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Vokiečiai d rutina Rygos frontą

ZIGNUOTI

mi

vienu

skubiai drutina

SVARSTYS MOTERŲ 
TEISIŲ KLAUSIMĄ.

Pradės bombarduot 
Vokietijos miestus.

— Netur- 
distriktų 
pasiuntė 
premjerą

Vokietija nemananti taikin 
ties su Anglija ir Franci 
ja Rusijos lėšomis.

LONDON 
ter i o

HARRISBURG, sp. 2. — 
Pennsylvanijos Darbo Fede
racijos 
mes 
mis

darbini-
savo

jeigu,

PRANCŪZAI BOMBAR 
DAVO BADENĄ.

VOKIETIJA NEREIKA 
LAVO TAIKOS.

PARYŽIUS, sp. 4. — Ka
li g i vokiečių orlaivi n inkai 

nesi liauja bombar-

RENGIASI PRIE SVETIM 
ŠALIŲ SPAUDOS 

SUVARŽYMO.

WASHINGTON, sp. 4. — 
Su v. Valstijų valdžia sutiko 
paskolinti Belgijos valdžiai 
dar du milionu dolerių karės 
reikalu vedimui.

ANGLIJA ATSITEISIAN 
TI VOKIETIJAI.

nespėjo įstot CHICAGOS LIE* 
INKŲ TARYBON, šiuo maloniai

WASHINGTON, sp. 4. — 
Karės mokesčių bilius, kurį 
užvakar priėmė augštesny- 
sis kongreso butas, jau įsta
tymas. Vakar vakare po 
juo pasirašė prezidentas Wi- 
Isonas.

papir-
Sužinota, kad 

pinigų 
virš pusantro mili- 
— net Francijon. 

vo papirki- 
aikraščiai' ir 
asmens. Ju

it imti laikraščiui an- 
I *os siuntimo teises 
' Ūsai uždaryti laik-

ustrijos premjero Seydlerio 
pagelbininko, Dr. Meino, lai
škas. Kalbėdamas apie da
bartinės karės tęsimą Meih 
tarp kita sako:

Nepritaria koalicinei mi 
nisterijai

-GELBSTI NUKENTe
JUSIEMS

PEKING, sp. 4. - 
valdžia paskyrė ti 
tūkstančiu dolerių 
mui

zmiu, 7
kariuomenėn

ŠVEDIJOS KARALIUS Už 
KOALICINĖ MINIS

TERIJĄ.

DARO SUTARTĮ SI 
KANADA.

Antras visuotinas CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS susirinkimas Įvyks spalių 21 
d. š. m. Susirinkimo

Draugijos, kur dai
TUVIŲ DARBI 
kviečiama atsiusti savo įgaliotinių į sekamą susirin
kimą. PILDOMASIS KOMITETAS

KARĖS MOKESČIŲ 
BILIUS — ĮSTATYMAS

Ren
te 1 eg r a f o a ge n tu ra 
t iš Šangajaus, kad 

pereitą panedėli siautusi 
Japonijoje audra pridarė di
deli ų mater i a 1 ių nu ostolių. 
Apie keturi šimtai tūkstan
čių žmonių liko benamiais. 
Užmuštų skaičius jau pasie
kė 183 žmonių. Gi 217 žmo- 
nių dar pasigendama. Gali 
but, kad ir jie yra žuvę.

Kynijos 
šimtus 

sušelpi- 
nukentėjusių Tien Tsin 

gyventojų, kurių mantą su
naikino Hoang upės potvi- 
niai.

Kiekvienoje svetimšalių lai
kraščio redakcijoje busią 
pastatyta liuosanoris 
zoriiis.

vis opesniu, 
atviro žmonių L 
dsingforso gu- 
išleido isakyma € */ € 
gyventojus. Ar 

lauktų pasekmių,

STOCKHOLM, sp. 4. - 
Švedijos valdžia vis dar lau 
kia pasiaiškinimo iš Washin 
gtono valdžios, ku: 
Švediją pasiekusių 
kėsinasi 
visus kareivinio amžiaus vy 
rus — Švedijos valdinius.

į rytus nuo ĮKheims fran- 
cuzai nutildė vieną vokiečių 
batarėją ir išardė pastarųjų 
besirengimą ątoti užpuoli
mam /

J vakarus rtuo Nevariu 
francuzų buria i įsiveržė į 
vokiečių apkasus ir išardę 
keliatą “skiepi^” sugrįžo ve
dini vokiečių belaisvių.

Kitose
vietose vakar neįvyko nieko 
nauja.

ūkiama, kad pirmiausia bus 
paimta svarstyti moterų tei
sių klausimas. Kaip žinia, 
nesenai Marion pavieto teis
mas išnešė nuosprendį, kad 
suteikimas balsavimo teisių 

(moterims yra priešinga šios 
šalies konstitucijai. Moterų 
teisių šalininkai tuo nepasi
tenkino ir apeliavo Į augš- 
tesnįjį teismą.

NEW YORK, sp. 4. - 
Pranešama, kad buvęs vo 
kiečiu ambasadorius Berns 
torff netik šioje šalyje da 
res įvairių suokalbiu 
kimu ir 11 
jis pasiuntęs didelę 
sumą — 
ono dol 
Tais pinigais bu 
nėjama tūli 1; 
šiaip įžymesni 
tarpe yra tūlas Bolo Pasha, 
aziatas. Sulig gautų iš šios 
šalies nurodymų, pastarasis 
dabar tapo areštuotas.

vis
duoti neapginklių Franci jos 
miestų, tai pereitą naktį 
f ran cu z ų ori a i v i n i n k a i u ž- 
puolė Badeno kunigaikštys
tės sostine Badena. Ant

ATMUŠA VOKIEČIŲ 
ATAKAS.

; frontą. Ypačiai 
daug kariuomenės sutraukta 
ties Ryga.

Vokiečius labai nervuoja 
dabartinis rusų užpuldinėji
mas. Jie, matoma, prisibijo, 
kad kartais tie atskiri mū
šiai nev 
puolimu OTTAWA, Kanada, sp.

Eina gandas, kad Kanadoj 
valdžia veda slaptas dery
bas su šios šalies valdžia. Jei 
gu tatai pavyktų, tai Kana 
dos valdžia turėtų teisės pa 
imti savo armijon visus ka 
reivinio amžiaus vyrus, Su 
vien. Valstijų valdinius, gy 
veliančius Kanados ribose 
Tą patį galėtų padaryti ir S 
Valstijų valdžia, vadinas im 
ti kariuomenėn Kanados va 
Idinius, kur pasitraukė ii 
savo šalies nenorėdami sto 

(ti armijon.

PARYŽIUS, sp. 4. — Per
eitą naktį vokiečių artilerija 
bombardavo francuzų pozi
cijas ant abiejų Meuse upės 
krantų. Vis dėlto jie neiš
drįso surengti pėstininkų a- 
takos, jei neskaltyt kelių at
skirų susirėmimus tarpe 
vienos ir antros pusės žval-

Chicagoj ir apielinkese.— 
Giedra; truputį vėsiau.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 60 laipsnių; že- 
maiusia — 55 1. s ■

ją ir austrus, o ne už Vokie
tiją, kurios interesai nėra 
musu interesais. Mes nesi- v
kaujame, kad pasilaikius
Belgiją ir Kuršą/'

šitas Mein'o užreiškimas 
skaitoma išdavimu kaizerio 
pienų: jisai norįs pasigle-

Iš Argentinos sostinės pra
nešama, kad neužilgio ren
giasi rezi'gnuot tos respubli
kos prezidentas Irigoyen. Jo 
rezignavimo priežastis ‘aiš
kinama sekamai: Irigoyen 
jau geroka valanda kaip se
rgąs. Jo gydytojas taigi 
pa tariąs jam rezignuoti. A- 
ntra, dabartinė Irigoyno po
zicija delei santykių su Vo-. 
kietija suvis nepatenkinanti 
gyventojų.

Jo rezignacijos esą gali
ma laukti spaliu 12 d. š. m.

STOCKHOLM, sp. 4.- 
Pranešimas apie rezignavi- 
mą Švedijos mjnisteri’ų kabi
neto su konsefvatoriu Švar- 
tzu pryšakyj pasirodo yra 
teisingas. Telegrama ij 
Stoekholmo praneša, kad re
zignavus senajam min. kabi
netui karaliųį^ųstavas pa
sikvietęs pas save šešis riks- 
dago-parlamento narius h 
kvietęs juos daryti visa, id
ant butų sudaryta koalici
nis ministerių kabinetas 
Tarpe pakviestųjų buvo ii 
soc.-dem. atstovai Brantin 
gas ir Thereonas.

PETROGRADAS, sp. 4.— 
766 balsais prieš 688 rusų de
mokratijos seimas vakar iš
reiškė savo pritarimą koali
ciniam ministerių kabine
tui. K a r t u betgi ta
po priimta sekami dvi pa- 

jtaisi: Neįleisti ministerių 
kabinetan atžagareivių bur
žuazijos elementų, dalyva

vusiu Kornilovo maište ir 
konstitucinių demokratų 
(kadetų) partijos.

LONDON, sp. 4 
tingųjų Londono 
gyventojai vakar 
delegaciją pas 
Lloyd George klausimu, kaip 
valdžia mano atsiteisti vo
kiečiams už Londono ir kitu v 
Anglijos miestų bombarda
vimą. Visa tai mes išbandy
sime ant jos pačios, ant Vo
kietijos. Ir tai — neužilgio. 
Toks buvo Lloyd George'o 
atsakymas delegacijai.

AMSTERDAM, sp. 4. — 
V ok i e ti j os u žsi en i o re i k alų 
ministeris, Dr. Kuchlmann, 
viešai užginčijo pasklydusi 
gandą, buk Vokietija pasiū
liusi Anglijai ir Francijai 
atskirą taiką Rusijos lėšo
mis. Vadinas, sutikusi tai- 
kinties, jeigu jai bus leista 
pasilaikyt užkariautą Rusi
jos teritoriją.

Kueh Iman n tik r i n a, k a d 
tokio pasiūlymo Vokietija 
niekuomet nėra siuntusi nei 
Anglijai, nei g i F r a n c i j a i. 
Taigi visa, kas buvo apie tai 
rašyta, yra grynas prasi ma
nymas.

PETROGRADAS, sp. 4.— 
Rusų demokratijos kongre
se vakar laikė ilgą kalbą U- 
krainos atstovas Viničenko. 
Savo kalboje jis griežtai rei
kalavo, kad Ukrainai butų 
suteikta autonomija ir kad 
valdžia rūpintųsi juoveikia- 
usia pertraukti karės tęsi
mą. Savo reikalavimus jis, 
sakėsi, statąs varde 3,000,- 
000 U kainos vyrų, pašauktų 
i karės frontą.

d. Ja-
Maurer, šiomis dieno- 
zriežtai atsisakė kalbė- 

J ohnstown patriotams, 
kurie norėjo, kad jis kalbėtų 
kartu su pakvaišusiu karini
nku vadu — Tadu Roosevel- 
tų. Dargi, varde organizuo
tų Pennsylvanijos valst. da
rbininkų Maurer užreiškė, 
jogei jam esą nepakeliui SU 
tos rūšies gaivalais.

(gyvuliu skerdikai Wilson and 
>. ketina budavoti naujas gy
liu skerdyklas už $2,000,000' 
ieste New Orleans, pirklybai

CINCINNATI, sp. 4. — 
Vakar čia sudegė didelis 
Post-Glover Electric kompa- 
I >a n i j os bud i nkas. N u osto- 
lių padaryta už keturis šim
tus tūkstančiu doleriu.

Miesto taryba patvirtino ii 
paskiro laikinąjį policijos virsi 
ninką H. F. Sehucttlcr nuolati 
niu, kol tik Thompsonas bu: 
mayoru.

Neramumai Rusijoje plėto
jasi. Paskutinės telegramos 
praneša apie eilę sumišimų 
įvairiose Rusų valstybės vie
tose — Turkestane, Helsing- 
forse, Odessoje ir kitur. Y- 
pač Finland i joje dalykų 
stovis daro: 
Bijod amas 
sukilimo 1 
bernatorius 
nuginkluoti 
tatai du 
nežinia.

Turkestano dalykų 
irgi nepergeriausias.‘ 
lėliai neklauso valdžit 
kymų. Prie jų priskt 
ji kareiviai areštuoja 
rius ir šeimyninkauja 
tinkami.

Netoli Odessos UkrainosI 
neprigulmybės šalininkai su
rengė demonstraciją, kuri 
pasibaigė riaušėmis. Odes
sos kariuomenė betgi pasi
liekanti ištikima laikinajai 
valdžiai.

Laikinoji valdžia tečiaus 
mano, jogei tai yra tik perei
namas apsireiškimas. Neuž
ilgio visa sugrįšią į senas ve- 
v zes.
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WASHINGTON, sp. 4.— 
Oficialiai pranešama, jogei 
šiomis dienomis tapo gero
kai apgadintas Suvienytųjų 
Valstijų kariškas laivas-tor- 
pe d ų n a i k i n t o j as Anglijos 
pakraščiuose. Jisai mat per 
klaida susidūrė su kitu ka- 
rišku laivu.

Torpedų naikintojas tuoj 
nutraukta į laivyno stotį, 
kur tapo pataisytas ir sugrį
žo prie savo įprastojo darbo 
— medžiojimo vokiečių sub
marine

m i e s t o numesią Kelioli
ka bombų, kurios, sako, pri
darę nemaža materialių 
nuostolių.

Badenas randasi už 55 mv- • ■ 
liti nuo Francijos rubežiaus. 
Jisai yra pagarsėjęs visoje 
Europoje savo mineralių va
ndenų maudynėmis.

Du negrai elevatorininkai su
sipešė Brevort viešbutyj už 
10c “tipsa". Pasekmėje - Jra 
Banks mirtinai sužeistas peiliu,

Tik-ką atsiųsta iš Petrogra
do telegrama sako, jogei ru* 
sų demokratijos seimas va
kar atšaukė savo užvakary
kštę rezoliuciją, pritariančią 
koalicinės ministerijos suda
rymui. Rezoliucija atšauk
ta 813 balsų prieš 180.

šituo nutarimu, sako te- 
grama, tapo užduota didelis 
smūgis premierui Kerens- 
kiui, kuris, kaip žinia, 
laiką stojo už koalicinę 
n isteriją.

Kitos žinios sako, kad Ke- 
renskis ignoruosiąs tą nuta
rimą, kadangi demokratijos 
seimas nėra pripažintas ofi
cialiu.

Aiškesnių žinių šioje va
landoje dar stoka.

STOCKHOLM, sp. 4. — 
Vakar į čia atvyko Dr. Jo
nas Šliupas. Jisai atsilankė 
Suv. Valstijų ambasadon ir 

I įteikė ambasadoriui Ira Ne- 
Isnui memorialą, kuriame 
išdėstoma “lietuv.-latvių na- 
cionalis programas” ir pra
šoma; kart” pTėz. Wilsonas 
teiktųsi tarti gerą žodį už jį. 
Dr. Jonas Šliupas sakosi tai 
darąs patariamas tų dviejų I 
tautų žmonių, 
“įvairiose Rusu

Gyvuliu skerdyklą Swill am 
(j), pirko bondsų antrosios vi 
dūrinės laisvės paskolos už pus 
antro miliono dol. Bravarnin 
kai Schoenhol'en Brewing Go 
pirko tu pačiu bondsu už $250. 
000.

NEW YORK, sp. 4. — As 
sociated Press žinių agentu 
ros direktoriai 
balsu nutarė nupirkti agen- 
t u r o s va r d u u ž 
200 tūkstančių dol. t.v. “lai
svės bondsų.”

Tuo pačiu laiku direkcija 
nutarė daryti visa, kad pa
drąsinus prie to 
nkus. Jis siūlo jiems 
malonų patarnavimą: 
girdi, kuris neištesės ant sy
kio užmokėti už perkamąjį 
bondsą, busią leidžiama mo
kėti dalinai — iš algų.

BERLINAS, sp. 4. — Vo
kiečių kariuomenė, vadovau
jama kronprincu, vakar iš
vijo francuzus iš tvirtai įre- 

jngtų pozicijų ir 1200 jardų 
p lot y j ant šiaurinio No. 304 
aukštumos šono.

Šliupas Stockholme
RUSŲ DEMOKRATIJOS /Rygos frontą. 

SEIMAS PRIEŠ KOALICI
* NŲ MINISTERIJĄ

307 W30lh siNeramumai Rusijoje pieiojasi

i en p/t, beje sakom-1, kai 
kiekvLm je svetimšalių įnik 
raščių i cdakcijoje valdzi: 
pastatysianti liuosanorį ce 
nzorių, kuris, sulig savo nu 
simanymu, cenzuruos deda 
mus laikraštin straipsnius.

LSS. 4 kp. rinkimų a- 
gitacijos komiteto susi- 
rinkimas bus šiandie 
spalių 4 d., 7:30 v. vak. 
Aušros svetainėje, Hal 
sted ir 30 gg. Visi, drau
gės ir draugai’, malonė' 
kite atsilankyti, nes tu
rime išdirbti savo vei-

Adreit:

NAUJIENOJ, 1840 SOOTH HAL8TEB STREET
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 1506

Naujai sumobilizuotai ka* 
riuomenei nespėjama pagamiii*- 
Ii užtek tinai šiltų drabužių, nuo 
ko kareiviai nemažai kenčia.

Todėl karės departamentas iš
leido patarimą, kad be pirmiau 
leisiu Įvežti į stovyklą daiktų, 
dabar šaukiamieji kariuomenėn 
žmonės pasiimtų su savim dau
giau šiltų apatinių skalbinių, 
pancekų, sveterių, fianėliniy 
marškinių ir kad pasirėdytų šil
tais tvirtais civiliais rubais, ku
rie tiktų darbui ore. Taipgi, 
kad pasiimtų antklodę (kaldi’ą)

WASHINGTON, s 
Pačtos departament 
rengiasi prie svetimų šalių 
s p a u d o s s u v a r ž y m o. 
Pranešam a, kad esą jau pa
tiekta reikiamos taisyklės, 
sulig k oriomis kiek . ienas 
partam. malonės: jis turės 
priklausyti nuo pačtos de
partamento malonės: turės 
teisė 
t ros



SO BOSTON, MASS

Telephone Canal 1506

Už koalicija

Apžvalga

Sveikatos Skyrius

Atsakymai j klausimus

valandų

Socialistų 
lavinamas i

Miesto Ofisą#:
117 R, tartom lt. 

itiHiMtrW 
T«t Central 4411

Komitetas:
Wm. R SttertM
Tw t

“Bubbly 
as naudoti 
pirm negu 

budavoti

mmerwaltk 
žiaus

Axel rod u slo- 
s Kaulskį; tuo 

kad Axel- 
‘sočia l-pa- 

rėmėsi Kaut-

Ilsvkis. jaunuoli, šaltojoj že-
Tčj. —Pilypas Nutruko.

ROtar* ne Chicago], metams $5.00; pu
tt! metu $3.00; trims mėnesiams 
BL7& Kanadoje metams $7.00. Vi- 
Mt tdtur užsieniuose $8.00 metams.

Jtbtianian hews Pub. Co.. Inc.

SO. HALSTED STREET 
CHICAGO. ILLINOIS

Bet kolkas apie juos nieko 
nežinia. Vėlesnės telegra
mos gal tečiaus parodys, ką 
apie juos pasakė Petrogra
do kongresas.

jo šalininkų skaičius nedidelis, 
ir jie taip-pat yra įstoję į Nepri
klausoma Social-Demokratu

k lelijoj c, — nes 
dovai tenai lai 
I Iaases-I 
siorganizavusi

NAUJIENOS 
fltoUthuanian Daily News

Amer. Liet. Darb 
Taryba.

Iciai ir knygos ir rengiama 
prakalbos. Šituo žvilgsniu 
lietuviai socialistai Ameriko
je vra, proporcionaliai savo

kitu tik- 
4.

tašku nuo veido
4

Galima vartot

Inžinierių komitetas nuspren
dė, kad kares sekretorius turi 
pasakyti, jog smirdantysis Town 
of Lake kanalas 
Creek” yra negali i 
laivų plaukiojimui, 
bus galima pradėti 
srutų nuplovimo stotį kuri tu 
rėš užimti to upelio vietų.

<anlis susirinkimas įvj 
savaičių spalio 14 d.

J. P. Raulinaitis

Laisve visai keisiu 
<ira Čcheidzoi ir jo 

Internacionalizmo 
e, girdi, ‘Tikosi vidų 
tų, kurie buvo išti

kimi tarpiau t iniems idealams, ir 
tų, kurie juos užmiršo. Ką tai

t savo aiškiui 
mais ’’Laisve" diskredituoja in 
lernacionalistinįA judėjimą Vo 

ėjimo va 
Kautskio 

debouro frakcija (su 
į Nepriklausom;

Mes žemiau pasirašiusių lie
tuviu būrelis, kurie nesenai ta- 

4

pome atskirti nuo Chicagos lie
tuvių jaunimo ir dabar būdami 
paimti Su v. Valstijų kariuome-

Apie! in kės, kur jau įsisteigė 
Vietos Tarybos, bet kurios dar 
nespėjo pranešti apie save A. L> 
D. T. Laikinajam Komitetui, 
meldžiu urnai tatai padaryti. 
Labai svarbu žinot, kaip kur ju
dėjimas eina.

Del visokių informacijų Tary
bos reikalais meldžiu kreipties 
Laikinojo Komiteto sekretoriaus 
adresu:

Trumputė telegrama va
kar pranešė, kad demokrati
nis kongresas Petrograde 
didžiuma balsų išsireiškė už 
koalicinę ministeriją. Už ją 
balsavo 766 delegatai, o prieš

ą. Vartojama 
cinkus mos t is, 

visa eile blyškinan- 
ir minkštinančių medžiagų, 

visos jos duoda menkas 
išskyrus minkštini-

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

ja uz šitą obalsį ir dalist 
menševikų, vadovaujamoji | 
Martovo ir Akselrodo. Į

J eig u augščia us minėt o j i 
telegrama yra teisinga, tai 
reiškia, kad tarybų sušauk
tasis kongresas nepritarė ir 
šitam obalsiui.

viky internacionalistų” kuopą. 
Bet “Laisvė” dar neparodė, jo
gui tas skirtumas pareina nuo 
to, kad čcheidžės šalininkai bu
tų pasidarę neištikimi tarptauti
niems idealams (principams). 
Čcheidžės atsišaukimas į Vokie
tijos darbininkus tuoj po caro 
nuvertimo, j 
rikos RussellUžsisakomoji kaina:

■MtatoJe, nešiotojams kasdien pri-
RMant i namus, moka:

Savaitei .................. 12 centų
Unesiul ..................  50 centų

fftato dalyse, kur nešiotojai nepa- 
Btokta* dienraštis siunčiamas pačtu 
BMjams išanksto užsimokėjus: Me-

“Laisvėje" išspausdinla ilgas 
straipsnis apie Rusijos bolševi
kus. T arp ko kita ji tenai nuro
do. kad bolševikų anaiptol ne
galima tolyginti su ‘‘internacio
nalistais." Tokiu socialistu, ku- 
rie kares laiku paliko ištikimi

savo reikalus, ypačiai šiuo gal 
va riečiančios reakcijos ir lais 
vės varžymo momentu. Ir j it 
organizuojasi Amerikos Lietu 
vi u Darbininku Tarvbon! 

4 V *
Korespondentus.

liudija visai ką kita 
skirtum;
Martovo 
iš nepiln 
Amerika 
nes 
kiliose 
mas ministerijoje 
paėmimas į

Bet dar ki

tuvius socialistus visuomet, 
o. Bet tas trukumas 
labiau yra atjaučiamas

draugui laišką, kuria
mi t ko saiko: Viskas pui- 

kiek- 
gauna po samtį bynsų ir 
lašinių. Be to, kasdien 
po šešiolika mailių ka

reiviškai paspaceruoti batais, 
kurie - - kad juos galas.

liūgas L. D. T. skyrius, j kurį su- 
sispies. visos vietos progresyviš- 
kos spėkos. Ir šiandie jau tatai 
yra vykdoma. Inicijativą pada
re Lietuviu Ukėsu Kliubas; to-

Vienas kareivis rašo 
riti savo c
me tarp
ku, o valgis kuogeriausias 
vienas

Nemano-gi “Laisvė”, kad tik
ras internacionalistas tai vra 
tas, kuris nepripažįsta tėvynės 
ir tautos, šitokia vulgariška 
nuomonė yra prasiplatinus da
lyje socialistų, bet ji juk visai 
neišlaiko rimtos kritikos.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaltikuose 
taip ir civitiOku&se teismuose. Daro 

visokius dokumeritits ir popieras.
Narnij Ofisą#:

1111 S. Rakte* Ii
Ant trečių lubų

TeL tam 1311

veikimo tuu 
inkstų viršaus, kaip tūli tyrinė
tojai tvirtina. Metabolizmo su
irimuose irgi atsiranda odoj pig
mentas. Atitaisymas tų ydų, ga
li prašalinti margumą iš vei
do, tečiaus nevisuomet lengva 
surast, kas jį daro. Įvairus fei- 
keriai daro mostis, muilus ii 
skystimus veido “iščystiiimui’

Tiems nariams reikia duoti 
kuopose, arba tam tikruose 
lavinimosi rateliuose, dau
ginus, negu jie girdėjo agi
tacinėse prakalbose. Tiktai 
tuomet jie nesijaus esą su- 
vilti, atėję į organizaciją, ti
ktai tuomet bus užtikrinimo, 
kad už keleto mėnesių jie 
neatsuks nugaros tai orga
nizacijai, į kurią daugelis jų 
įstojo, prakilniausio entuzia
zmo vedami.

Prie to reikia atsiminti, 
kad juo labinus pas mus plė
tosis socializmo judėjimas, 
tuo dauginus kalbėtojų, ra
šytojų ir organizatorių tu
rės jam tarnaut. Iš kur-gi 
jie imsis, jeigu ne iš tų dar
bininkų, kurie šiandie 'pri
klauso kuopoms? Ponas Die
vas tolyn vis šykštesnis da
rosi ; inteligentų socialistų 
jisai jau beveik netveria.—

Taigi šiuo mes atkreipia
me socialistų skaitytojų do
mų i svarbumą to lavinimosi

Bet agitacija yra ne vis
kas. Žmones reikia ne vien 
“sukurstyt” prie socializmo 
(t. y. užinteresuot socializ
mo idėja), o ir išauklėt soci
alizmo dvasioje. Reikia juos 
išmokint socialistiškai pro-

Tiktai tada jie bus ti- 
laimėti socializmo rei- 
— ar jie paliks Ameri- 
ar jie pagrįš į Lietuvą.

kanuolių priešų kareiviams žu 
dyti, o Amerikos kapitalistai dir
ba kuodaugiausia automobilių 
kad jų valdytojai galėtų kuodau 
ginusia vaiku gatvėse suvažinėti

nuo Rockford, Ill. atsi- 
R ock f o re lo Ii et u vių.. 
, kad jie rengdami 

te., pasigaram*' 
dvirate nuims 

tuomet Indų gerai ir 
pusi links- 
šiek tiek

ir kone didžiuma laiko jų su
sirinkimuose p ra leidžia ma 
“rengimų” plenavimuose, 
komitetų raportų klausy
muose ir naujų komitetų rin
kimuose.

O lavinimąsi turėtu but 
vienas svarbiausiųjų sociali
stu uždaviniu. Pas lietuvius 
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jisai turėtų but net pats sva- 
rbiausis uždavinys. Politi
kos darbas lietuviams mažai 
tepraeinamas — išdalies dėl
to, kad didelė didžiuma jų 
nepiliečiai, o išdalies — del 
anglų kalbos ir šios šalies są
lygų nepažinojimo. Del tų 
priežasčių lietuviai socialis
tai iki šiol mažai kuo dau
giams ir ’teprisidėdavo prie 
politiško darbininkų judėji
mo šioje šalyje, kaip duoklių 
mokėjimu į Socialistų Parti
jos iždą (ir tai nuo senai) ir 
aukomis.

Dalvkas, kuriam lietuviai

1. Ar galima taškuotą veidą 
padaryti čystu?

2. Ką vartot saulės nudegini
mo išnaikinimui?

Atsakymai:
1. Jokiu vaisiu nei 

€ 

ru budu nėra 
4. l

prašaliu i m ui.
blyškinančias i
ir jos douda labai neužganėdi- 
uančius rezultatus. Pigmentas 
veido odoj (kartais ir kitose da- 

da del nenormalio 
ilių, kurios yra ant

Čcheidzc, kaip 
social-demokratų 
mininkas Dūmoje 
ei j a visuomet balsavo prieš ka
rės kreditus ir visuomet smerkė 
karę ir valdžios politiką. Už 
tai. kad vienas jos narys, Man
ko v (Plechanovo pasekėjas) 
balsavo už kreditus, tai frakci
ja išmetė jį lauk. Kokio-gi dar 
“didesnio" internacionalizmo 
"Laisvė” nori iš Ccheidzės?

Tiesa, mes matome, kad po 
Rusijos revoliucijos apsireiškė 
skirtumas tarpe Čchcidzės šali
ninkų ir Martovo bei Axelrodo 
šalininkų. Pastarieji yra susi
organizavę į vadinami; “menŠe-

Čia yra pasakyta neteisingai, 
buk tik “dalis menševikų” pali
kusi ištikimą tarptautiniems 
idealams. Kaip tik priešingai: 
“dalis” tai kaip tik yra tie, ku
rie “nuėjo tarnaut buržuazinei 
tėvynei.” Jų, palyginant su tais 
menševikais, kurie paliko ištiki
mi internacionalizmui, buvo ne
daug.

T’oliaus. 
poziciją 
draugams 
kalusi me

suotis Tarybos reikalais ir eina 
judėjimas, kad neatidėliojant 
steigus Vietos Liet. Darbininku

Rugsėjo 26 d. čia pasimirė 
nuo širdies ligos jaunas lietuvis, 
Juozapas Grigaliūnas, vos su
laukės 17 m. amžiaus. 
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Nors jis buvo gimęs Amerik 
k oje. bet skaitė ir lietuvių kny
gas ir buvo susidaręs knygyne 
lį iš apie 200 knygų; skaitė taipo
gi Naujienas ir Laisvę; be to už
siėmė rinkimu senų pinigų ir 
buvo surinkęs jų keletą desėtki^ 
Taipgi mokinosi ant elektro- 
techniko.

Paliko nuliudusius tėvus, bro
lį ir tris seseris, taipgi ir kefe-

rvavo l ary 
internacionaliani laik 
“Naše Slovo."

Rugsėjo 30 d. vakare Lietu
vių svetainėj tapo snorgauizuo 
tas lietuvių biznierių susivieni
jimas. Susirinkimą atidarė vie
nas iniciatorių -- K. Jurgeliu- 
nas. Paskui buvo kalbamus! 
apie reikalingumą tokio susi
vienijimo. Susirinkusieji, ku
riu buvo 20, visi tam pritarė. 
Tada tapo išrinkta tam tyčia ko
mitetas iš šių ypatų: pirm. K. 
Jurgeliunas, pageli). J. Sakatau- 
skas, susinės, rast. J. P. Rauli
naitis, kas. K. Šidlauskas, turtų 
rast. S. Puto.

Nutarimai: 1) Vardas duota 
“Bostono Lietuviu Pramoninin- c
kų Susi vienijimas." 2) Kiek
vienas turi užsimokėti po $1.00 
įstojimo, ką tuojau 17 ir užsi
mokėjo. 3) Iki ateinančio su
sirinkimo stovintis komit. turi 
pagaminti projektą konstituci
jos. 4) Politikos ir religijos į 
S-mą nemaišyti. 5) Susirinki
mus laikvli nedeldieniais 4 vaL

Bet toje konferen- 
: dalyvavo Kautskio 
ilstovas Ledebour; ir 

ilpo Kautskio 
žurnak' “Die

mesta. Jos vieton jie dabai 
stato “visą 
boms.”

kai protaut tai jau yra ne 
taip lengvas darbas, kaip pa
kalbėt “apie darbininkų 
skriaudas” ir “apie kapita
listiškos klesos nedorybes.” 
Pakalbėt apie šituos daly
kus gali bile vienas, kas turi 
truputį aitminties, šiek-tiek 
iškalbos ir yra girdėjęs kele
tą pusėtinų prakalbų. O kad 
mokint socialistiškai pro
taut, tai jau reikia pačiam 
but gerai išmankštinus savo 
protą socializmo mokslu. 
Reikia jo idėjas suprast—o 
ne vien prisikraut jomis 
smagenis, kaip šernolę “ni
keliais”—ir reikia turėt nuo
voką apie tai, kaip tos idėjos 
darosi, t. y. apie socializmo 
filosofiją.

Rugs. 30 d. Lietuvių Drama
tiškas Ratelis parengė teatrą 
balium.

Scenoje buvo statoma dviejų 
veiksnių komediją “Ameriko
niškos Vestuvės." Lošimas nu
sisekė gerai. Buvo keletas dek
lamacijų. kurios irgi pavyko ge
rai.

Publikos buvo pilna svetainė 
ir. matyt, visi buvo užganediirti 
vakaru. T ik keli vvčiai šukavo

Petrui Pivoriūnui, Burnside 
Chicago, rašo tarp kitko sav< 
laiške, rašytame Liepos 19 d. (b 
k.) jo brolis kareivis 
Hunas:

“Jau greitai bus trįs 
kaip aš veikiančiojoj 
Ligšiol esu gyvas ir 
Musių beveik nėra; šaudome la
bai mažai, kaip mes, taip vokie- 
v • •ciai.

Laukiam diena už dienos ga
lo karės. Musų naujoji valdžia 
pirmiausia pradėjo rupinties už
baigimu karės, bet, žinoma, to
kią karę netaip greitai galima

D. 29 kuopa.
Bet dar ne viskas. Yra ir 

daugiau progresyviškų draugi
jų, kurios rengias prisidėti prie 
Tarvbos vietinio skvriaus ir sv- k-' *.
kiu veikli visuomenės darbą su
lig ALDT. programų.

Kalbamasai skyrius jau sus
pėjo surengti vienas skaitlingas 
prakalbas; išnešta protesto rezo
liucija prieš netiesotą ėmimą 
nepiliečių kariuomenėn; surink
ta $19.48 aukų Amerikos politi
nių kalinių naudai. Tai kaipo 
pradžia gana pavyzdinga.

Įdomu talai bus pasiklausyti, 
ką dabar sakys Kovos korespon
dentai. Jie visą laiką bubnija, 
kad čia “niekas nesimpatizuo
ja" karybai; girdi, tik “vienas 
pabėgėlis ii- antras besirengiąs 
bėgti" agituojąs už Tarybą. Ir 
jeigu patikėjus Kovos korespon
dentams, tai reikštų, kad tie “du 
pabėgėliai" svarbesnę rolę lošia 
tarp vietos darbininkų ir prog
resyvių draugijų, ne kaip visas 
“bolševikų" sparnas.

Nors tūli užsimerkė karšino- 4
liai nemaža energijos išaikvoja, 
kad trukdžius tą didį darbinin
kiškos visuomenes darbą, bet jų 
visos pastangos eina vėjais. Ir 
tame nieko stebėtina nėra. TTe 
žmonės su argumentais visai ne
siskaito. Neturėdami argumen
tų ir negalėdami rinitu budu sa
vo pozicijos išlaikyti, jie mano.

Ar gerai jisai padarė, taip 
pasielgdamas, tai dar mums 
peranksti spręst. Priėmi
mas ar nepriėmimas buržua
zijos atstovų i ministe.rių 
kabinetą, yra ne principo, o 
taktikos klausimas. Takti- 
kos-gi klausimai reikia rišti, 
atsižvelgiant į vietos, laiko 
ir kitas aplinkybes. Sociali
stų taktika tai ne aklas ko- 
kių-nors dogmatų sekimas, o 
nuolatos besikeičiantis dalv- 
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kas. Ji, anot senio Wilhel- 
mo Liebknechto (Karolio tė
vo), “turi but taip mikli, kad

Bet iš to, kad Rusijos so
cialistai balsavo už koalici 
jos ministeriją, dar nematyt 
kokiems buržuazijos atsto 
vams ir kokiomis sąlygom!: 
jie sutiko duoti vietų mini- 
eterių kabinete—ar bus įlei
sti kadetai, kokia proporci
ja turės but tarpe socialist! 
nes ir buržuazinės kabinete 
dalių, kokio prograino reika
laus tarybos iš ministerių 
kam bus atsakomingi mini- 
eteriai už savo darbus ir lt. 
Šitie punktai, sudėti į daik
tu, sveria gal dar daugiau 
įbėgu pats klausimas koali-|ganizaciją įsirašė ir tebesi- 

ministerijos. rašo šimtai naujų narių

Savo laiku jan buvo rašyt 
Naujienose, kad vietos progrt 
syvės draugijos interesuojas I 
Darb. Tarybos idėja ir kad gre

nen ir 
netoli 
šaukiame i 
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jaunuomenę 
balius, vakarus 
tų Naujienose : 
praneštų 
mums ir jums, mes 
mintume, o rengėjai

atidėliojimo apsvarstytas ir 
sutvarkytas.

“Naujienos”, iš savo pu
sės, padarys ką galėdamos, 
kad tame reikale padėjusios 
jiems. « 
vinimos i 
bus neužilgio paskelbtas

menševikų; lygiai ir nuslyd 
šiųjų nuo internacionalizmo p 
mato randasi ir iš bolševiku 
iš menševiku. Tai vra 4
Bet štai kame “Laisve 
stambia klaida:

ivą-gi, pagalios. Laisve s 
to tikrojo internacionalizmo 
metus? Balsavimą prieš k; 
kreditus? Tai juk Kaulskis 
prit‘š 4 d. rugĮ)jučio 191 1 m. 
jo visas pastangas Vokiel 
social-demokralų frakcijos po
sėdyje, kad prikalbinus ją bal
suot prieš kreditus arba bent 
susilaikyt nuo balsavimo (jo pa
siūlymai buvo atmesti). Kriti
ką “social-palriotų”? Bet juk 
jisai visą laiką kritikavo juos. 
Daly va vima Zimmenvaldo kon
ferencijoje 
cijoje1 juk

Atsakymas Ame- 
(kad Rusija nie- 

iš Amerikos, 
kad ji padėtų k uo

li ž baigt karę) ir U. 
Nuomonių 

tarpe: Ccheidzės ir 
kiek galima spręst 

žinių, pasiekiančių 
apsireiškia vi dū ri- 

politikos klausimuose, to- 
kaip socialistų dalyvavi- 

isos valdžios 
Tarybų rankas ir Lt. 
isčiau elgiasi “Lais- 
ji Kaulskio-IIaasės 

iją atskiria utie) tų, kurie1 
“liko ištikimi tarptautiniems 
idealams." Iš to jos aiškinime) 
išeina visai kurje)ziškas dalykas, 
buk Martovas su 
vi opozicijeųe: prie 
gi tarpu yra žinoma 
realas save) kritikoje 
įriedu” elaugiausia 
skiu.

tebededa savo pastangų 
d socializmo idėjos skleidi*- 

jį mas, agitacija. Tos agitaci

Dalis menševiku
4.

like) ištikima 
niems idealams, e> 
nuėję) tarnaut buržuazinei te 
vyne i. Be* 
kų vadovų

Kviečiu ir kitų kolemijų dar
bininkiškas ir progresyviąsias 
lietuvių draugijas ir kuopas 
kuoveikiausia steigti vietos ta-

visuomet buvo pusėtinai ap 
leistas lavinimosi darbas 
Organizacijos nariai tur 
juk daug palinkimo prie la 
vinimosi
kas jiems tame dalyke padė
tų. Todėl jeigu jie ir mėgi
na jo imties, tai neįstengia 
atsiekti žymesnių rezultatų 
ir pagalios atšąla. Ažuot la
vinimus! užsiėmę, jie atkrei- 
pie visą savo energiją į va

lui izeris pasišaukė savo 
generolą ir sako:

—Mums labai reikia švino. 
Liepk kareiviams, kad nė vienos 
priešų kulipkos pro šalį nepra
leistų. Kareivių mes turime pa
kankamai švino kulkoms gau
dyti. A. Garb ūkas.

Iš šitos žinios nėra a 
kokios rūšies koalicijai 
tarė kongresas. Dalis 1 
jos socialistų, kaip žinia 
jo už tai 
vietas nebūtų leidžiama ka- 

C'

dėtų. Kita dalis reikalavo, 
kad ministerių vietų nebūtu 
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duodama apsk r i t a i bu ržua- 
zijos atstovams, ir kad val
džia butu sudaryta \ ien iš 
darbininkų, kareivių ir vals
tiečių tarybų.

Pastarieji tai ir skaitėsi 
“koalicinės ministerijos" 
priešais.

Tik-ką po Rusijos revoliu
cijos, beje, balševikų tarpe 
buvo pradėta uoliai skelbti 
“proletariato d i k ta t u ros” i- 
deja; ji rado pritariančio at
balsio ir dalyje musų spau
dos. Mes šitą idėją esame 
keletą kartų kritikavę, 
tečiaus, matoma, jau tapo

laike lošimo.
Labiausia publikai patiko L* 

M. D. ’’Aido" Choras iš Rose* 
land, kuris padainavo keletą 
dainelių. Sarmata musų jau* 
nuomonei, kad mes negalime su
tverti savo chorą, o priseitMfe 
kviesti iš kitu miestu.

C

Paskui prasidėjo šokiai. Bu
vo ir keletas lietuviškų žaismių, 
kurios publikai labai patiko. 
Taipgi parduota už kelis dole
rius socialistų literatūros. Jį 
pardavinėjo Naujienų agentas is 
Roselando. — A. F. Steimontas.

Lš SI.•Charles, III., gavau ži
nių, kad vielos Liuosybės Drau
gystė prisidėjo prie Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos. 
Liuosybės Draugystė turi šešias
dešimts penkis narius. Kartu 
man praneša, kad ir kitos vietos

oficieriai lapo draugais. Mes 
juos dabar šaukiame: ponas po- 
ručikas, kapitonas, pulkininkas, 
generolas ir lt. žinoma, gal 
daugeliui tas nepatinka, bet ir 
mums pirmiau nepatiko, vienok 
tylėjome, tad ir jie dabar tyli.

Dabar žmonėms, nuvertus se
nąją valdžią, daug geriau gyve
nas. l ik sunku, kad reikia ka
riauti su vokiečiais ir su rusu 
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turčiais, kurie duoda pinigus ir 
įkalbinėja žmonėms visokius 
nebūtus dalykus, kad sunaiki
nus revoliucijos laimėjimus. 
Jiems nepatinka, kad iš jų ati
ma žemes ir ima juos kariuo
menėn. Jie tai ir stengiasi iš
plėšti revoliucijos laimėjimus. 
Bet iš to turbūt nieko neišeis, 
žmones jau pabudo iš miego ir 
pamalė šviesą ir jie yra stipriai 
susijungę, kad los šviesos nie
kas negalėtų užtemdyti.

Visko aprašyti nė negaliu.
A. Pivoriūnas.

ir lupa pinigus, nors jų “vaisiai” 
nieko negelbsti. Visuomet, kur 
tik mokslas da nėra ištyręs arba 
nėra galima pagelbėt, tuoj atsi
randa feikerių, kurie viską gi
riasi žiną ir viską gali.

2. Saules nudeginimas tik ta
da reikalauja gydymo, kada jis 
staigus ir daro odoj perštėjimą 
bei jos sproginėjimą ir ėjimą 
šalin, šiaip nėra reikalo gydy
tis nuo saulės nudeginimo. Už
sidarymas nuo jos spindulių 
greičiausiai ir geriausiai praša
lins nudeginim 
yra sudegintos 
pcroxidas it 
eiti 

c 

vicnol 
pasek mes 
mo. Žmtj
saules, vaistais negali but pada
rytas baltu be užkenkimo. Pa
tariu nevartot nieko.

—Dr. A< Montvidaa.

joniškai iškolioti ir atliktas 
kriukis. Bet tuo jie tik patįs 
save kompromituoja. O žmo
nes. darbininkai, tiek jau pa-
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Visiiomut Pigiaus Pas Mus!

PETRAUSKI
PRANEŠIMAS

MM*

I ai i k i našai Komitetas

Chicago

J. B. Aglinskas

Petras Vaitiekūnas

Dr. M. Stupnicki

WISSIGDaktaras OR. W. YUSZKIEWICZ
Seno Krajaus

Armitage 984

DYKAI

25 mokiniams dykai

PIASTER SYSTEM

cago

Chicago

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

Pamfletai 
Gramatl-

Kalbos 
Lekciją

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

i Telephone Humboldt 1273.

KŪDIKIS ESTI SVEIKAS III 
STIPRUS, MAITINANT

— 2242 
būtinai 
Randa-

ATl TU UITI" 
SKOLIN 1 NKA

Singletaxeriu: milionieriaus 
nuilo fabrikanto našle Mrs. Jo
seph Fols ir Louis Wallis.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

K. Nurkaitis
IKI / N. Robey St., Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

DYKAI I
Dabar yra jūsų proga mo 

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

LIBERTY HALL
Didžiausia Svetainė 
BRIGHTON PARKE 

Mitingams, vestuvėms, baliams 
Kedzie avė., kampan 39 PI 

Tel. McKinlev 2878 
B. J. WAWZINSKI 

Kedzie avė., kampas 39 pi.

Nereikalaujate važiuot i miestą pirkt drapanų.
Pas mus gausite tą patį. Musų Krautuvėj yra 

naujausios mados ©VERKAUTAI ir SIUTAI. Kož- 
nam pritaikom kaip ant orderio daryti. Kainos nuo 
$10.00 ir augščiaus.

Pilna eilė Sveterų, Marškinių, Skrybėlių ir Če- 
verykų tikrai puikių.

Taipgi vaikų naujosios mados OVERKAUTŲ ir 
SIUTŲ su 2 porom kelnių, nuo $4.95 ir augščiaus.

Krautuvė atdara kas vakaras iki 9 valandai ir 
nedėliomis iki pietų.

THE BRIDGEPORT CLOTHING CO. 
3246-3248 So. Halsted St., Chicago, III.

Apsvarstykit 
Gerai.

GERESNI UŽPELNĄ
Lengvesnį Ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jalgu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PR1REN61AM0JI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus. nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užmokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augft- 
čiausiai. Aritmetikos, Knygvedystės, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinls kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.lemkls, 3311W.61 PI,Chicago

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J ON Į KAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Kurs yra padarytas iŠ geriau 
šio laipsnio karves pieno ir 
nendrių cukraus, nieko dau
giau jame nesiranda; tasai 
pienas yra maistingas, leng
vai suvirinamas ir prirengi- 
mui bonkutei reikia tiktai su
maišyti su virintu ir atvėsin
tu vandeniu. I
Iškirpk šį apskelbimą ir pasiųsk 
Borden’s Condensed Milk Co.

NEW YORK CITY, N.Y. 
o apturėsi dovanaJ nurodymus 
kaip pieną vartoti. T

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

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

Šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stiją užrašinėdamas “Naujienas” ii 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jį atsakome.

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

Tel. Drover 7179.

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

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

Kaul
jCONDENSEDi

DR. A. I. EPSTEIN ;
GYDYTOJAS HR CHIRURGAS

Specialistas mMerltty, vyriškų, Ir v&Hc< fj 
Of bias ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted St., kampu 36 WtSi - 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, B**® 
po pic*tų ir vakarais. »

i KI (1A1TLS, Prezidentas, 
1840 S. flalsted St., Chicago 
JURGELIONIS, Vice-Prcz.,

Prohibicionistų centralinis ko 
miletas nutarė 
rencijoj, kurios liksiu bus dirbt 
bendrą veikimą tarpe prohibici- 
ona lis t u, sočia 1-patriotų, progre- 
sislų i 
re nei j a 
sianli, 
lems 
gi tik išdirbs bendri 
pienus. Prezidentu 
susivienijimo 
bus išrinktas

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, Ill

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 del vyrų ir mo
terų. Mokinkites šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai,
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(American Schoo! of Unguoges)

3103 8. Halsted St, Chicago, III.

!
PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- 
menių tiesini už "wholesale” kainas, 
Mes jinrduosime visiems.

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

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Ave., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
>003-3039 S. Halsted SU, Chicago, Ill

I vii o s;; t: r h c. woloim f
| LIETUVIS ADVOKATAS
II Ruimas 902-904 National Life Bldff., į

29 So. Lu Snlle St., Chicago, Ill. į 
f Tel Central 6890-6391. Atdara: i
II Utarnlnko, ketverge ir subatoa vakn- w 
V tais nuo 6 iki 8 vakare, po numerių: ė 
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, HL i 
Il Tel Humboldt 97. WB

1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO 
Ant antrų lubų.

J. ŠMOTELIS,
10604 Edbrook .Ave., Chicago 

JULIA ŽEMAITE,
2919 W. Division Si., Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas flora 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir 32-rn GATVE

DABAR YRA GERAS LAIKAS 
IŠMOKTI KIRPIMO IR "DESIGNING”. 
Mes galime gauti jums atsakančia ir ge

rai apmokamą vietą į trumpą laiką. Jųa gau
sit privatlškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamiea.

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

JOS. F. KABNICKA, viršininke 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street

H Senas Rusas Gydytojas ir Chirnrffae. 
į Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir
i Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.
a Kampas North Ave , Kambarys 500. 

VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto
1 :30 iki 3 ir 7 :30 iki 9 vakare.

kurs nenori gc- 
moju atsiteisti, 

yCZ <tt Jei^u laip’ lai 
f JDzlWa paduokite savo IjMSsSy skolininkų j 

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisų ypatiškai ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre-

Prakiikuoja 25 metai 
Chicago je.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto 
iki 8 vakare. Šventadieninis 
nuo 9 iki 12.
472G S. Ashland Ave

joj dalyvaus: M. O. Hale, progr 
prez. ir J. A. H. Hopkins, seku

Prohibicionalistų: Hinshaw 
W. E. Calderwood ir Landreth

Ex-socialisty: Spaugo, .L C 
Phelps-Stokes ir jo pati ir Prof 
Montague.

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštąi 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

Packing House Darbininkams
įvyks pėtn y

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speeinluitas Moteriškų, Vyrišką, V»flx< 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: >0—11 ryto, 4—5 po pietą, f—4 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pi«txp 

3354 S. HALSTED ST., arti 34 St

serganti 
vidurių 
rankose 

lapinimosi, 
rba blogas kraujas. Mes 

visas šias ligas vėliausiais 
lis, garo pirtį- 

s išradimais medici- 
sergale lovoje, alsi

ni e s nusiųsime sa-

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chronišku ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiu 
metodas N-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12.pietų, ir 
€ 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egsuai 
nuoji i) patarimui duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. I-et 
lulx>s. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po platų 

Tel. Haymarket 2484.

Br. R. 8. KRASHOW
*

Chirurgija ir VeneriŠkcs Llgo®
Priėmimo valandos: 8 iki ciiaaąt 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; nMšldlenhtin 

nuo 10 ryto iki 1 va lands i disx»<. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

!Ho. Nested St,.
Phone Canal 538

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS.A. VIDIKAS

Gydytojas Ir Chirurgas
X-SP1NDULIAI

2121 N. Western avė.
Valandos 
vakare.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
bias turi skaudamas arba silpnas akla, a| 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas mw

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

w’u? 9 ryto iki 1 po p 144..

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

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

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

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

Dr. J. J. VIZGIRDAS
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Moterų, Vyrų ir Vaikų JArnr
OFISO VALANDOS:

Nuo 10- 12 ir nuo 4--6 vakaro 
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 874 

Residence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney SL, St. Louis, Mo.

s i n gle ta xe ri ų. Koi i f e- 
atskiros partijos net ver- 
lai bus palikta naciona- 

konvencijoins 1920 m., ji 
veik iino 

to partiją 
nuomone, 
Gom pers.

I .A LIS, Sekretorius,
1840 S. Ilalsted St., Chicago 

GUGIS, Iždininkas,
127 N. Ilearborn SI.

K-to Naria

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

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

Vyriški) Dra lianų Bargonai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa< 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St.. Chicago, M

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra tuš
čias, kada pranyksta 

fa regėjimas.
■ I Mes vartojam p»<gh 
B r in tą Ophthalmormrt- 

er. Ypatinga dums 
F atkreipiama į vaikus. 
* Valandos: nuo 9 ryts 

iki 9 vakaro; nedild. 
nuo 10 iki 11 disną.

Ashland Avenue, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

^=- EXTRA!
Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 

šokius kiekvieną Nedėlios Vakarą Mildos Svetainei. 3142 So. Ilal
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame Visą Jaunuomenę atsilankyti

HlSViili IM——— lui

Kewanee, III

Jus gausite patarnavimą nuo 
zuojasi akių ligose ir kaina neln 
riui arba optikui.

Ateikite i ofisą—

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

CHICAGO, ILI

Ligonbutis
Vyrai, moters ir vaikai, 

reurn a t i zmu, nervuot umu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. Paraližas 
keblumas 
gydome 
ciektrikiniais prietai 
mis ir vėliausiai 
tioje. Jeigu jus 
šaukite į mus ii 
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius imt 
Lawndale 839, 

Blvd

LSS. 22 kp. susirinkimas 
įvyks subatoj, sp. 8 
Meldažio svetainėje 
W. 23rd PI. Pariai 
privalo atsilankyti, 
si daug svarbių reikalų. Bt 
to, po susirinkimo bus dis
kusijos temoje: “Socialistu 
partija ir Darbininkų Tary
ba.” Pradžia 8 vai. vakaro

Valdyba.

REUMATIZMAS
Nnmin. Gydymas suteiktas Vieno turėjusių

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

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

Syracuse, N.Y.
Mr. Jackson yra atsakomingas. Viršuti- 

nis paliudijimas yra, teisingas - -Apg.

On Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

X TEL. Canal 2118 X

I Dr. A. L. YUŠKA I
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 'X 1749 So. Halsted St., Chicago, Hl. X

W Kampas 18-tos gatv. w

Ar galima 
<l<‘>nian 

feX jį?'zicth’M P>~ 
Ph’kti?

BX V k'a 1 iin a
|Ww:;: Elgino laikro-

(lėlius pigiau 
W* gauti?

liiyik Ar kitas au-
ksorius galėtų 
-lus (*ar^u 
Hau užganė- 

:X X^ dinti?
\ Paklauskite

r J: V lietuvių, kurie 
v ? žino. šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

^a'P$ pnten- 
Akinius.

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

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

Tel. Canal 5« 
2128 West 22-ra gatve

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 20 melai 
Gyvenimas ir Ofisas

3119 S. Morgan Si. kerte 32 st. 4 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky f 

Taipgi Chroniškų Ligy 
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 J
it,J..

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimu
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių.
Tau skauda akys,
skaitant raidės susibėga | krūvą,
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
Valandos: nuo V ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt SL 

Valandos 4—6 ir 7—-9. 
Tel. Canal 3877.

m:.« «■■ -.v.,... .,;

iituimii
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CHICAGOS
ŽINIOS

M. Meldažio Svet

Anufras Mačys, vienas rock-

visą eilę prakalbų, o lavinimos

svarumukulkų
No No. 2

12

11
rusais, Melboinis ir kitais žvaig-

Cbicagou
asmens turėdami reikalą su Chi-

1.00—1.50
Lietuvių Kvartetu

Patvirtino bausmęWyrų Choras“ turėjo pirmą po

PARDAVIMUI
—J. Jankauskas, pirm.

V. Ascilla, Sek r.
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

rugiai 1.86—Vyrai — prie nėrimo.

mis unijų.
dobilų

Nori naujo kalėjimo

Sužeistas elevatorio.
brauk Dauson, 1234 Webster svarbų reikalą. Meldžiu jo paties ar priežastis pardavimo — sudus išėjo

tįsimas, kad choristai pasiskirtų
SIŪLYMAI KAMBARIŲ

mo, $1,000,000 įsteigimui labo-na prie nerimo ir puodo, o mo-

Pranešimai

RASTA—PAMESTA
Norėtų iškarti streikierius. Kaltina išaikvojime.žiavęs iždo ministeris McAdoo.

vidurinės laisves pasko-

jais kuožiauriausiai apseina. To-
RAKANDAIDaug žmonių

ministeriui Wilsonui. REIKIA DARBININKŲ

i&elp kalinius literatūra manvta.
CHICAGORado lavonų.L.D.L.I). 15 kp. susirinkiman

įderins. Cicero rasta lavonas jauno,

kariuomenėn.
turą.

atsiveskite naujų draugų. P. Louis.peilis su Win. Zarbach, 2234 Srasis tik

riuomcnčn jaunuoliai turės būtitarė ir pasižadėjo visomis j it ge-
va j ieškodamas ginklų, irgi nie- Policija suėmė 6 automabiliųlaikraščia is.

cagos 5000 jaunuolių. Barrett todėl kreipės prie po- Nckurie jų pažinti
1000. valdžiakp..

Nušovė nieko nesakėTown of Lake

va, III
vietos nušovė Michael White,-

Rasta kalta parsidavinėjime
mėnesiai

22 m.,
■

rašo daugiau pinigų.
mil’etas nutarė paskirti $500,000Young ?

AUTOMOBILIAI

Brazis.
DIDELIS BARGENAS

šiuo pranešą
lami nuosavybių pardavėjas, su-

gynas persikelia iš senosios 2336 So.

Turgaus ŽiniosBliu* Islande apžiūrėti namų ir

Rockford, Iii.—Lietuvių Soc. Jau
nimo Ratelio mėnesinis susirinkimas 
bus spalio 5, 7 vai. vakaro, 319 E. 
State St. Socialistų svetainėj. Dran
gai ir draugės, malonėkite visi at-

20—22
16—18

r

į-

3.25—3.75 
4.00—5.50

and SON
Chicago^

arti State.

Motiejuku 
18.00—20.00; 
—22.00.

4. Dr-stė Brolių Apsvietos
5. Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių Dainos Mylėtojų

Apeliacijų teismas patvirtino

2.50—2.75 
...40—65 
,... —.40

Extra susirinkimas — nubalsavi- 
mui klausimo , ar reikalinga pakel
ti mokestis per cap', tax Amai Cloth. 
Work, of A. Lietuvių skyriaus, 269,

svetainėje prie 15 avė. ir Lake Si. 
Todėl prašo visų draugiškų organi
zacijų tų dieną nerengti jokių va
karų —Komitetas.

name susmukime,

kas jį žino atsiliepti šiuo adresu: 
Kazys Didjurgis, Konsted, Wis.

20
16y2
14

American Saw and Tool Wks.
2431 W. liti) St., Chicago, 111

Scenoje statoma dviejų veiksnių komedija iš Amerikos 
lietuvių gyveninio

Šienas 
20.00—24.00; 
paprastos rųšics 14.00

-14
No.
.12
.14

šiai 7.50—16.00.
Kiaulės, sulig svarumu, nuo 18.60— 

19.66; paršai 14.50—17.00.
Avįs nuo 9.66—14.56; erai 17.00-18.40

7

REIKALAUJAME moterų prie tva
rkymo skudurų. Gera mokestis.

L. ROSENBURG
1500 Racine Ave., Chicago.

REIKALINGA: 3 gerų kriančig 
prie siuvimo moteriškų drabužhg. 
Puiki darbui .vieta. Gera mokestis. 
Atsišaukite greitai.

REIK ALINGAS—inžinierius. Dar
bas dienomis. Pats turi rupinties 
kūrenimu. 54 valandos savaitėje. $22

Parsiduoda Packard Limosine ge
riausiame stovyje labai pigiai.
3224 S. Halstcd'St., Chicago, UL

REIKALINGA MERGINŲ, dirbti 
muilo dirbtuvėje. Be patyrimo, 'bu
ri būti 16 metų ir senesnių. $8.00 sa
vaitėje pradžioje.

ALLEN B. WRISLEY CO.,

BARTENDERIS, KURIS SUPRAN
TA GERAI, ATSAKANČIAI SAVO 
DARBA, PO SEKAMU ADRESU: 
700 W. 35th STREET, CHICAGO

ir jųsų reikalavimą su

REIKALINGA patyrusio šėpų dir
bėjo ir pališuotojo, kuris apsipaži
nęs su rakandų sankrovos darbais.

GOLDENBERG FURN CO., 
1367 S. Halsted St., Chicago, Ill.

ATIDUODAMA randon du gražus 
kambariai dviems vaikinams arba 
vedusiai porai, be rakandų.
1825 S. Union Avė. Chciago.

2-ras augštas.

REIKALAUJAME: kriaučių FINI- 
SHERIŲ, darbas rankinis. Atsišau
kite greitai. 2-ras augštas,— 
1575 Ogden Ave., Chicago, 111.

svet., 1579 Milwaukee Ave., 7:30 v. 
vak.—Kiekvienas privalo dalyvauti 
šiame susirinkime ir paduoti savo 
balsą; taipgi ir daugiau svarbių rei
kalų bus apsvarstyta. Ateidami al-

seržentui. Pasta-

Pajieškap draugo S. J. Dargužio, 
pereitą pavasarį gyveno Chicagoje. 
Girdėjau, kad išvažiavo kitur. Turiu

L. Wolf M f g. C.o., Kobež ir

REIKALAUJAM vyrų dirbti j šal
tus svirnus. Mokestis $3 j diena 
CALUMET REFRIGERATING CO. 
306-320 Alexander St ChicagOi.

Tel Calumet 133

nuo vokiečiu

1.50-^3.60

T* -T'i f r • i

NAUJiOOS, »Thicago, Ill

Vienas rockfordiečių 
paleista iš kalėjimo.

sunkiam darbui Bridewellio ka
lėjime už nesiregistravimą bir
želio 5 dieną, vakar tapo palei
stas iš kalėjimo.

*rie buvo kaltinimasi už tą patį 
^prasižengimą, pasmerkt vie
ptiems metams ir vienai dienai 
^katorgos. Bride welly j dabar y- 
<ra da 16 lietuvių.

Socialistų choras 
■paikiai gyvuoja.

ūmieji dainininkai ir apie penkio- 
Aika naujų. Mokytojas drg. J. 

‘Katilius pradėjo tyrinėti naujus 
wdaininkus ir skirstyti balsus; 
daugelio naujųjų nustebino visą

sais, geru nuklausymu ir noru 
mokyties darbininkų dainas. 
Chore dalyvauja ir “Lietuvių 
Kvarteto” nariai, nes tai yra j u

gams atsiekti tikslą patarnau-
4i darbininkams su laisvės daina.

ių pelnyčių vakarais, nes top 
diena yra parankiausia ir liuosa 
nuo vakarinių mokyklų. Svotai-

v v C

bes svet., 1822 Wabansia avė., 
kur visi malonės susirinkti. l)a-

jimą ir jų pe rgy vena mus k*i ti
kinimus.

Percittime susirinkime, rugs.
30 d. diskusuota huvo apie nau-

iNuiaiia taipgi piaunu .Nau
jąją Gadynę” ir čia pal, susirin
kime, visi draugai, kurie “N. G.”

Teatras i r Balius i Subatoje, Spalio-Oct. 6 n., | - - 1917 m.
Rengiamas 5-kių draugysčių Sanryšio

1. Dr-stė D. L. K. Keistučio
2. Jaunų Vyrų Liet. I)r. ir Pašelpos Kliubas 2242 W. 23rd Place

Durjs atsidarys 6:30 v.v. Programas prasidės 7 v.v. 
Įžanga 25, 35, 50 ir 75 c.

“Mulkinę ir Mulkintojai”
• Režisierius S. Dilis,

Dainuos Chicagos Vyrų Choras po vadovyste S. Dilis. Orkestrą F. 
Kuzmarskio. Dar pirmu kartu Westsidėj rengiamas toks milžiniš
kas vakaras. Todėl, gerbiamoji publika, nesivėluokite, nes galite 
negauti sėdynių. Dar bus ir extra programas. Po teatrui bus Šo
kiai, lietuviški ir amerikoniški, iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia 5-kiy Draugysčių Sanryšio Rengėjai.

si dabar Europoj ir pranešė, kad OPERA Paukščiai:
Kalakutai 
Vištos *. . 
Antįs . . .

. 20
Mušti

23—24 
18—20

Melrose Park, III.—Prašymas. — 
ltusu skyrius S. P. Melrose Parko

REIKIA DARBININKŲ

savaitę. Juose bus ir diskusijų 
įvairiose temose. —žvaigždute.

nes je turi stovėti kaimuose, kur 
pilniausia žydi girtuokliavimas

500,000 kareivių pagelbai ir pa
linksminimui.

ant 14 unijų viršininkų, kaltina
mų konspiracijoj skelbti 'boiko
tą, naikinti turtą ir vilioti pini-

sa ne visai vyris 
moteriškas, bet...

tarnauti kariuomenėje, užsiimti
nėrimu svederių, pančiakų ir

Adoo kalbėjęs nuo salės balkono
Pečiaus pardavinėjimas bon-

žmonių ir prašyti juos su
imt $35,000,000 veikimui tos

Prakalbos su Programų
‘engia

KUOPA 
dieną, 1917. , 
1152 N. Ashland avė.

Kalbė!
Tarpe kalbų bus dainos, deklemacijos ir kiti muz. veikalai. 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti ir išgirsti daug svar
bių dalykų. ‘ Kviečia KOMITETAS.

me, jog nuo šios savaites pra
džios ji duodama Strand Teatre, 
Wabash avė. ir 7th St.

mininkais ir giesmininkėmis, 
kuriems kompanijos moka po

iš publikos plėšia po 5—25 dole
rius už sėdynę. Ne. Boston ()- 
pera Co., kuri dabar duoda ope-

nežiba. O betgi turi neblogų 
giedamųjų spėkų, ir lankytojai

patingai svarbu tai, kad ši ope
ra prieinama ir paprastųjų žmo
nių, o ne vien pinigingųjų, kiše
nini, nes kainos nuo 50 centų 
iki doleriui. Opera statoma an-

daina Verdi’o “II Trovatore”.
Sekama savaite — “Martha”.

000,000 į vai ritins pavieto “pa
gerinimams”. Iš tų pinigų ma
noma suvartoti $3,000,000 pabu-

čio šakos ir $1,000,000 pataisy
mui pavieto kelių.

mo komisiomeriui J. J. Bar
rell, kuris rūpinasi sutaikymui 
streiko. Tasis atvažiavęs prie

tu sustabdyti žmones nuo slrei-c *

kavinio.” Girias nolicislas, ku-

Trjs žmonės užmušta 
automobilių.

Cannahan, iš Escanaba, III, už
mušti jų automobiliui įvažiavus

170 t Shields avė.
metu amžiaus

automobi-

Po 7 metų bylinėjimos teis-

sant trusjtu.

dirbo už sargą Bruswick Balke 
Calender Co. budi ūke, 340 West 
Huron st. Bežiūrint į elevato-

Crandert ir L. £*• Mills išaikvo
jime tos unijos $6,700 ar dau
giau. Jie buvo areštuoti, bet 
paleisti užsistačiiis kauciją. Mills

cischowskio salįuno prie 12005 
Indiana Avė.

tiems darbininkas iki $3.00 į die
ną, $900 į metus, ko negauna

Žcmiau paduodamos produktams 
kainos dera lik uždamu produktams

ninkės moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra

Oleomargarinas, geriausi 
Pigiausias ............ .......

Kiaušiniai, geriausi, luz.
Prastesni, sulig* rųšies, 

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

37—13
. .29

41—42
28—37 •
25—28
34—38

OS

Veršiena, sulig 
Prasčiausia

Jautiena
Ribs ...........
Loins ..........
Rounds ....
Chucks ....
Plates ....

Bulves, bušelis
Saldžiosios, statinė .

Daržovės:—
Barščiai 100 grįščių 
Kopūstai, gurbas . 
Morkos, 100 grįščių 
Agurkai, bušelis ...
Salotos, galv., dėžė 
Cibuliai, 100 svarų .
Tomėtės, dėžė ........
GriešČįai, dėžė ....

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statine ...
Apelsinai, dėže........
Citrinai, dėžė...........
Vynuogės, dėžė .... 
Pyčės, dėžė...............

Miltai, kvietiniai geriausi
Kitokių rųšių ....
Ruginiai, baltieji . 

tamsioji ........
Cukrus, 100 svarų .. 

JH VAI 
Komai 1.95—1.96^ 

1.89; miežiai 1.30—1.d 
61 ¥_•.

.36

.19..

.15

.12V2
. 1.06—1.12
. 1.25—1.40

. .96—1.16
.... 11.40 

7.56—11 D0 
........ 16.10 
........ 9.40

8.20—8.90

Gyvulių Rinka
CHK’AGO. Spalių 3, atgabenta 

galvijų 16,666; veršių 2,666; kiaulių 
15,066; avių 20,000. Paduodamos kai
nos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo

miteto susirinkimas bus šiandie, spa
lio 4 d., 7:36 v. vakare, Aušros sve
tainėje, Halsted ir 36 gg. Visi,, drau
gės ir draugai, malonėkite atsilan
kyti, nes turime išdirbti savo veiki
mo plonus. —A. Dvylis, Sekr.

Susivienijimo Liet. Am. 109-ta kp. 
laiko susirinkimus kiekvieno .mėne
sio pirmą pėtnyčią M. Meldažio sve
tainėje, 2242 W. 23rd pi., 7:36 vai. 
vak. Norintįs gali ateiti į susirinki
mą ir prisirašyti prie S.L.A. Malo
nėkit atsilankyti spalio 5 d. Valdyba.

Sietyno Mišraus Choro sekama re
peticija įvyks spalio 5 d. ir toliaus— 
kas pėtnyčią, 7.30 v. v., Meldažio sve
tainėj, 2242 W. 23rd PI. Visi nariai 
kviečiami ateiti laiku, taipgi kvie
čiame naujų dainininkų atsilankyti. 
Chorą mokina d. J. Mereckis.

—J. Urbonas.

East Chicago, Ind. LDLD. 70 kp. 
susirinkimas Ims spalių 7 d., Nedė- 
lioj, 16 vai. ryto, K. Grikšto svetai
nėj, kampas 156 st., ir Nortcot avė. 
Draugai, būtinai atsilankykite, nes 
turime labai daug naujų reikalų sva
rstymui. ypač yra dveji balsavimai 
atėję. —KI. L. Kairis, rašt.

mėnesinis susirinkimas įvyks spa
lių 7 dieną, Thomo Mazenio sveti, 
3824 So. Kedzie avė. Visi nariai 
malonėkite būti svetainėj 1:30 po 
pietų, nes yra svarbių reikalų; be to 
iurim rengties Apdraudos Savaitei. 
Kviečia visus, —Joe. Povilaitis, rašt.

Rusu soc. org. konfer. šaukia susi
rinkimą visų Rusijos išeivių, pašau
ktų kariuomenėn, bei neturinčių pir
mųjų pilietybės popierų. Susirinki
mas įvyks spalio 4 d. (šiandie), Ru
sų soc. bute, 1119 N. Campbell avė., 
kampas Division St1. Pradžia 7 v. v. 
Malonėkite visi šaukiamieji kariuo
menėn atsilankyti.

Si., netoli 22-ros gatvės. —-Visi my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
malonėkite lankylies virš nurodytu 
adresu. —Valdyba.

29 xvardo (Town of Lake) visų so
cialistų masinis susirinkimas įvyks

sity of Chicago Settlement, 4636 
Gross Ave. Kiekvienas to wardo so
cialistas kviečiamas būtinai šin susi- 
rinkimun atvykti. —Komitetas

Cicero. 111. — Lietuvių Socialist y 
Jaunuomenės Lygos 2 kuopos mėne
sinis susirinkimas įvyks šiandie, spa
liu 4, 8 vai. vak. Tamuliuno ir Gud- 
galio svet,, 15-ta gatv. ir 49 avė. — 
L>gos nariai teiksis atsilankyti lai
ku,'nes yra svarbių reikalu svarsty
mui. < —A. Labanauskas, Rast.

L.S.S. kuopos, priklausančio® 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 vakarą. Tatai, kad neuž
kenkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti 
man raštiškai greitu laiku.

A. B. Liutkus, VIII rajono org. 
1347 So. 48th Ct., Cicero, Dl.

Prakalbos.—Liet. Viešas Knygynas 
P. V. dalies rengia prakalbas spalio 
5 d. 8 v. v., G. Chernausko svetainėj 
19 ir Union Avė gat. Kalbės T. Dun
dulis apie dabartinius darbininkų 
uždavinius ir P. Dubickas apie kuni
gų darbus. Inžanga 10c. Pelnas eis 
palaikymui knygyno.

—Komitetas.

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

3202 Emerald Ave., Chicago, Ill.

PRAPUOLĖ naminis šuo pereitą 
nedėlios vakarą, apie 8 va), išbėgo iš 
stubos. Buvo baltas, nelabai senai 
nukirptas, mažiukas. Kas žinote kur 
jis apsistojo malonėkite pranešt, — 
gausit pinigišką atlyginimą. 1980 
Canalport avė. Eikit į bučernę, kur 
pranešę gausite atlyginimą.

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

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

(Senas telefonas Forest 98)

REIKALINGAS žmogus, tarp 35 ir 
40 metų amžiaus, išvežiojimui bon- 
kinio alaus. Turi but lietuvis ir kal
bėli gerai angliškai. Rašykite laišką 
j “Naujienas” pažymėdami No 147. 
1840 S. Halsted Str., Chicago, 111.

RisiKALINGAS barberis ant visa
dos; darbas pastovus. Gera užmoke
stis. E. RIDLAUSK1S.
2320 So. Leavitt St., Chicago.

ris vakarais arba ant visados. Atsi
šaukite luojaus. Adresas:
3319 S. Auburn Ave., Chicago, 111.

REIKALAUJAM 4 vyrų kriau
čių prie kostumeriško darbo, 1 pre- 
sserio, 3 gerų apreiterių 
maid.
3117 Wentworth Ave

ant ready

Chicago

REIKALAUJAM medžio darbinin
kų prie automobilių, kalvių pageMbi- 
ninkų ir nudirbėjų prie žiemini* 
viršų. A. A. LAWDER 
619 Lafayette avė 
Phone Wentworth 615. 

69th St.

PARDUODU barbernę naujai įtai
sytais “fiksčeriais” ir geroj vietoj. 
Turėdamas daugiau negu vieną bar
bernę. ,csu priverstas vieną parduot. 
Barbernė randasi 4508 S. Paulina st 
Kreipkitės šiuo adresu:
4500 So. Hermitage Ave., Chicago^ Hl

PARDAVIMUI saliunas ir hotefis* 
sena ir gera vieta, apgyventa sto
vais, netoli nuo aludarės; parduosiu 
pigiai. Parduodu todėl kad negabu 
prižiūrėti 2 vietų.
217 W. Van Buren St., Chicaflp*

PARDAVIMUI: grosernė, bučerng 
ir namas pigiai, metinė apyvarta 
$80,000. Pietų pusėj. Be tarpininku « v . • •• • ____ _
j kariuomenę. Rašykite į “Naujie
nas” pažymėdami No 146 Adersn: 
1810 S. Halsted St, Chicago, ML

PARSIDUODA saliunas tirštai ap
gyventos lietuvių vietoj. Biznis per 
daug melų išdirbtas. Priežastis par
davimo—savininkas išvažiuoja ant 
farmų. F.IVANAUSKAS,
2225 S. Leavitt St., Chicago, IML
U ....... -... • ...... . .........

EXTRA. PARDUODU — kriaučių 
“klyningštorj”, garu prosijanti. ma
šina ir penkios šėpos ir ofisas įr vi
si įrankiai. Gerai išdirbta vieta, ap
gyventa lietuvių ir lenkų. Pardavi
mo priežastis — apleidžiu * Chi 
Kreipkitės šiuo adresu: J. CEP] 
1660 Noble St., arti Milwaukee

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases oš 
$20. Karpei as $10. Komodos, bra- 
sin ės lovos, paveikslai, Brankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $250 victrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

JAUNA PORA turi pardaoti tno- 
jaus penkių kambarių veik nautfos 
rakandus, divonus, cabinet, jAono- 
graph, upright pianą ir 11. Parduoda 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.
i ■■■■—   ........................ 1 .. ..... .

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius* beveik naujus, rakandhis 
už retai pigią kainą, $160.00 sekfr- 
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daren- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gra
in nei ja už $115 ir $225 Victrola » 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jjjs gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites* 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišan- 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė 
Chicago, UL

NAMAI-žEMfi

PARDAVIMUI: medinis namas ir 
rėžys (lot) su murine barne, ran
dasi po N 2811 So. Emerald ave.Ra- 
ndos $23.00 mėnesyje. Gera vieta* 
Turiu parduoti del apmokėjimo nuo
savybės. Parduosiu pigiai.

August Triebull

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKOS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo form** 
siūti naminius daiktus arba aprikta- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurt IMU 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankamo. Ui 110 ttk 
mokinam jus sint visokius drabuitus*

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells




