirutės:

“Gerbiamas 1)ra ugi;i 
Matike netikieta arbo 
susirinkimą dėl Dratų 
nutarimą didei reikal 
kožnam sąnariu ir sa 
Pribūti ant to netyketo

REIKALINGI 2 barberiai, 1 nuo
latiniam darbui (mokestis $17 savai
tėj), 2-ras vakarais — subatoinis ir 
nedėliomis, mokestis $11.50 j savai
tę. Atsišaukite tuojaus.

K. J. Malela, 
3336 S. Halsted st., Chicago

tuoti, bet dar apie 100 tebėra 
laisvi.

Svarbiausia kova bus vedama 
Chicagoje, bet valdžiai 
pakelti kovą ir kituosi 
se, nes areštuotieji gi 
kiek viename mieste, 
netik kad areštuoja ap 

klausinės
nagrinės ir tuos, kurie uores už

las zmoma, nepaliko poniu 
prezidentui ir jis susiradęs ke
letą pritarėjų ir pasinaudoda-

nepatiko 
pcikupeiams ir nariai Chicago 
Coal Merchant’s Ass’n \akar

Tos atvirutės, sakoma, buvo 
išsiuntinėtos ne visiems sąna
riams, bet tik prezidento prita
rėjams. Todėl ir susirinkime 
iš 150 nariu dalyvavo vos apie 
40 nariu, c 

islame i 
to šaliniu!

L.D.L.I). 45 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks utarninke, Spalio 2 d., 
8 vab. vak. M. Meldažio svetainėj.—- 
Geri), draugai, malonėkite ateiti į 
susirinkimą, nes jau \ ra prisiųstos 

ligi malonėkite atsiimti 
užsimųkėti už sekančius 
galėtum gauti šių melų 

—Valdyba.

mą pries L
. \v. narius, tederate valdžia 

suskato jieškoti apkaltintųjų. 
Apie ()7 apkaitantieji jau areš-

Praktikuoja 25 nu 
Chicagoje.

Ofiso valandi 
iki 8 vakare, 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland

IOK| nepildymą savo parci- 
kančiame dr-stės susirinki- 

pasiremianl 
ubaustas a- 

susisinki-

vavo 
praėjo labai ma- 
alsų. Įnešimas

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas rnolelšku. vyrioku, ir nlk| 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampas 34 Sfe 
Telephone Drover 4974.

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

OWSTEH

t>ar but atsargesnis ir neiaiKy 
savo automobilio prie stulpo ne 
pririšęs. Kad jis vakar buv< 
užmiršęs jį pririšti, jo automo 
inilis, kažinkokio detektivo pa 
sibaidęs, norėjo pabėgti.

Apie tai man šitokią istorija 
žmonės papasakojo:

ftjęs Halstryčiu (liktas vvras 
Ties pono DrAngelio butu 
stovi Fordas ar Neordas.
pririštas. Diktasai vyru 
.jo, pačiupinėjo, paglostė

mojo Kambario statą ir u Erases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, hra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING”.

, Mes galime gauti jums atsakančiu ir g® 
rai apmokamą vietą j trumpą laiką. Jus gau
nt privatifikas instrukcijas ir praktiiką paty
rimą mokindamies.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kiname siūti rankoves ir kišenius daryti ir 
prosyti

JOS v iri Įninkąs
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JAPONIJA

liiiIlgJIlM

Politika

Aprašymus

Neduos vyry karės frontai!

Daktaras WISSIG
Seno Krajaus

IMOSK

AKINIŲ

Telephone Yards 5032tuokart

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Apie socialistus. Kewanee, Ill

Rusiškai-Lenkiškas

KRMHBNVMN

Kiekvienais 
larbin inkai, 
da rb i n ink as

Japoni-
Valdžia

Galima gauti “NAU 
JIENŲ” Administraci 
joje, 1840 S. Halsted St. 
Chicago, Ill.

Visa turtuoliu klės 
si Vokietijoj 
tvarkymas

nusiuntimui 
s to Bosijai, 
kelionės, tai

2-ras augštas.
ieną. ti Japonijon, kol šita biurokrati- 

.. ynė Japonijos valdžia turi galios
(Iš The Eye Opener)

— A. Žymantas

Prūsijos tvarkos kopija. — 
Darbininku išnaudojimas 
— Socialistu judėjimas. — 
Karė

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Of i has: 2359 S. Leavitt St.

Valandos 4—6 ir 7—9.
Tei. Ganai 3877.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: 
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas floras 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED U 32-ra GATVfi

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Dr. Ii. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

X TELEPHONE YARDS 2721 1

į D R. J. J O ĮKAITIS 1

I Medikas ir Chirurgas 1
fe 3315 S. Halsted St., Chicago I

’ • Wfe •' -O’'* W»' ‘*^"'*-,**aMes
s veikti taikai

kad 
o be

sako d. 
Dveji metai atgal 

lyj 2000 naujų mili- 
pasidėkojan t karei.SUAUGIEMS

Akiniai aukso rimuose nuo |8.00 far 
glčiau. Sidabro rėmuose nuo SI.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius u f dyką.
Atminkit: Galvos sopėjimas, narvliku- 
mas, akių skaudėjimas, uivilkimas Ir 
tt. yra vaisiais įvairių Ujgų, kuris gali 
būti prašalintos serų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas ušdyką, jei perėti ar 
skauda akis. Jei Jos raudonos, jei »*1~ 

į/į va sopa. Jei blogai matai. Jei ak|s »U- 
įf pa ta, netęs k ilgiau, o J ieškok pagalbos 
n aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma »- 
y kiniai utdyką. Atmink kad mes kot- 
$ nam gvarantuojam akinius ir k lank ie

na m gerai p r (renkam.
Ekspertas Optikas,

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durti, Lentti Remi] Ir Stoginio Popleroi 

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

siųsti ka- 
Bet vis 
Rusijai

GERBIAMIEJI: Buvo darodyta, kad Duplex Alcazar pečius del anglių arba 
medžių ir gaso sutaupė apšildymui vidutinio dydžio namą apie tris tonus anglių 
j metus. Apskaitliuokite savo sutaupymą sulig dabartinių kainų už pečiaus anglis 
arba kitokį kurą del apšildymo — ir apsvarstykite smagumą ir parankumą virime 
ir užsilaikyme, kurį jus gaunate apart. Ar negeriau su taupyt tą ką galit išleisti?

Kiekviena šeimyninkė šioje apielinkėje yra užsiinteresavus užlaikymu namų 
ekonomiškiau ir ypatingai kuomet, apart ekonomiškumo, galima turėti didesnį 
smagumą ir parankumą. Dėlto mes susitarėme su Alcazar dirbtuve turėti čia vie-

/T. ERB. Naujienų skai- 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

......J---—--—-I... 'I.............BSSSSSSS

suvaržytas
Bet žmonės 
manyt apie

Ii ui. Dabai 
leido įsakymų 
man dalyvauti Stockholmo k on 
fercncijoj. Gi Japonijos sočia 
lis tai nori, kad a f 
čiau. Japonijoj 
jaunas ir varžomas, bet jis bu

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, Ill

Šiuo laiku New Yorke gyve
na Sen Katayama, japnietis. 
Jis yra vienas žymiausių vado
vų socialistų judėjimo Japoni
joj. Savo tėvynėje jis kaikurį

“Naujienų” agentas. Pas jį 
gal i m a u žsi rašy ti “Na u j i e- 
nas” ir atnaujintį prenume
ratą. 828 N. Elm St.

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

3119 S. Morgan Si. kertė 32 sL 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Karės pasekmės tokios 
turtingi lapo turtingesni, 
dini lapo bėdinesni 
Katayama 
atsirado š 
jonierių,
J uo tarpu ūkininkų šeimynos, 
susidedančios iš penkių, gyvena 
iš $1.5 mėnesiui, ir lai kada vis-

PEARL QUEEN 

KONCERTINOS

IN1A1
\ Hrairiros

Mados

Kad dabartinė ministerija 
arė begalo

J. B. Aglinskas
Vienintelis šio miestelio

®
AR TURITE 
SKOLIN 1 NKA, 
Jeigu taip, tai 
kurs nenori ge
ruoju atsiteisti, 
paduokite savo 
skolininkų i 
musų rankas.

Mes esame pasekmingi visokių 
skolų kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgauna neatgauna- 
mas skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
j musų ofisų ypafiškai ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę marke atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre-

socialistai, neturime pro- 
Mums nelei

džia nei suvažiuoti nei susižinoti 
su kilų tautų socialistais. Tas 
pro-germanizmas ir pro-lalki- 
ninkizmas sustabdė laisvas dis
kusijas. Karės politika suvar
žė visų liberalį judėjimų. Mes 
negalim organizuoti karei prie
šingo judėjimo, mums neleidžia 
laikyti susirinkimų. Vokietijos 
socialistus remia biznierių ir vi
durinės klesos. Jie nori palai
kyti socialistų partijos įtekmę ir 
po karės. Karė nesustos tol, kol 
darbininkai visų šalių nesustab
dys jos. Tam turės būti vėl at
naujintas internacionalas — so
cialistų tarptautinė.

Pasibaigus šiai karei 
ei jos klausimas vėl kils, 
ponai nekariaus del šio 
Japonai daugiau pelno 
amerikiečiai pirklvba. 
ponai 
pirklybos budus su kitomis ša
limis. Sako, kad Japonija no
rinti įvesti Monroe doktrinų 
Azijoj. Dveji metai atgal baro
nas šibusava atvažiavo į šių ša
lį ir išreiškė kai-kuriuos Japo
nijos pienus. Prieš tai, japonai

įgavo galios, ji 
reakcinga.

Visi liberaliai laikraščiai da
bar persekiojami ir uždarinėja
mi. Vieši susirinkimai išvaiko
mi. Mat, valdžia bijo įtekmes 
Busi jos revoliucijos.

Japonijos liaudis nenori eiti 
karėn. Penki - šeši metai at
gal armija ir laivynas pasidarė 
labai nepopuliariai del įvykusio 
didelio skandalo. Keli genero
lai ėmė kyšių, kuomet pirko ka
rės laivus 
kalėjime.
militaristų partijų padarė nepo- 
puliarę šalyj. Karė visuomet ir 
visur suvaržo liberališkas liau
dies mintis ir veikimų. Japoni
joj nauja armija ir naujas lai
vynas bandomas organizuoti. 
Penki ar šeši tuksiančiai karei
vių yra išsiuntinėta svetur, iš
bandymui militariškos mašine
rijos.

Kinijos klausimas 
biausias. Japonai 
čia i atidaryti kelių 
nėms. Amerika ir-gi labai su
sirūpinusi del Kinijos. Suvieny
tos Valstijos bijo, kad japonai 
neuždarytų jiems ten pirklybos 
rinkų. Ligi karės, Vokietija tu
rėjo įtekmės Kinijoj. Anglija ir 
Francija turi ten didelių intere
sų. Kol dar japonai nekontro
liavo pietinės Mandžiurijbs, 
Amerika siuntė ten savo medvil
nę. Japonams užvaldžius Man- 

amerikiečiai neteko ten 
savo pirklybai.

is nu- 
Į-nors draugų, lai 
pol icislas klausi

nėja jo: ko aš buvęs, ką kalbė
jęs ir lt. Aš labai daug privar
gau kol išvažiavau iš Japonijos, 
— neleidžia ir gana.

Bet aš turiu materialių ryšių 
su vienu laikraščiu lenai, tai 
mane išleido kaipo žurnalistų.

Rusų-Japonų karės laiku aš 
nuvažiavau į Amsterdamą ir 
paspaudžiau rankų rusų atsto
vui tarptautiniame suvažiavime. 
Tai buvo apreikšta visam pašau** 

japonų valdžia iš- 
uždrausdama

Japonija nesiųs daugiau vy
le a rėš frontan. Perdaug toli, 

d ir geležinkelių neužtenka 
ununicijos ir mai- 
Pcnkiolika dienu 

rtoli 
maistų 
siunčia 

laug

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertinų ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, Ill

nuomonę ir ja 
dėlto Japonija 
amunicijos labai

buvo sil
Dabar j
kalbingi
gus neturintis pinigų yra nedrų 
sus gatvėj; laip-pat tauta. Ka 
da ji turtinga, tuomet ji drųs 
ir stipri jaučiasi.

mokino- 
Visas valdžios su- 
ikiškas. Laikraš

čiai labai dažnai užtaria vokie
čių laimėjimus šioj karėj. Bet 
Japonija pritaria labiau talkinin
kams. Japonij

reikalauti akinių arba ne.
š esmi AKIŲ EXPERTAS, 20 METŲ prakti-
VeS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams

Japonija turėjo 
italo auksu, 
$425,000,000; 

vis didėja.

Telephone Humboldt 1273.

M. S AH U D M. D.
SeniiH Husas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

Kampas North Ave , Kambary* 500. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto

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

dar studijavo sociologijų Ando
ver ir Yale universitetuose.

Kad dabar Suvienytose Vals
tijose lankosi Japonijos komi
sija, lai laikraščių reporteriai 
klausinėja jo, kaip jis į lai žiu
ri, — kokia jo nuomonė. Jis at
sako:

rimą ir šildymą su mažiau išlaidų ir triūso.
Mergina parodys tiktai kaip tas viskas atliekama ant šio Duplex Alcazar Pe

čiaus. Jis kūrenasi angliais ir malkom sykiu su gazu, atskirai arba tuo pačiu sy
kiu be išskyrstymo ir išdėstymo atskirų dalių, ar tai verdama ant viršaus pečiaus 
arba viduryj. Išviso pečius turi 43 colius ilgio. .

Jeigu jus ištikrųjų norite prašalinti nenaudingą virtuvės darbą, rūpestį, norit 
pagerinti savo virimą—sumažinti išlaidas—tai ateikite kuomet šis žinovas bus čia 
ir išgirsite šiuos paaiškinimus ir pamatysite šiuos vėliausius pagerinimus pečių, 
dargi nors jus labai ir nereikalaujate naujo pečiaus.

Del jūsų patarnavimo—

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
PEOPLES FURNITURE CO.,

1930-32 So. Halsted St., Chicago, III.
P.S. — Naudingas miltams arba cukrui samtis bus duodamas šeimyninkėms DY
KAI kol turėsime.

Dr. H. R. XRASNOW 
Chirurgija ir Venerifekca Lijro* 
Priėmimo valandos: 8 iki 30 i 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare: nedildienlafa 

nuo 10 ryto iki 1 vaiandAl dien%. 
Rezidencijos Telef. Garfiald 640.

1'346 So. Habited St.
Phone Canal 538

tuvių, dešimts valandų dienoj, 
ir gaudavo už tai’7l/2 centų. 
Kuomet jis kalba apie Japoni
jos darbininkus, jų gyvenimo 
sųlygas, jis kalba iš praktiško 
patyrimo. Jis yra baigęs Grin
nell kolegijų, loNvoj, ir paskiau

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA

Specialiikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, ušnuodljimą kraujo, 
odo». ligas, šaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimų, 
S«rkLTs skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 

ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
tBffydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai. '

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlioms iki 12 dieną. 
IHt BLUE ISLAND AVE., kampas 19-twi gnt., viršuj Banko*. Tel. Canal 3263.

Ligi karės 
$150,000,000 
bet dabar ji turi 
tas turtas kasdien 
Japonijos valdžia dabar samdo 
darbininkus, 
ninku geleži( 
na dirbti šautuvus ir kulkas 
pabūklai siunčiama 
Francijai ir Italijai.

Sočia lis tų j udėjimas 
joj labai 
biauriai reakcinga, 
vis labiau pradeda 
socializmų.

Dabar Japonijoj 
minių nepasitenkinimas, —• taip 
kaip kad buvo pirm revoliuci
jos Rusijoj.* Pirmu sykiu val
džia užgynė žodžio laisvę. Mat, 
ji nusigando. Kas ten pradėjo 
kritikuoti valdžios biudžetų, ir 
parlamento raportai' patvirtino' nieko dirlbti socializmui Japoni

geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokiu daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas Ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodos 
gausite nuo šio laiko.
ffRjggįfc 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 gvarantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

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

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

ganti 
vidurių 
rankose

I ižas šlapinimosi, 
■ygas kraujas. Mes 

ligas včliaiudais 
laisais. garo pirti- 
išradiiriais inedici- 

Jeigu jus sergate lovoje, alsi- 
j mus ir mes nusiųsime sa- 

C’dyloją i jūsų namus.
■es hiipgi priimame ligonius ant 
zaitčs. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

r s

SIUOS

Ligonbutis
Vyrai, moters ir vaikai, 

reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausnn 
ir nugaroje, 
keblumas arb 
gydome visas

VTTNATINI0 REGISTRUOTAS RUSAS APTIJKK0RIU8 ANT BRIDGEPORTO
VYRĄMS IR

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastųjų ban
kus valandų.

Del parankumo tokių depozitorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedčlio 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).

s vu r
nori ten pla

savo žmo

g. M. MB8IB0FF,
JM Jų# torgatM tr reikalaujat* patarimo arba vaiatų. ateikit paa mana. Afi buvau ap- 
Uakortua Rusijoj rtri 10 matų, Amerikoj II metų. A4 duodu patarimus DYKAI. Galia 

bila koktus ruslikua ▼alsius. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai asu
Arau<M tmonhj 4 M MKHIftOZE'. UH MORGAN HT., CHICAGO, ILL.

joj, bet veikiu sųinoninimui Ja
ponijos darbininkų iš čia. Japo
nijoj mano namai saugojami 
dviejų policistų, — vienas iš 
fronto, kitas kiem 
met daboja mane, 
einu pas 
vėliau ai

Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesne kaip jus mokėsite juvvelie- 
riui arba optikų i.

Ateikite j ofisą—

Dr. FRANKLIN O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerklės Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL
Visas antras augštas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Ncdėliomis: nuo 10 ryto iki 12 dieną

Prūsija jau 
valdžia 

švietimo 
Rinkimų 

jau kaip ir Prusi- 
tikri mokesčiai ir iš- 
laipsniai skaido bal

ki esąs. Iš 70,000,000 
gyventojų lik 1,500,- 
balsuoli, — baisa vi
su varžytus. Faktiš

kai, balsavimo teises priklauso 
nuo piliečio turto. Kad galėjus 
būti kandidatu rinkimuose, rei
kia tureli kapitalo nuo $15,000 
iki $30.000. Moterims užginta 
lankyti politiški susirinkimai.

Japonijos universitetai yra 
kopija Vokietijos universitetų, 
bet tai vienatinis geras dalykas, 
ko mes išmokome iš jų. Japo
nijoj yra tokia pat biurokrati
jos ir policijos systema, kaip 
ir Vokietijoj. Bet Japonija ne
nukopijavo darbininkų apdrau
dimo te isių, o tai blogiausia. 
Pernai, lapkrity j, perėjo įstaty
mas leidžiąs dirbti fabrikuose 
13-14 valandų paroj. Mergaitės 
12 metų amžiaus gali dirbti 12 
valandų dagi naktyj.

Moters ir vaikai Japonijoj dar 
labiau išnaudojami negu vyrai.

Japonijoj daugiausia audimo 
fabrikai, kuriuose dirba 800 — 
1000 darbininkų, 
metais mainomi 
nes metus išdirbę 
niekur nebetinka.

Kaip tęsiasi karė, Japonijoj 
jau buvo labai daug streikų del 
pakėlimo algų. Japonai neturi 
stiprios darbininkų organizaci
jos, ir jiems užginta organizuo- 
lies. Bet lengva susižinoti vie
nam su kilu, nes vartojama vie
na kalba.

Valgio produktai dabar pa
brango, bet kapitalistai nepadi
dina algos be streiku.

nuo senai. Japonijos 
pamėgdžioja Prūsijos 
ir mililarizmo budus, 
sistema loki 
joj. I am 
sila vinimo 
suotojus į 
Japonijos 
000 tegali

Utaminkas, Spalio 2, 1917.
.. ............... Įi«. .

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
tari skaudama* arba silpna* aklo, M 

akaudėjimo, atsilankykite pas mxM

1155 Milwaukee Ave.
VtlSttdtMS Nuo 9 ryto iki 9 vakare.
WeMUeva*- 9 rvto iki 1 po pieL

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TBMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėltom nuo 9 ryto iki 12 

Tel. Canal 5335

DR. M. HERZMAN 
t į RUSIJOS

Gerai lietuviama žinoma* per 1S mi
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas Itgąs, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal unojausia* 
metodas X-Ray ir kitokins 
tatewk

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. lIMh 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, b 
6 8 vakarais. Telephone Oanal HH'. 
GYVENIMAS: 3412 S. HaleUd Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Aš esu šioj šalyj nuo laiko 
San Francisco parodos. Mano 
šeimyna randasi Japonijoj. Ke
tinau važiuoti į Europą, bet at- 
važiavau į šią šalį. Aš negaliu! SKAITYK IR PLATINK

• * ____ ! n.............• t_______ J * 44XT ATTTTlZ'lkT AO
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RAKANDAIASMENŲ JIEŠKOJIMAI
MOKINKIS

TOKIA ISTORIJA

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

Turgaus Žinios

REIKIA DARBININKŲ

MOKYKLOSKomitetas

NORTH SIDE Mušti

Smulkus Skelbimai
HATTER

D r, A. R. Blumenthal
ne

DYKAI! DYKAI

25 mokiniams dykai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Muzika

Pranešimai

PARDAVIMUI

W. 20th sti
North Avės

Cibuliai, 
'romelės, 
(i Nėščiai

Pamfletai
Grainatl-

JDailes paroda
Art Institute

nuo 
ver

ku yga 
melus 
knvsta

Paukščiai:
Kalakutai
Vištos . .

gerumu 
—10.25;

v v ra s 
mato 
Ir ne-

Jautiena
Bibs .
Loins .
Bounds

t u z. 
rųšies 
rūšies

Kalbos 
Lekcijų

-Dr-stė Liet. V 
drg. Mistavičiui

LDLD 
mas 
v. v

PABSIDUODA saliunas tirštai 
gyventoj lietuvių vieloj 
dau 
davimo 
l’armu.

Utarninke, spalių 
, stokjardų darbi- 

,dideles prakalbas

ne norely istou i 
malonėkite ateiti ir
pom.

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Klibėti, Skaityti, Raip*

Susi vien i j o j a u n u o m e n ės 
Ikliubai

prisirašyti kuo 
Geo. J. Mikelaitis, Sek r.

Motiejukų 
18.00—203)0 
-22.00.

Dabar yra jūsų proga nto 
kytis barzdaskutystes 

amato dykai

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 
tūkstančiai žmonių 
visokiausių reikalų

Kaip p. DrAngelio automo 
bilius norėjo nukidnapinti 

detektivą.

Smulkiems pasiskclbimams kainos 
1 colis, syk j, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimų ilgiau, už kiek
vienų kartų colis vietos 25 centai.

pėdų ir 8 coliu augščio, 
Jis paeina 

Malonų pa- 
Išvežė duk- 
melų paliko

BIJ KALINGAS geras porteris. I 
stovus darbas. Gera mokėsiist

Harry Block
1350 S. Halsted SI

Da ržovės:—
Barščiai 100 grįščių 

gurbas .
100 grįščių
bušelis . . .

Birutiečiams.—šiandie, spalio 2 d., 
Mark White Square svetainėj, 39th 
ii Halsted gtv., įvyks Birutės choro 
repeticija. Pradžia 8 vai 
Kadangi svetainėj tegalima būti tik 
iki 10 vai., tai geistina, kad visi su
si rinktų paskirtu laiku.

—L. žilvičiute, rašt. pagelb.

kasdien skaito 
Jie turi 
Jie jieŠ- 

_ _ i. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri ^aut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą* 
3203 S. Halsted Si., Chicagtk 

Tel. Drover 7179.

Sviestas, Creamery extra 
Prastesnis, sulig rųšies .

Olco margarinas, geriausias
Pigiausias ......

Kiaušiniai, geriausi
Prastesni, sulig 

Suris Ainer., sulig 
šveicariškas

Ui r but atsargesnis 
savo automobilio p 
pririšęs 
užmiršęs jį pririšti 
m i lis, kažinkokio deteklivo p

Sheboygan, Wis. — Lietuvos Sūnų 
Draugystes metinis susirinkimas į- 
vyks spalio 5 dienų 1917 m. Eagle 
svetainėj, 7:30 vai. vak. —Draugai, 
malonėkite kiekvienas atvykti.

—G. J. Mikelaitis, Sekr.

Apsvarstykit 
Gerai.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba apršda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jąsų parankumo. Už $10 iš-

Melrose Park 
Bušu skyrius S 
rengiu koncertų 
svetainėje 
Todėl 
žarijų 
karų.

□ R. A. L EPSTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ*

REIKALAUJU duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos. Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At
sišaukite laišku: No. 144 “Naujie
nos”, 1840 S. Halsted st., Chicago.

Ikišiol iš žymiausiu narių a 
reštuoti: William 1). Haywood 
Eliza both (hi r ley Flynn, Carle 

(hovannitti it

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 jiuikių divonų, daven- 

i su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su

Town of Lake.—
2 d., 7:30 vai. vak., ____
įlinkai rengia „dideles prakalbas 
Blinstrupo svetainėj. Kalbės unijos 
kalbėtojai. Aiškins, kaip stockjar- 
dų darbininkai galėtų savo ekono
minį padėjimą pagerinti. Tat visi 
stokjardų lietuviai darbininkai būti
nai ateikite į mitingų.

Loc. Un. 69 Komitetas.

REIKALAUJAM vyrų dirbti j šal
tus svirnus. Mokestis $3 j dieną 
CALUMET REFRIGERATING CO. 

306-320 Alexander SI Chicago 
Tel Calumet 133

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

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

mėnesinis susirinki 
utarninke, spalio 2 d., I 

Meldažio svet., 2212 W. 23 Pl 
nariai malonėkite atsilankyti i 

ilsiimli knygas.

LSS. 138 kuopos niė- 
susirinkimas įvyks seredoj, 

1. Tamoliuno ir Gudgalio 
1447 So. 49th avė. ir 15-ta 

7:30 v. vakare.—Draugai ir

Sienas
203)0—21.00; dobilų
paprastos rųšies 11.00

Town of Lake.- 
Am. No. 1 rengia 
kuris išvažiuoja kariuomenėn, išlei
stuvių vakarėlį seredoj, 3 spalio, A. 
Česnos svetainėje, Paulina st., tarpe 
46 ir 45 gatvių.—Draugijos nariai ir 
šiaip svečiai norintis dalyvauti, ma
lonėkite užsirašyti utarninko vaka
re Če.snos svetainėje. Inžanga 50 ce
ntų ypatai

PAJIEŠKAU savo draugo Antano 
M. Petronio, nesenai gyvenusio Ro
seland, Ill. Gerbiamasis, priduokite 
savo teisingą adrisą del labai svar
bių reikalų ir tai del tamsios palies 
naudos. Arba kas žinote, bukite ge
ri pranešti. A. M. Petronis užsiima 
laikrodininkyste. J .Klimavičius,

3202 Emerald Ave., Chicago, III.

rakandus, 2 
port, taipgi $525 pianu y-« ™ w Jc. ii • ■ v . - . na fili
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. G 
So. Kcdzic avė 
Chicago, Ill

mimo vieta: 1922 
arti 22-ros gat.,

REIKALAUJAMA pirmos klesos 
bučeriaus. Turi žinoti kaip pirkti, 
marinuoti ir pjaustyti mėsų. Turi 
kalbeli angliškai ir lietuviškai. Ge
ra mokestis. 3300 Wallace SI., Chgo. 

1-mas fialas užpakalyj.

Cicero, III 
nešiu i s 
Spalio 3 d 
svetainėj, 1 
gatvė, . . .
draugės, malonėkite susirinkti laiku, 
nes turime daug svarbių reikalų ir 
atsiveskite naujų narių prisirašyti. 
Kurie esate išpildę aplikacijas taip
gi malonėkite ateiti. A. K. Linge, Org

mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpytas $10. Komodos, hra 
sines lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

Dailės muziejuj (Art Insti
tute), Micigan avė. ties Adams 
gt. rengiama šešioliktoji metinė 
p ri ta i ko m os i os dailė.' 
Paroda bus atidaryta 
utarninko

PARDUODU kriaučių šapų ir tai
symo ir valymo senų drabužių. Par
duodu pigiai. Galima darvt gerų 
pragyvenimų. Kreipkitės adresu:

- A. Mild ik
2819 Wallace st

LENGVAS DARBAS IR ...... 
DIDELIS PELNAS

Mes išdirbame tokį darbą, kuris 
lengva parduoti mažne kiekvienuose 
namuose be jokio kalbėjimo. Mes 
norėtume šitą daiktą plačiai žmonė
se paskleisti ir todėl visuose kraš
tuose reikalaujapie agentų. Duoda
me didelį nuošimtį ir paskiriame te
ritorijų. Priimame prityrusius ir 
neprityrusius žmones. Jei uždirbi 
mažiau kaip $5.00 į dienų, stok pas 
mus agentaut. Artesnėms žinioms 
rašyk tuojaus šituo adresu:

WOODWORK SPECIALTY CO.
2631 So. Halsted St.

L.S.S. kuopos, priklausančios prie 
VIII rajono (ir socialistų chorai) 
teiksitės. pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII rajo
nas laikytoje savo konferencijoje 
Brighton Parke nutarė parengti iš
kilmingą vakarų. Tatai, kad neuž
kenkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti 
man raštiškai greitu laiku.

A. B. Liutkus, VIII rajono org.
1347 So. 481h Cl., Cicero, III.

REIKALINGA patyrusio mėsos 
pjaustytojo tuojaus. Pastovus dar
bas ir gera mokestis. Atsišaukite j 

STANDARD MARKET
1306 S. Main St., Rockford, Ill. 

(Senas telefonas Forest 98)

Pajieškau savo brolio, Vincento 
šlacinko, pirmiaus gyveno Brooklyn, 
625 I)rig£ avė.; metai laiko kaip apie 
jį nebegirdima nieko; jis paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Namak- 
ščių par., Pužų sodos. Turiu svar
bų reikalų prie jo. Meldžiame duoti 
žinoti, už ką iškalno tariu ačiū 
kančių adresu:

Monika Jorcwičienė, 
1620 Jackson str

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą, 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME: ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos dėl vyrų ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL 
(American Sdbea! Lanfoagei)

3103 S. Halsted St. Chicago, ltl»

JIEŠKAU ŠVARAUS, ŠILTO su e- 
lektros šviesa kambario. Laisvi 
žmonės, kas turite tokį kambarį 
“Naujienų” apielinkėj, malonėkite 
pranešti laišku į “Naujienų” ofisą 
sekančiu adresu:

J. Aceris
1840 So. Halsted sl

P. S. Fanatikai 
visai nenoriu jų.

\ akar prasidėjo kampanija nz 
antrą vidurinę laisves paskolą. 
Chieagoj laisves bondsus parda
vinės 600 pardavėjų, neskaitant 
bankų ir kilų įstaigų. Jų skai
čius manoma padidinti iki 1000. 
Išviso visoje šalyje turi būti su-

prisipazino, kad jis esąs kito 
polis-steišeno deteklivas. Ir jis 
nesuprantąs, kaip tai galėję at
sitikti, kad automobilis norėjęs 
jį nukidnapinti...

frįs lietuvių kliubai. Lithua- 
Club, Lithuanian 
Atlelic and Bene-

PASARGA.—Draugijų praneSimua skelbiame 
be užmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
iŠ vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tų pačių dieną, kada spausdinamas 
lienraštis, nebegali but {dėti.—“Nauj.” Red.

tuas
Amonių. Ėmė automobilių vy- 
4ies, gaudyti. Ir sugavo. Su- 
įgavo automobilį ir sėdintį jamt 
nusigandusį (liktą vyrą.

Kafl tokie dikli vyrai bereika
lingai automobilių nebaidytų, 
nugabenta jį į 3 
lis-steišeną 
lis-steišene

PARDUODU saliunų tirštai apgy 
vcnloje lietuviais vietoje. Biznis iš 
dirbtas per daug metu.
626 W. 18 st, Chicago, Ill

Phone Canal 4235.

merikoj. Giminių paliko Joną 
ir Juozą Vaišvilos.

Jei kas norėtų plačiau apie ve
lionį sužinoti, meldžiu kreipties 
adresu: J. Vaišvilla,
1332 S. S. Millard av., Chicago,

Sheboygan, Wis., LSS. 152 kuopos 
susirinkimas įvyks spalių 21 dieną, 
ncdėlioj, 10 vai. ryto, Union Labor 
Hali, prie Newyork avė. ir 8~tos gat
vės kampo. —Draugai ir draugės, 
malonėkite atvykti, nes bus labai

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

Gerbiamieji 
lavinties muzikoje ant bile 
kokio pučiamojo instrumen
to, čia yra proga išsilavinti. 
Mylintįs lavinimą malonėkit 
atsišaukti pažymėtose dieno
se, Utarn., Ketverge ir Pėd
nyčioj, 7:30 vai. vakare.

P. GRAŽULIS, 
Mokslainė: 1843 S. Halsted 
St. Gyvenimo vieta: 906 W. 
19th Pl. Tel. Canal 3762.

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

CHICAGO, Spalių 1, 1917.
Žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeimy- 
ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.

Cedar Rapids, Iowa, pasimirė 
Jonas Kobilinskas, paėjęs iš 
Krinčino parapijos, Kauno gub., 
Panevėžio apskričio. Amerikon 
atvyko 1912 metais. Priklausė

lt.—Prašymas. — 
. Melrose Parki 
balių spalio 20 d. 

prie B) avė. ir Lake SI 
praši) visų draugiškų orgnni 
tą dieną nerengi i jokių va 

\ —Komitetas.

REIKALINGAS vyras prie bafele- 
vojimo Soda Water. Atsišaukite 
tuojaus.
Chicago White Rose Bottling Works 
841 W. 33rd st., Chicago, Ill.

PABDAVIMUI saliunas ir hotclis, 
sena ir gera vieta, apgyventa sla
vais, netoli nuo aludarės; parduosiu 
pigiai. Parduodu lodei kad negaliu 
pri žiu rėti 2 vietų.
217 W. Van Buren St

PABDAVIMUI: grosernė, hučernė 
ir namas pigiai, metine apyvarta 
$80,000. Pietų pusėj. Be tarpininkų, 
priežastis pardavimo — sunūs išėjo 
j kariuomenę. Bašykite j “Naujie
nas” pažymėdami No 146 Adcrsu: 
1810 S. Halsted St., Chicago, III.

EX’I’BA. PABDUODU — kriaučių 
“klyningštorį”, garu prosijanti ma
šina ir penkios šėpos ir ofisas ir vi
si įrankiai. Gerai išdirbta vieta, ap
gyventa lietuvių ir lenku. Pardavi
mo priežastis —< apleidžiu Chicagą. 
Kreipkitės šiuo adresu: J. CEPELIS 
1060 Noble St., arti Milwaukee Ave.

BEIKALAUJAM 4 moterų kriau
čių prie kostumeriško darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreiterių ant ready 
maid.
3117 Wentworth Ave

j kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

PIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale" kaina*. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply C*.,
1637 W. Division St., Chicjųr®. 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbarrta lietuviškai.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Biznis pei 
melų išdirbtas. Priežastis par- 

—savininkas, išvažiuoja ant 
F.IVANAUSKAS,

Leavitt Sk, Chicago, Ill

Praktikuoja 25 metai 
Chicagoje.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Avė.. ChicaitO

Prirenka visiems tinkamus akinius, esMNM*-> 
nuoji ii patarimu* duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chics r® 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki nhl 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 tm»

Tel. Haymarket 2434.

13)0--1.50 
t .25 - 1.50 
1.50—33)0

leidimus, bet visgi išgavo pakė
limą algos: $95 į mėnesį vieton 
$72 del gerų jurininkų ir $60 
vieton $15 del paprastųjų.

Ties pono DrAngelio butu, 
stovi Fordas ar Neordas. 
pririštas. Diktasai vyras 
.jo, pačiupinėjo, paglostė, 
ko. Bandysiąs įsisėsti. 
tik įsisėdo, nepririštasai automo 

ibilis pasibaidė ir žui, Halstry

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING".

x Mes galime gauti jums atsakančią ir ge
rai apmokamą vietą | trumpą laiką. Jus gau
nt privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salia Street

SPECIALISTAS
V\rų, moterų ir vaikų 
chronišku ir nerviškų 

ligų.

Dr. (j. LEEDLE

TEL. Canal 2118

į Dr. A. I.. YUŠKA J 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X 1749 So. Halsted St., Chicago, Ill. M
W Kampas 18-tos gatv.

O I OI OI
Balandis kas-žin kodėl nepri
tarė Chic. Liet. Darh. Tarybai 
ir atsisakė išduoti išrinktiems

L.S.S. VHI Rajono valdybos ir A- 
gitacijos komiteto rcguliaris posėdis 
įvyks seredoj, spalio 3, apie 8-tą v. 
vakare, “Aušros” svcl., 3001 S. Hoi
sted Sir. Taipgi kviečiame ir kuopų 
organizatorius ar sekretorius jame 
dalvvauli. —J. šmotelis, Baj. sekr.

luoli, bet dar apie 100 tebėra 
laisvi.

Svarbiausia kova bus sėdama 
Chicagoje, bet valdžiai reikės 
pakelti kovą ir kituose miestuo
se, nes areštuotieji gali ginties 
kiekviename mieste. Valdžia 

areštuoja ap 
ir klausinės

nagrinės ir tuos, kurie uores už 
apkaltintuosius užstatvti kauci-

UŽ tokį nepildymą savo parei
gų sekančiame dr-stės susirinki
me prezidentas, pasiremiant 
konstitucija, tapo nubaustas a- 
teinimu balso trims susisinki- 
mams (Sk. IV

Tas žinoma 
nrezidentui

Jurininku, dirbančiu ant lai
C c

vų, plaukiojančių |)O ežerus stre 
iko nebus. Federate komisiji 
pasirūpino juos sulaikyti. Juri 
ninkai padarė nekurtuos misi

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ®

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, .
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po piefcą.
vakare. Nedėldicniais 10—1 po

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St
CHICAGO, ILL.

L.D.L.D. 45 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks utarninke, Spalio 2 d., 
8 vai', vak. M. Meldažio svetainėj.-— 
Gerb. draugai, malonėkite ateiti į 
susirinkimą, nes jau yra prisiųstos 

ligi malonėkite atsiimti 
užsimokėti už sekančius 
galėtum gauti šių melų 

—Valdyba.

kalbos įvyks spalio 7 d. kriaučii 
unijos svetainėje. Tečiaus tu 
lų priežasčių delei minėtos pra 
kalbos įvyks Prosjiecl Bldg 
svetainėj, 1152 N. Ashland avė. 
kampas Division St.

Nors north sidėje gyvena ne
mažai lietuvių moterų, bet ma 
žai jų veikia, ihilų gt’rai, ka( 

dalyvautų vei 
savo reikalais

papi 
nia.. 
Tos atvirutės, sakoma, buvo 

išsiuntinėtos ne visiems sąna
riams, bet tik prezidento prita
rėjams. Todėl ir susirinkime 
iš 150 narių dalyvavo vos apie 
40 nariu. C

ištame susirinkinie preziden
to šalininkai pasiūlė panaikinti 
prezidentui uždėtą bausmę ir 

atsimesti nuo Chic. Liet. Dari), 
darybos, visai užmiršdami apie 
konstitucijos sk. IV, paragrafą 
7, kad nutarimai negali būti at
mainomi. Abu įnešimai, nežiū
rint kad susirinkime 
tik ištikimieji, praėjo labai ma
ža didžiuma balsų. Įnešimas 
atsimetimo nuo C. L. D. T. per
ėjo lik 2 balsų didžiuma.

Tokie tai žygiai šio narsaus

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė 
Apelsinai, dėže . 
Citrinai, dėže

Vynuoges, dėže 
l’yččs, dėže . .

Miltai, kvietiniai 
Kitokių rųšių 
Ruginiai, baltieji 

tamsieji
Cukrus

CHICAGO, Spalių 1, atgabenta 
galvijų 24,000; veršių 3,000; kiaulių 
19,000; avių 253)00. Paduodamas kai
nos :

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St., Chicago

Prie Milwaukee ir

PAJIEŠKAU savo pačios Mikalinos 
Baranauskienės, po tėvais Leišičia; 
sodžiatis Apunkiškių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Aluntos par. ir 
vol. 25 melų amžiaus, 5 pėdų augš
čio, gelsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi randą prie kairiojo smilkinio, o 
ant dešinio veido arti lupų turi ap
skritą randą.

Pabėgo 28 d. liepos 1917 m. su A- 
dolfu Slavinsku, kuris yra 38 nietų 
amžiaus 
tamsiai geltonų plaukų, 
iš Skudučkio miestelio, 
rapijos, Vilniaus gub. 
terį 15 menesių, sūnų 3 
pas mane.

Kas man praneš jųjų 
resą, tam duosiu $25.00 dovanų, ( 
jeigu ji pati atsišauktų, viską dova 
noeiau ir priimčiau algai.

Adolfas Baranauskas, 
10603 Edbrooke Avė., Boseland, III

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietus Draugijos 
mėnesinis susirinkimas įvyks utar
ninke, spalio 2 d., A. Mikalavičiaus 
svel., 2112 — 137 sl. Pradžia 7:30 
v.v. Drauges ir draugai, malonėsite 
visi atsilankyti paskirtu laiku, nes 
yra labai daug svarbių reikalų ap
svarstymui. Kviečiame ir tuos, ku
rie norėtumėt pristoti prie viršmine- 
tų draugijų. —P. Matonis, Bašt.

man negal
Bridgeport h
fit Club ir Jaunų Amerikos Lie- 
tuviių Pasilinksminimo Kliuhas 
bendrame visų tų trijų kliubų 
susirinkime, laikytame pereitą 
pėtnyčią, Mildos svetainėje, nu
tarė susivienyti į vieną k Ii ubą, 
kuris vadinsis Jaunu Lietuviu

■ . ' ' t c

Kliubas.
Minėti tris kliubai gyvavo 

4Bridgeporto apielinkėj.

1.50—5.50 
3.25 -3.75 
4.00--5.50 
1.10—2.00 
.90-1.10 

geriausi .... 11.40 
............ 7.50—11310 

..........10.10 
... 93)0
8.20—83)0

Brighton Parį
Lake apielinkėj gyvuoja l>r-sl( 
Lietuvos Vėliava Amerikoje N 
1. Ji kiek laiko algai buvo nuta 
rusi prisidėti prie ('hieagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos ir bu 
vo jau išrinksi delegatus.

Tečiaus delegatai negalėjo da
lyvauti tos tarybos susirinkimi 
- ir vien del vieno žmogaus kai

I
 AKIŲ SPECIALISTAS

Akis Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tai-

. čias, kada pranyfcata 
B m regėjimas.

Mes vartojam pas*- 
J rintą Ophthalmol—t 

v Ja cr' Ypatinga d— 
Atkreipiama j vaik*.

4—& K* Valandos: nuo t ryta 
ihi \ .-ikaro-.

» ......nuo 10 iki 11 di«n%.
V 4649 So. Ashland Avenua, 
r Kampas 47 Sl.
■ Telephone Yards 4317
io 11 t amn i • i o i oi

Vyriškų Drapan ii Bargna 
'Nauji neatimti, daryti ant ufaa 

kyino siutai ir overkotai, vertės 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po U5 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pantal- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, datkar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $150 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $300 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir va
karais.

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

a4Ž5Y5TEn

rinkta 7 miliardai dolerių. Chi- 
1 cago turi duoti mažiausia $420,- 

000,000. Visas 7 distriktas, prie 
kurio priklauso Chicago, turi 

Jj duoti 700 milionų dol. •

įis susiradęs t<e 
ir pasinaudodn 
prez., reikalai! 

del kibo draugv

kimų, tokį susirinkimą su 
nedėlioj, rugs. 30 d.

Buvo atspausdintos sc 
turinio atvirutes:

“Gerbiamas I Iraugia 
Matike netikieta arbo 
susirinkimą dėl Dratų 
nuturima didei reikal 
kožnam 
Pribūti

Ofisas ir Gyvenimas;
3600 S. Halsted SL, kampas 3C 

Telephone Di-over 4974.
Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1—41 

po pietg ir vakarais.

Prjieškiiii Petro 
Amiliaus, 18 ąie- 
lų amžiaus, Kau
no gub, gyveno 
Chieagoj, ant Bri- 
dgeporto, ant Uni
on avė. Kas žino
te kur jis d-ibar 
randasi, malonė
kite pranešti grei- 
ai. gausite $53)1)

dės imti tik 30 nuoš. 
rbą pristatyme 

Tas nepatiko 
|)erl<upciams ir nariai Chicago 
Coal Merchant’s Ass’n vakar 
laikė slapią susirinkimą. Ką jie 
lenTarė, žinoma, neskelbia. Vie
nok iš atskiru asmenų nuomo- 
nių matyt, kad jie neketina pa
siduoti be kovos ir nelik neke
tina nupiginti 
stengsis juos p

BEI KALINGI 2 barberini, 1 nuo
latiniam darbui (mokestis $17 savai
tėj), 2-ras vakarais — suimtomis ir 
nedėliomis, mokestis $11.50 j savai
tę. Atsišaukite tuojaus.

K. J. Malela,
3336 S. Halsted st., Chicago

v .. t.* .




