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Vokietija ir laikinė valdžia su 
sitarė nepaisydamos Austrijos.

True translation filed 
mastei

AMSTERDAM, rugp. 24.—Pa 
sak gandų Vokietijos parahnen- 
triuose rateliuose, Mecklcnburg 
-Strelitz didysis kunigaikštis A- 
dalph Friedrich priims Finaln- 
dijos karūną.

LONDONAS, rugp. 25. Dai
ly E.vpress Geneva koresponden
tas praneša apie baisias ekono
mines sąlygas Austro-Vengrijoj, 
kurios gali būti suprastos iš se
kamų oficialių pranešimų:

Slovėnų žurnalas užreiškia, 
kad nuo pradžios kares daugiau 
165,000 jaunesnių kaip 10 metų 
vaikų mirė Bosnijoj.

Obson žurnalas sako, 22,342 
žmonas serga iš bado ir ligų ir 
kad 8 nuoš. žmonių mirė.

pija siekia

toliau pastatydama pavojau vo
kiečių linijas ant Chemin de« 
Daines,

True translation filed with the post-mastei* at Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917,

Talkininkai vejasi vokiečius 75 m 
fronte. Austrai vyksta vokie

čiams pagelbon

Pasiekė senąją Hinden 
burga liniją

TALKININKAI SAKO RU 
SAMS, KAD JIE

VYTI ĮSIVERZtUUS VO
KIBfllk

Talkininkai sako, jie nori išvyti 
vokiečius iš Rusijos

AMSTERMA, Maskvos žinia 
Berlino Lokal Anzeiger sako, 
kad bolševikai areštavo buvusį 
Rusijos didįjį kunigaikštį Pavil 
Aleksandrovič. Jis1 yra dėdė bu
vusio caro.

-mareliai general gali re-ėgzami- 
nuoti žmones po nusprendimui 
apie juos “local boardų” ir kad 
piliečiai talkininkų kariaujan- 
vių šalių papuls po draftu apart 
lokių atsitikimų, kur* sutartįs 
butų peržengiamos. \

Senate žmonių jiegos biliaus 
priėmimas kiek užtruko, bet jis 
turbūt bus priimtas panedėlyj 
ir tada eis .prezidentb pasirašy
mai.

True translatlon filed wilh the post- 
nuistcr at Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired-by the act of Oct. 6, 1917

ATSTOVŲ BUTAS PRIĖMĖ 
NAUJĄ DRAFTO BILIŲ.

True translation tued with the post 
mastei* ai Chicago, August 26, 1918,

True translation filed with the post- 
nufRler at Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.

Miliukov apleido

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 26, 1918, 
as reųiiired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIŲ KUNIGAIKŠTIS 
PRIIMTŲ FINLANDIJOS 

, KARŪNA.

viso pietinio kranto Oise upės į 
vakarus nuo Ailette ir taipgi Ai- 
lette upės nuo Oise iki Pont-St. 
Mard.

Vietoje kur ji yra perkerta- dinsis konstitucionalistų monar 
ma kelio iš Chauny. į Soissons, duslų partija.

Praplečiama drafto amžius nuo 
18 iki 45 m. Tik 2 atstovai 

balsavo prieš bilių.

True translation filed with the ppst- 
master ai Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 s .o

Nauji čechų generolai.

mišku 
komnnikaci- 

ikiančių 
’ jy ka-Į 

nuo

Pasak Daily 
Mail pranešimo iš Haagos, Vie
nuos žinios užginčija, kad kon
ferencija taip kaizerio Wilhelm 
ir karaliaus Karolio užsfibaige 
susitarimu tarp Austrijos ir Vo
kietijos. Sakoma, kad kaip pa
sirodo, Vokietija padarė susita
rimą su Lenkijos laikine valdžia 
visai nepasitarę su Austrija.

Pranešama, kad vokiečiai at
metė Austrijos pieną padidini
mui spėkų vakariniame fronte, 
Austrija atmetė tuo tarpu Vo
kietijos išrišimą Lenkijos klau
simo. ■ )

True translation filed with the post- 
master at Chicago, August 26, 1918, 
lis reąuired by the act of Oct. 6,1917. 

<'liinieči ų kareiviai vyksta

Vladivostokan.

wilh the post
ai Chicago, August 26, 1918, 

as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI BĖGA 75 MYLIŲ 

fronte.

Jų tikslu yra sutriuškinti Brest 
į Litovsko sutarties pasekmes. 
{Lenino ir Trockio valdžia pas- 
: merkiama kaipo nelegališka.

“Bet jie buvo pašaukti aiškiai 
pažymėta sąlyga, kad jie neturi 
maišyties į vidurinius reikalus 
Rusijos valdžios. ’ *

i.... . ........ . ........ .
' ’■ f ,

Suvažinėjo 5 Žmones. '

oficialia 
nesenai

Radzwillo užganėdintas.
Pasak Exchange Telegraph ži 

nios iš Copenhageno, kad ku 
nigaikšits Ferdinandas Radzwi 
llo, narys Lenkijoj valdžios ta 
rybos, kuris dalyvavo 
vykusio vokiečių štabo kvatie- 
•oje konferencijoj, telegrafųo- 

, a Varšuvos valdžiai, kad “Len
kijos klausimas susilaukė labai 
prielankaus apsiėjimo“.
" Jo telegrama sako:

“Vien išėmimo pirmo Lenki
jos reikalavimo, kaslink skirt
ino karaliaus, Vokietijos vald
žia priima Lenkijos reikalavi
mus. Vakarinis rubežius nebus 
permainytas, kuomet rubežius į 
rytus pasiliks tuo tarpu atviru. 
Vokietija užreiškia, kad nemano 
maišyties į vidurinius Lenkijos 
reikalus, net kaslink Lenki jps 
armijos kuri bus vartojama ap
gynimui Rusijos-Lenkijos rube- 
žiaus”.

True translation filed witn the post- 
mastei* ai Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917;
KAIZERIS “IŠRIŠO” LENKI

JOS KLAUSIMĄ.

COPENHAGEN, rugp. — Tur
kų laikrašiai nušviečia augantį 
toje šalyje neužsiganėdinimą Vo 
kietija. Jie klausia kodėl Turki
ja nebuvo atstovaujama nesenai 
įvykusioj vokiečrų generalėj 
kvatieroj konferencijoj, kurioj 
dalyvavo ir Bulgarija.

SU FRANCUZŲ ARMIJA 
FRANCIJOJ, r. 25. Pirmoji 
faze Marne ir Oise mūšio pas-

AMSTERDAM, r. 24.’— Mas
kvos žinia į Esseno Westfa61i- 
sebe Rheinische Zeitung sako, 
kad gen. D. C. Ščerbačev, buvęs 
rusų komanduotojas Rumuni
jos fronte, ir gen. V. A. Čeremi- 
sov, buvęs komanduotojas Ru
sijos šiaurinių fronto, priėmė 
komandas čecho-slovakų armi-

True translation filed wilh the p »st- 
niaster ai Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

PRANCŪZAI VALDO SVAR- 
. BIUS KELIUS.

PEKINAS, rugp. 24. — čia pa* 
skelbta, kad chiniečių pulkas 
vykstantis kad prisidėjus prie 
talkininkų Vladivostoke Vladir 
vostok, pasie Mukdeną, Ma- 

vostok, pasiekė Mukdeną, Ma

gei). Mangin kareiviai palei Ai-JTrue translation filcį with the post 
lette ir toliau į pietus ties Cre- 
cy-au-Mont, Pomnimiere ir Ju- 
gny valdo šį svarbų kelią visa- 

' me plote nuo Soissons iki Oise.
Jie taipgi valdo Laon geležin

kelį, kuris nuo Goucy-le-Cbal- 
eau apygardos toliau šiaurėje 
bėga beveik paraleliai pirmes- 
niani keliui.

Vokiečiai tuo bildu priversti 
naudoties tik kalnuotu 
Coucy apygardoj 
jai tarp jų kareivių, 
ant Oise virš Ąilette 
reivių ant Aisne į rytus 
Soissons.

greičiausia ir iengviau- 
•Ju budu Įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n u Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio* padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi m ą ir tas jūsų pasi- 
skelbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted Si. 
Telefonas Canal 1506

HEROS, 1840 SOUTH KALSTEI STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

ToSopbono Canal 1506

T*— ^.slation filed with the nosį- 
.ftasici at Chicago, August 26, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917.
ANGLAI PAĖMĖ BAPAUME.

AMSTERDAM, r. 
sak Maskvos žinių į 
ssische Zeitung, pasekančios lai
kraštį Izvestija, buvęs Rusijos 
užrubežinių reikalų niinisteri\ 
Pavel N. Miliukov pasitraukė iš 
konstitucionalistų demokratų 
(kadetų) partijos. Priduriama, 
kad jis mano sudaryti Rusijoj 
naują politinę frakciją, kuri va-

Paimta daug svar 
biu miestu

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, August 26, 1918 
as reąuired by the act of Oct. 6,1911
Bolševikai areštavo didkunigai-

AddreMi

MANIEROS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

Telephone Canal 1506

nmsler at (Idca'so, 
as reąuired by the i

Talkininkai
iflRusija

Moterįs konduktorės.
CLEVELAND, O. — Vietos 

galvbkarių kompanija pradėjo 
samdyti moteris kai|»o komiui*.- 

toros. Jos gaus lygią su vyrais 
mokestį.

pietrytiniame gale vakarinio fro
nto ir daugybe kareivių iš austrų 
pulkų tapo suimta franeuzų pat
rulių Woevre apygardoj sako 
franeuzų oficialis pranešimas, 
h AngSų kares ofisas taipgi pra
neša apie suėmimą vakarinia
me fronte austrų oficieriaus ir 
keturių artileristų iš austrų-ven- 
grų batarejos. Tas patvirtina 
buvimą ten austrų-vengrų ar
tilerijos burių.

40,000 belaisvių suimta.

42 vokiečių divizijos aplaike 
didelių nuostolių . šiame anglų 
besi veržime, netekdamos vien 

Ibelaisviais 40,000 kareivių, jų 
k«.*litj šimtų ot'icicrių.

Nuo rugp. 21 daugiau kaip 
17,000 perėjo per anglų trečio
sios ir ketvirtosios armijų suren
kamąsias stotis.’

Atakuodamas ant Somme li
pęs llaig spėkos paėmė Coltal- 
maison, 3% myliose į šiaurry
čius nuo Alberl ir Warlencourt- 
Eaucourt, ant Albert-Bapaume 
kelio, 3 myli 
nuo Bapaume
išleisto karės ofiso oficialiu pra
nešimo. 1

Anglai dabai* laiko kelią nuo 
Albert iki Bapaume iki Le Sars 
pakraščių^ ' >

Į šiaurę nuo Bapaume anglai 
paėmė Sapignirs ir Behagnies.

ARCHANGEŲSK, rųgp. 22. - 
Šiandie išleistas talkininkų vai 
džių šiaurinėj Rusįo 
pranešimas užginČij 
padarytam bolševikų premiero 
ir karės ininistei* 
Trockio užreiškimUi, kad Ang 
lija, Francija ir Suv. Valstijoj 
yra Rusijos priešai: j

Paskelbimas pri(|uria, kad ta 
Ikininkų karinė 
prie išmetimo vokiečių iš Rusi
jos teritorijos ir gjnklų spėka 
užgniaužimo Brest ptovsko su
tarties.

Pranešimas sakoj
“Leninas ir Tnjckis užreiš- 

klX l<ad anglai,’ Tranctraai ir a- 
merikiečiai, kurie išlipo Archa
ngelske, yra brigandai (plėši
kai) ir jie atsišaukia į Rusijos 
proletariatą kariauti prieš juos 
kaipo Rusijos priešus, kurie už
puolė ant jos be paskelbimo ka- 

** ą ■res.
“Mes užreiškiame visiems Ru

sijos piliečiams, kuriems Rusi
jos gerove yra brangi, kad tas 
yra netiesa. Anglai, franeuzai 
ir amerikiečiai Archangelske y- 
ra talkininkai Rusijos. Jie bu
vo pakviesti išlipti čia legalės 
valdžios ir pilnu ir vienbalsiu 
susitarimu iš pusės gyventojų.

“Šiaurinės apygardos valdžia 
Mit«i<l< <1tK iš 5»t<*iįįijKiii<>jo Siisit'in- 

kiniO narių, išrinktų visų gy

ventojų šiaurinio parubežio di- 
striktų. Ji sudaro taipgi atsto
vus zemstvų ir municipalitetų 
(mieslietijų), išrinktų visuoti
nu balsavimu.

“Ši valdžia susidarė ir nuver
tė nelegalę bolševikų valdžią 
prieš atvykimą talkininkų. Ji 
buvo sudaryta iniciatyva Rusi
jos atgimdymo lygos, kuri vie
nija atstovus visų politinių pa
rtijų, pripažįstančių steigiamąjį 
susirinkimą kaipo vienatinę tei- 
solą Rusijos valdžią. >

“Talkininkai tada buvo paša
ukti į Rusiją vienatinės legalės 
ir įgaliotos valdžios tikslu ben
dram kariniam veikimui 
kiančiam prie išmetimo vokie
čių ir pilno užgniaužimo ginklų 
spėka Brest Litovsko sutarties, 
išdavingai pasirašytos bolševi-

True translstion filed wilh the post- 
hiastcr ai Chiciigo, Augusi *26, 1918, 
as rc<iuireci L>y tlie »«<rt of Oct. <>» 1017 

165000 VAIKŲ MIRĖ BOSNIJOJ

LOGANSPORT, Ind., r. 25.— i 
Priemiestinis tramvajus pereitą 
naktį užgavo automobilių ir už
mušė 5 žmones iš Camden, Ind.

priėmė administracijos 
žmopių jiegos bilių, nustatantį 
drafto amžių nup J8 iki 45 nje- 
tų, kaip tą buvo nuskiręs karės 
departamentas, i v '

Vienatiniais balsais paduotais 
prieš bilių buvo socialisto atsto
vo Meyer London iš New Yorko 
ir demokrato atstovo Gordon iš 
Ohio, kuris ką-tik buvo sumuš
tas renominacijoj už priešini
mąsi kariniams patvarkymams.

Kiekviena pastanga aprube- 
žiuoti kares departamentą šau
kime 18 ir 19 metų jaunuolių 
tapo atmesta, taipjau “dirbk ar 
loi i-ii ?•> t it tu ii t is-i

stĮ*ei|derius po karine kontrole.

Atstovų butas beveik vienbal
siai priėmė priedą, įneštą Trea- 
dway, iš Massachusetts, patvar
kantį, kad atidėtos klasifikaci
jos butų perjieškotosrfkad gavus 
daugiau tinkamų pirmai klesai 
žmonių.

Jis taipgi duoda provost mar
šai gen. Growder teisę paskirti 
specialius pagelbininkus darbui.

113 balsų prieš 54 butas at
metė priedą prie žmonių jiegos 
biliaus, įneštą atstovo Simlh iš 
Ncw Yorko prašant to miesto 
majorui Hylan, kad didžiųjų 
miestų policistai butų paliuo- 
suoli nuo kareiviavimo.

Bilius priimtas atstovų buto 
yra praktiškai tas pats, koks o- 
riginaliai buvo įneštas kongre
sai) sekretoriaus Baker.

'' ——

Jis patvarko draftavimą visų 
sveikų vyrų nuo 18 iki 45 metų 
amžiaus. Jokio aprubežiavi- 
mo nedaroma karės depratame- 
htui apie būdą ir laiką, šaukimo 
tarnystei žmonių bile amžiaus.

Sutarti buto priedai prie bi
liaus patvarko, kad nariai kon
greso ar valstijų įstatymdavys- 
čių nepapuola po draftu; kad 
farmeriai butų paskirti į atide
damąsias klesas; kad provost

LONDONAS, rugp. 25. — An
glų^ karės ofisas šiąnakt paskel
bė, kad anglų patroliai šiandie į- 
sibriovą į Bapaume, didelę vokie 
čių bazą ir pilno paėmimo mies
to tikimąsi kas valandėlę.

Miestas tapo įeitas po to kai 
gen. Haig prasimušė priekyn 

prieš smarkias kontr-atakas tri
jose pusėse tvirtumos. ’

Daugybė svarbių miestų tapo 
sutriuškinta besiveržimu ir pil
nas apvaldymas viso Albert-Ba
paume kelio laimėtas.

Vokiečiui niekuriosc vietose 

parodo lūžimo ženklus, bet daro 
desperatišką pasipriešinimą.

Dar daug kanuolių, niekurios 
jų didelio kalibro, tapo paimtos. 
Vienas tik anglų korpusas sus
kaitė 80 kanuolių.

Yra prirodymų sumišimo prie 
Šo užpakalyj. Niekučių divizijų 
puikai buvo mesti inušin vieto
se |x*rskirtose daugelio myliu.

Daugybe reikmenų papuola į 
anglą rankas, kadangi vokiečiai 
nesirūpino padegti ar išsprog
dinti jų.

Avieres, į šiaurę Albert puolė 
šįryt. Buvo matyta anglų pat- 
rolius įeinant į Martinpuich, iš 
kurio, matomai, vokiečiai pas
pruko.

Eaucourt L’ Abbaye ir Cour- 
cette tapo užimti anglų.

Pasiekė Hindenburgu liniją.

Pakraščiai Bullecourt, ant se
nosios Hindenburg linijos, 7 my
lios į šiaurrčius nuo Bapaume, 
tapo pasiektas anglų avantopos- 
to ir augštasis miškas tapo pa
imtas.

Gen. Mangin dešimtoji francu 
zų armija tapg įgyjo šiandie pa
sisekimų prasimušdama priekyn 
tarp Aine ir Ailette upių, atmuš
dama smarkias kontr-atakas ir 
lobą u pastatydama pavojun v-o.

Anglai, 
lyancuzai ir amerikiečiai karei
viai suteikė vakar naują ir dide
lį smūgį besitraukiančioms vo
kiečių armijoms.

Vokiečiai traukiasi prieš field 
-maršalo Haig anglų spėkas vi
sur tarp Arras ir Chauhies, 35 
mylių.

Jie yra trankomi atgal dviejų 
fraacuzų armijų palei svarbų 
30 mylių frontą tarp Noyon ir 
Soissons.

Ir tarp Soissons ir Rhcims, 
pairi Vusle upę, gen. Pershing 
kareiviai vakar puolė ofensivan 
ir numėto priešą skersai Sois- 
sons-Rheims kelią.

ši savaitė, galbūt juodžiausia, 
kokią vokiečių armijos Franci- 
įoj turėjo nuo pradžios karės, 
užsibaigė kaizerio legionų bė
gimu 75 mylių fronte.

VVASHINGTON. laipte. 331 
balsais prieš 2 atstovų butas šia 
ndie

True trunslation filed wilh the post-ipustcr :il Chi'.igo, Audusi 26, 1918, as requlrcd by the act of Oct. 6, 1917

V' '
Entered as Second Class Matter Mareli 7, 1914, at the Port Office at Chicago, under the Act of ĮUrch 8,1875.
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x4AUJIEN0S, Chicago, P1

Telephor.e Canal 1506

O-

Skaitytoju Balsai

4savo

(Adniaa)

(Adrmu)

PASTABIA

Sveikatos Skyrius

Atsakymai į klausimus.

Kazimieras Gugis

f

DYKAI $550.00Apžvalga

Kartais tonsilų uždegime, reu
matizme, pas moteris Fallopian

1840 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

[Už išreikštas Siame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

mSu

K. ■

Truc trnnslution filcd with the post- 
masler :it Chicago, Augusi 26. 1018, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

DR. A. J. KARALIUS ESĄS 
SUAREŠTUOTAS.

Truc translation filcd with the post- 
master at Chicago, August 26, 1918, 
as rcquircd by the ačt df Oct. 6, 1917,
“INFORMUOTOJAI”.

Truc translation filed with the pojrf- 
master at Chicago, August 2(5, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917, 

PARODO SAVO “DORĄ”.

Mfmto Ofisas i
IH N. Beartam lt. 

liriJUnity BMt.
Tol. Central 4411

r-ti —"T 
I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

I

Truc translrtion filed wllh the pnst- 
master i»t Chicago, August 26, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

. Moters.

$5.00
3.00
1.65

, 1.25 
. .65 
7.00

stotis:
O. Žalienė, 114 E. 107 st.
M. G. Valaskas, 373 Kensington av,

paduotoje “Draugo” ištrauko-

Pranešame visiems, kad parsiduo
da labai pigiai Grosernėa ir Bu- 
černės Rakandai: Ice Box, Cash 
Register, Trys Vogos, Ofisas, 

I Trys Barai, Dvejos Lentynos ir tt 
4 Vertės $8F>0.00 už $300.00

M. G. VALASKAS
Phone Pallmim 3417

tf. Chiftigo, III/

.02

.12

.50

ap-
.aisvčs” redakcija.
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Naujieną agentas Roselande, Ken- 
singtone
Pranas. Grybas,

125 East 104th st

Truc translation filcd with the post-1 .
mąsli r ai Chicago, Augusi 26, 1918, Lietuvos klerikalų pastangoms 
ns rcuuHcd by the act of Oct. 6, 1917 jst<»iati monarchiiu Lietuvoic:

NAUJIENOS 
fME MTHUANIAN DAILY NEWt

Publtshed Daily except Sunday by k\i klesoje sulos “skebų” ro-
tbe Uthuanian News Pub. CoM Ine. 4Ovhi>dnVn no-

Chhcago, III.

NAUJIENOS 
1840 S. Halsted 

/'.in irlodn 10 r.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienlus. Leidžia Naujieną, Ben
drovė, 1840 S. Halsted Si., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1505.

Užaisakomojf Kaina:
Chicago je—pačiu:

Metams .............................. I®
Pusei meto ............................ J-JO
Trims mėnesiams .............. »-<Jį
Dviem mėnesiam .............. L45
Vienam mėnesiui ..................... 75

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija................ ..
Savaitei ...........................
Mėnesiui..........................

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačtut

Metama
Pusei meto ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Kanadoj, metams ..................
Visur kitur užsieniuose ...» o«ou

Pinigus reikia sią’sti Pačio Monoy 
Orderiu, kartu su užsakymu*

Rašvtoją ir korespondentą prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne Redukto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popieros pu-, 
sės, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pasilai
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
Sareikalauja ją ir atsiunčia, krąsos 

enklelią pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Redakcijos 
Straipsniai

Darbo žmonių 
vienybė.

Pattėdėlis, Rugpj. 26, 1918. r
I ii.,

jos dirbs ilgesne’s valandas 
ir už mažesnį atlyginimą, 
negu vyrai, tai jos darbinin- 1\_ __1_X ,
lę: sulaužys darbininkų pa
sipriešinimą kapitalistams, 
padės kapitalistams ilgint 
(iarbo valandas ir mušt al
gas visiems darbininkams.

Iškartu jos pačios kentės 
nuo išnaudojimo. Taigi ir 
moterų darbininkių ir vyrų 

i darbininkų reikalas yra, 
; kad moteris dirbtuvėje butų 
apsaugota.

Obalsis, po kuriuo eina 
kova delei šito apsaugojimo, 
skamba: Lygus atlyginimas 

/UŽ lygų darbą.
Bet kad. moteris galėtų 

pasekmingai kovot už savo 
ir už visų darbininkų reika
lus, tai jai reikia ir dau
ginus teisių, negu ji turėjo 
iki šiol.

Didelė neteisybe buvo jau 
ir pirma tas faktas, kad mo
ters daugelyje valstijų nega
lėjo balsuot arba naudojosi 
tiktai apribota balsavimo 
teise. Bet ta neteisybė to
lyn darosi vis didesnė, kuo
met moterų skaičius, palygi
nant su vyrų skaičium, eina 
didyn: vis didesnis nuošim
tis žmonių, vadinasi, palie
ka beteisiais arba nepilna- 
teisiais piliečiais.

Demokratinėje šalyje to
kia neteisybė negalės būt il
gai pakenčiama, — ypač

spausdino ilgą straipsnį, kuria
me išbjauriojama “Naujienos” 
už tai, lad jos palygino prezi
dento VVilsono žodžius ir K. 
Markso žodžius apie tautų san,- 
ykių sutvarkymą. Į tą straip

snį “Naujienos” tuojau# davė 
atsakymą.

Dabar įklausykite, ką pasa
koja apie šitą polemiką “Vieny
bė Lietuvninkų”;

Jau pora menesių kai]) tę
siasi aštri polemika tarp bol
ševikiškos “Laisvės” ir men- 
ševikiškųjų “N-nų”. Polemi
kos priežastis —- tai “Naujie
nų” išsireiškimas, kad prčz.

X ♦

VVilsonas pakartojo tą mintį, 
kurią pakartojo Marksas 
prieš 64 metus”.
Malotė: straipsnis ir atsaky

mas į jį pavirto “Vicnyliėje L.” 
į “porą menesių polemikos”! 
Kain-gi ji taip melagingai infor
muoja skaitytojus?

ir “užsičiaupė”. Žinia apie mi
nėtąjį protestą dėl Lietuvos ka
raliaus skyrimo tilpo “Naujie
nose” 20 d. rugp., o ant rytojaus 
apie tai buvo dar atskiras redak
cijos straipsnis. x

Tai kas dabar yra “visuome
nės atmatos” — be teisybės ir 
doros ?

gus reakcijos metus, kuomet 
nuo to darbo beveik visi buvo 
pasitraukę.

Ir šituodu vyru “Laisve” be 
mažiausio pamato paverčia Lie
tuvos kunigų tarnais ir kaizerio 
žandarų bičiuoliais!

Ir tai, neveizint to, jogei bu
vo žinių apie tai, kad Kairys ir 
Biržiška griežčiausiai priešinosi

“Draugas” rašo, kad socialis
tuose nesą teisybes, ir kaipo 
prirodymą to savo tvirtinimo, 
pasakoja ve ką:

Štai andai parojo žinia, 
kad Lietuvos Taryba griežtai

Socialistų partija 
platformoje sako:

^‘Tiek rankų darbinin
kai, tiek -smegenų darbi
ninkai savo reikalų vieny
be stato naują žmonių 

1 brolybę”. »
. Suprast, kad smegėnų 
darbininkų reikalai yra vie- 

. nodi su rankų darbininkų 
reikalais, yra toks-pat arba 
dar didesnis žingsnis pir
myn, kaip suprast, kad vie
no amato darbininkų reika
lai yra vienodi su kito ama
to darbininkų reikalais.

Tas, kuris skelbia kovą 
tarpe rankų darbininkų ir 

t smegenų darbininkų, elgia
si taip-pat atžagareiviškai 
arba dar atžagareiviškiaus, 
kaip tas, kuris kelia vieno 
amato darbininkus prieš ki
to amato darbininkus.

goiterip, kas verčia manyt, jog 
bilų kokios bakterijos, pateku
sios į kaklo gilę, gali privesti 
prie goiterio. Kadangi goiteris 
yra ’ labai prasipletojęs tarp 
žmonių, gyvenančių arti Didžių
jų Ežerų, tai yra spėjimas, 
jog Michigan, Eric ir kitų ežerų 
vanduo turi ką tokio, khs veda 
prie goiterio. Goiterį norint 
prašalinti, reikia jieškot, ar nė
ra uždegti tonsilai, appendix’iis, 
Fallopijaus triubeles ar kas ki
ta ir prašalinti užkrėtimo lizdą 
operacijos pagelba ar kitaip, nes 
tankiai pasveikimas seka po pa
šalinimo užkrėtimo lizdo. Vie
nok ir prieš tonsilų išpjovijmą 
bei supuvusių dantų traukimą 
ligonis turi ilsėtis lovoj per ke
lias dienas, nesierzinti, gerai 
maitintis ir pagerint savo stovį. 
Goiteris gali būt toxinis ir ne- 
toxinis (nunuodijantis), todėl 
ir gydymas žymiai priklauso 
nuo to. Operaciją skaitosi tin
kamiausiu gydymo budu ir nuo 
jos nereikia atsisakyt. Bet kar
tais ir po jos symptomai neiš
nyksta. Todėl mediciniškas ir 
hygieniškas gydymas vis tiek 
turi būt pavartotas, ar operaciją 
daroma* ar ne. ^-spinduliai ka
rtais duoda gerų pasekmių. Pa
šilais, maistas be mėsos arba su 
mažai mėsos, kaklo gilės ėxtra- 
kt:(s ir visa eilė kitų vaistų kar
tais gelbsti. Pirma, negu gali
ma patarti, kai]) gydyties, dak
taras turi matyt ligonį, išegza- 
minuot jo širdies plakimą, pul
są, akis ir tt. Todėl patariu 
nueit pas daktarą.

Dr. A. Montvidas.

VILKIAMOJI PRIEKYš-
- Pa v. No. 8959.

įsteigti monarchiją Lietuvoje; 
kad juodu stoja už demokraty- 
bę ir laisvę Lietuvoje ir reika
lauja . Vokietijos nesikišimo į 
Lietuvos reikalus, ir tt.

Ištiesų, garbė ir geras vardits 
žmonių, neišpažįstančių bolše
vikų vieros, tur-but yra daugiau 
branginama laukinių bot ten to
tų žemėje, negu “Laisvės” re
dakcijoje.

IRGI “INFORMUOTOJAI”.
*’.V ,

“Laisvė” gavo “Naujosios 
Lietuvos” numerį, kur tarp kit
ko aprašoma, kaip yra kontro
liuojamas žmonių grįžimas iš 
Bnsijos į Lietuvą. Tenai skai
tome:

• I t i

“šiomis dienomis buvo at
vykęs Riežicon iš Vilniaus Ce- 
nlro Komiteto įgaliotinis Ba
gdonas (studentas) tremti
nių reikalais. Mano užklau
stas, kuomet bus grąžinajni 
tremtiniai iš Busi jos — atsa
kė: “Tik po visuotinos taikos. 
Vokiečių valdžia bijosi, kolei 
“sutvarkys” Lifctuvą, įsileisti 
‘socialistų’, o apie internacio- 

•• nalistus nėra ųė kalbos. Nors 
tiesą tariant, jisai sako, — 
ir mes bijomės bolševizmo— 
internacionalizmo, nes dabar 
dar nesusitvarkę ir užtenka 
šiokios-lokios agitacijos, 

’ kai]) žmonės be atodairos puls 
j internacionalistų glėbį. To
dėl mes jų neįsileisime”.

Tolinus, tam Vilniaus Centro 
Komiteto atstovui buvę užduo
ta dvejetas klausinių: viena, 
kas ketinama daryt, kad gavus 
Lietuvoje iiitcligchtišikų spėkų 
iš Rusijos; ip*mitra, kaip “jie” 
sugyveną su Biržiška, Kairiu, 
Vileišiu ir kitais. I šituodu kla
usi m u Bagdonas, atsakęs:

“Mes paduosime vokiečių 
valdžiai surašą žmonių, kurie 
liiojaus turi būt sugrąžinti 
Lietuvon’/.

“Mes jais (Biržiška, Kai
riu etc. “Ni” Red.) labai ge
rai sugyvename, nes tai pui
kus žmonės, ir kas svarbiau
sia, sukalbami”.

*Dabar paklausykite, kokių iš
vadų daro iš tų “Nauj. L. 
rašymų 
Sako:

“Aiškiai matosi, kad Lietu
vos buržuazija pradedant nuo 
kunigų ir užbaigiant Kairiais 
ir Biržiškomis eina išvien su 
vokiečių buržuazija. Kairiai 
ir Biržiškos “sukalbami” ir 
sykiu su klerikalais gamina

Brooklyno “Vien. L.” rašo:
* I

Pereitą savaitę “Laisves” 
tiso suareštavo *Dr. Karalių 
pribuvusį iš Čhįcagos. Laikę 
suareštavimo, jis buvo lenkų 
legijonų oficieriaus Unifor
moje. Už ką jį suareštavo, 
mums tikrai neteko patirti, 
nors girdėjome daugybę prie
štaraujančių kalbų.

8959

Parodyta čia vilkiamoji prickyštė 
labai patogi moterims ir mergelėms 
prie namą darbo. Padaryta viena
me gabale. Rankovės trumpos ki
mono staliaus. Apykaklė tiesiu ke
turkampiu, l>e kai n ieriaus, iškirpt a 
erdvai, kad lengvai butą galima už
sivilkti per galvą. Juosmeniui pa
daromas diržas, šonais didoki kiše- 
niai. Materiją galima vartot calico, 
perkali, gingham arba chambray.

Pavyzdys priekyštės No. 8959 su
kirptas trejopos micros: 36, 40 ir 44 
colįą per krutinę. Mitros 36 colių 
priekyŠtei reikia 6U jardą materi
jos 27 colią platumo, arba 1 % jar
dą 30 colią, arba 3% jardą 36 colią 
platumo ir % jardo 36 colią pločio 
kitokios materijos diržui etc.

Kaina pavyzdžiui 10 centą.
f •

Norint gauti tokiai pfiekyštei 
sukirpti žr uasiąti pavyzd], prašom 
iškirpti Žemiau paduotą biankutę, pa
žymėti mierą, parašyti savo vardą, 
pavardę ir nišką adresą ir, įdėjus į 
fkonvcitą kartu su 10 centą (markė
mis ar pinigais) atsiųsti mums, šiaip 
Įį|ttdf£savjus J NĄUJIENOS, PAT-

kam šis skiria Lietuvai kara- 
lių be Lietuvos gyventojų su
tikimo. Telegramoje buvo 
pasakyta, kad Taryba savo 
protestą pasiunčiusi genero
lui Ludendorffui, ir kad to 
protesto tonas — rcvoliuciji- 
nis. \. • »

x -

šitą žinią Chicagos socija- 
listų laikraštis “Naujienos” 
padėti padėjo telegramų sky
riuje. Bet taip iškraipytą ir 
tokioje vietojo, kad sunku 
hutų surasti ir su žiburiu. Su 
tuomi “Naujienos” ir užsi
čiaupė tuo reikalu.

Juk tai nesmagi žinia “Nau
jienoms” ir kitiems socijalis- 
tų laik«aščiams. Nesmagi to
dėl, kad Taryba nenori kara
liaus, taigi ir monarchijai 
priešinasi. Socijalistams nė
ra progos “klerikalus” šmei
žti.

> Tasai faktas kuoaiškiausiai 
parodo, kad musų socijalis- 
tuose nėra teisybes nei aguo
nos grūdo didumo. Nes jei 
jie teisybės laikytųsi, tatai pa
taisytų klaidas ir atšauktų sa
vo bjaurius šmeižtus. Bet 
jie to nedaro.

. • 1 *

Nėra socijalistuose teisybės, 
nėra nei. doros. Gi be doros 
žmonės skaitomi visuomenės 
atmatos., 

t

> Tikra tiesa, kad be doros 
/jnonės yra skaitomi visuome
nės atmatomis,

Dabar ])ažiurėsimc,^kiek tei-

gai pakenčiama, 
kuomet, kaip minėjome, ant 
tų beteisių arba nepilnatei- 
sių piliečių puola vis didesnė 
pareigų našta.

Moterims turi būt suteik
ta pilna teisių lygybė politi
koje.

Bet masinis moterų ėji
mas į dirbtuves ir proga pla
čiuos veikti politikoje reika
lauja, kad moters butų ir 
geriaus susiorganizavusios 
ir apsišvietusios, negu buvo 
iki šiol. Be organizacijos ir 
apšvietos jos nieko neįsteng
tų atsiekti.

Politinė partija ir unija 
moteriai šiandie yra taip- 
pat svarbus dalykas, kaip ik 
šiol buvo vyrui. Lygiai kaip 
vyras, ji privalo gvildent ir 
stengties suprast mažus ir 
didelius šalies ir pasaulio 
klausimus — klausimus ka- 
uės ir taikos, klausimus de- 
mokratybės ir laisvės, klau
simus vidujinės ir tarptauti
nės politikos, klausimus ša
lies ir šalių atsteigimo po ka 
rėš, ir, tt.

žodžiu, prieš moteris at
sidaro plati veikimo dirva 
Kaipo vadas šitame veikime, 
lietuvėms moterims gali pa
tarnauti Progresyvis Mote
rų Susivienijimas. Tegul tac 
jisai sukrunta.

Bet Susivienijimo veikė
joms yra patartina neužmir
šti, kad jisai tiktai tuokart 
įstengs išpildyt savo uždavi
nį, kuomet jo doma bus at
kreipta į svarbiuosius visuo
menės reikalus, o ne į smul
kius asmenų, kuopelių ir 
frakcijėlių kivirčui

Progresyvio Moterų Su
sivienijimo viršūnėse pasku-' 
tiniu laiku, deja, pradėjo ap
sireikšti perdaug palinkimo 
prie tų kivirčų. Tai yra la
bai bloga. Progriesyvės mo
ters privalo dauginus ^eikt, 
o ne ginčus kelti arba dėl 
svetimų ginčų vaidyties!

nusibolševikavo.
----- — ; ,.u

Pereitą nedeldicnį buvo LSS.
k]>. draugiškas išvažiavimas 

River Grovc fniške. Man par
davinėjant Moterų Balsą, priei
nu prie vieno žmogaus ir k^lbi7 
nu jį pirkti egzempliorių. Žmo
gus jau buvo beimąs pinigus, 
tik štai prieina Kairys ir sako: 
“Žinai ką, tamsta, geriau nuo ši
tos leidos nepirk laikraščio. Ta 
leidę tai mpnšęvikė, ji negali 
])ardavinėt Moterų Balso, ha tas 
laikraštis yra bolševikiškas, o ji 
menševike”. Tas žmogus ir pa
klausė to kvailo “bolševiko”’: 
sugrąžino man laikraštį ir įsidė
jo pinigus atgal į kišenių.

Tai matot, prie ko tie karšta
košiai bolŠevikuotojai prieina! 
Negana, kad jau ir be to socialis
tų spauda persekiojama ir var
žoma platinimas darbininkiškos 
literatūros, bet randasi dar ii* 
socialistų tarpe tokių tamsunų.

Kairys kadaise būdavo dargi 
LSS. VIII Rajono organizato
rius! (jis dabar yra LSS. pildo
mojo komiteto narys! — Red.). 
Matyt, visai nuo koto nusmuko.

Šitoks kabinėjimusi gal tiktai 
vyčiams, o ne socialistams, pri
tiktų.

Aš nežinau įlos “menševikų” 
ar “bolševikų” partijos, aš ži
nau tik vieną, tai Liet. Socialis
tų Sąjungą, pire kurios ir aš pri
guliu. O Sąjunga priklauso prie 
Amerikos Socialistų Partijos.

Laikraščio Platintoja.
______  ________________ ,„„1____

kja juos vokiečių valdžiai ir 
lik pagal tuos surašus įsilei
džia į Lietuvą.
•Taigi iš to fakto, kad tūlam 

Bagdonui išrodo, jogei Kairys 
ir Biržiška esą -“puikus” ir “su
kalbami” žmonės, “Laisvės” re
dakcija padare: jogei Kairys ir 
Biržiška yra buržuazijos dalis; 
kad Kairys ir Biržiška eina iš
vien su kunigais; kad Kairys ir 
Biržiška eina išvien su vokiečių 
buržuazija; kad Kairys ir Birži
ška gamina ištikimų lietuvių su
rašius ir teikia juos vokiečių val
džiai! j • ’

Kas-gi yra tie Kairys ir Bir
žiška ? J

Inžinierius St. Kairys yra gli- 
biausis ir įtekmingiausis Lietu
voje < socialistas (sočial-demo- 
kralas), jau per kokią dešimtį 
metų nuolatos buvęs partijos 
centro komitete, partijos orgtb 
nų redakcijose ir kitose alsako- 
mingosc socialistų organizaci
jos vietose.

Gimnazi jos direktorius Myko
las Biržiška yra pagarsėjęs rim- 
tuniu ir žinojimu socialistų ra
šytojas. Jo pasišventimą socia
lizmui ir darbininkų judėjimui 
rodo tas fakths, kad jisai, skurs- 
'damas << ir:, naikiu damas

Skaitytojai žino, jogei dveje-' kydamas, kad “Naujienos” pa- sveikatą, nešė ant savo pečių 
rbininkai vyrai. Nes jeigu thS savaičių atgal “Laisvė” iŠ- sitenkino tos žinios paskelbimų kone visą partijos darbą per ii- jos gnįį ir šiaip patekti į gilę.

Karė pastatė į visai naują 
padėjimą moteris.

‘ Vis didesniam skaičiui vy
rų stojant į kariuomenę, ant 
moterų puola didelė našta 
naujų pareigų. • ' '

Jos užima vyrų vietas dir
btuvėse. Jų rolė didėja na*, 
mūose. Jų balsas ima dau- 
giaus reikšti politikos ir vi
suomenės reikaluose.

Prie tų naujų pareigų pil
dymo moters privalo būt 
prisirengusios.

Tiesioginė kova su darbi
ninkų Išnaudotojais pįrma 
skaitėsi vyrų privilegija; di
delė didžiuma moterų nesi
kišdavo į ją. Dabar, kada 
moters vis didesniais būriais 
įeina į dirbtuves, ta kova 
darosi joms taip-pat svarbi, 
kaip ir vyrams.

Darbininkės moters turi 
būt ne mažiaus saugojamos 
ntio išnaudojimo, kaip ir da-

Visų-pirma “Draugas” me
luoja sakydamas, kad žinia apie 
Lietuvos Tarybos protestą reiš
kė, kad ia Taryba esanti prie
šinga monarchijai. Žinioje bu
vo pasakyta, jogei Lietuvos Ta
ryba protestavusi prieš tai, kad 
Vokietijos valdžia skiria Lietu
vai karalių; Tarybos nuomone, 
karalių privalą skirties patįs 
lietuviai. Taigi čia apsireiškė 
priešingumas ne prieš mouar- 

Miiją (karališką valdžią), o tik- 
.tabprieš monarchijos {steigimo 
būdą.

Antra, “Draugas” meluoja sa
kydamas, kad “Naujienos”- iš
kraipiusios tą žinią. “Naujie
nos” padnte ją taip, kaip ji 
skambėjo telegramoje, žodis žo- 
din išvertosios iš anglų kalbos.

Trečia, “Draugas” meluoja sa-

A. M-ne iš Chicago, Uit, klau
sia: “Nuo ko prasideda taip va
dinamas goiteris (kaklo giles 
pasididinimas) ? Kokiu budu jį 
pašalinti? Ar operacija yra bu-! 
tinai reikalinga? Ar kreiptis į 
daktarą, ar gydyties pačiai?”

Atsakymas. — Kol kas da nė
ra tikros žinios, nuo kokios 
priežasties atsiranda goiteris. 
Roscnow ir Billings tyrinėjimai 
rodo, kad ym bakterijos, ku
rios daro šį stovį. Bet bakteri- .

Savo bendradarbių ir kolUS1 
pondentų labai prašome, ką- 
nors rašant, kiek galint prisilai
kyti šių nurodymų:

Rašyti visados tik rašalu, o ne 
paišeliu. .....-

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti tik ant vienos poį^i 

ros puses. . '
Rašant, palikti kiek x galint 

platesniu^ tarpus tarp eilučių
— bent pusę colio.

Kiekviename rašinyj, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikrąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimų, 
knygų užsisakymo, adreso per
mainymo ir t. p. reikalais), 
galima siųsti tame pat ko n ver
te, kuriuo siunčiama raštai Re
dakcijai, bet turi būt surašyta 
ant atskiros popieros. O tai dėl
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija,' kuri rūpinas biz
nio reikalais, tai yra du atskiri 
departamentai.

Visokie rankraščiai — korės- 
pondencijos ar šiaip straipsniai
— turi būt adresuojami tiesiai 
Naujieną Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardu.

Laikydamics šitų nurodymų 
palengvinsite mums darbą; o 
taipgi bus galima išvengti tų už
trukimų, kurie dažnai pasidaro 
dėl skaitytojų ncatskyrimo biz
nio reikalų nuo Redakcijos.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose ieism tose, Daro 

visokius dokumenim irpopieras.

Namų Ofisas:
3S2I S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

• Pattern Dept.
840 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia jdedu 10 centą, ir prašau at- 

sią.skitc man pavyzdi No. 8959.—
Micros .......... colių per krutinę

i
(Vardaa ir pavąrdė)

Jei kas motorą norėtą gaut grąžą 
iliustruotu naujausią madą katajio- 
gq (anglų kalba), gali gaut ji Nau
jienose, atsiunčiant 10 centą (gali
ma markėmis).

Patrūkimas Užmuša 
7,000 Kas Metas

Septyni tūkstančiai ypatų kasmet miršta 
- kurių laidojimo ccrtifikatai pažymėti 
“Patrūkimas”. Kodėl ? Todėl, kad tie ne
laimingi nepaisė apie save arba gal tik 
gydėsi ženklus (Utinitnij tos ligos, visai 
nepaisant jos priežasties. Kų darai tu T 
Ar tu apsileidi nešiodamas pamišti (tru- 
as’t), prietaisą, ar kokiu ten nebūt var
du ją vadintum? Kad ir geriausia, pa* 
raištis tai tik tuolaikinis palengvinimas 
*■ falšyvas paramstis prie, griūvančios 
sienos ir negalima nuo jo tikėtias dau
giau neg nuo vien mekani'ko paramsčio. 
Juostos spaudimas sulaiko kraujo cirku
liaciją, tokiu budu atimdamas nuo nusi- 
ipnėjusių muskulų tą, ko jie labiausiai 
reikalauja—maistą. ' .
Bet mokslas išrado 'būdą, ir kožnas pa- 
raiičio kentėtojas Šioj šalyj kviečiamas 
padaryt DYKAI bandymą savo namuose. 
PLAPAO metodą, be abejonės, mokai i5- 
klausia, logiškiausia ir pasekmingiausia 
paaigydymui nuo patrūkimo už visas ki
tas svietui žinomas metodas.

PLAl’AO PADUŠKAlTft kada gerai pri
limpa prie kūno, niekaip negali nuslisti 
ar nusikreipti iš vietos, todėl, negali nu- 
brozdyt nrba gnybt. Minkšta kaip akso
mas lengva pritaisyt (pigi. Naudojimui 
laike darbo ir miegant. Nėra diržų, suk
čių ar sprendžinų pritaisytų.

Išmok uždaryt patrūkimo pfasivėrimą 
taip kaip gamta reikalauja, kad patrū
kimas NEGALftTŲ nuslinkt žemyn. Pri- 
siųsk savo vardą pavardę šiandie pas: 
PLAPAO CO„. Block 3060, St. I-ouis, 
Mo., dėl DYKAI iftbsndymo PI.APAO ir 
reikalingų 'informacijų.
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W. M. LAWH0N, M. D.
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir 

Plaučių Specialistas

Iš Kewanee
Walworth C<x darbininkai jau

Aš per dntig melų atkreipiau speclalę domį) j šb 
Hskini skyrių medicinos ir esu geriau prisiren- 

OCgli dauguma daktarų pasekmingam jūsų 
gydymui. , . . . ..Aš gjdau visas ligas ir silpnumus akių, tokius 
kaip silpnumas, vandenėtos akįs, apaugę vokai, 
sklvdul’ai žvvzdžio, optlška nervų kliūtis arba 
bik kokia kita priežastis prasto regėjimo.
V išAlbėiau daug nuo aklumo.
\š gvdau kreivas akis bė skausmo.
Aš 'pritaikau akinius teisingai.
Kurtumas, triukšmas galvoje, ir visi ausų kėblu- 
n\d gydoma vėliausiomis moksliškomis meto- 
dunus . .

Kataras, ir jo komplikacijos nosyje ir gerklėje atkreipiamas ypatin
gos dotuos. Nepraleisk neatkreipęs (lomos i dusulį, slogą ir bron
chito keblumus. Leiskite man išegzaminuoti jus, gal jus turite koki I 

plaučių silpnumą.
-X I

“Džiovą ga.’ima išgydyti, jeigu teisingai gydysite išanksto.” Atei
kite į mano oiisą ir leiskite man išaiškinti jums svarbą teisingo 
užsilaikymo dėl AKIŲ, AUSŲ, NOSIES, GERKLĖS IR PLAUČIŲ.

parėmimui, žinodamas; jog pir
mas referendmpas yra dar neat- 
šaukta< oqir>

Niek hrie draugai Meldė nepro 
lestuot prieš J. Stilsoną, girdi, bu 
šių džiaugsmo Naujienoms, kad 
kairieji kairiuosius peštu

Taigi nutarta parašyt laiškų

Į Amerikos Darbo Federacija. 
Jau apie 2,000 priklauso prie U- 
ilijoft. Merginos taip-pat nenori 
skelianti, bet stropiai rašos į tų I LSS. 1 kp. su užklausimu kaip 
pačių unijų. Jei ]Niduotų reika- stovi dalykai Kovos ir Naujosios 
lavintų kotnjianija neišpildys, Į Gadynės: ar numirė amžinai, 

ar dar ne. Mat nežinia kas ten 
dedasi centre: vieni aiškina taip,

lavintų kotnpanija neišpildys, 
tai darbininkai bus priversti pas
kelbti streikų.. Po streiko vien 
maldavimais sunku iš portų ką 
laimeli.

TAI YRA DYKAI,

H. M. Lavfhoo, M .D.
219 S. Dearborn St., (Prieš Pačtų) Chicago, III.

Parapijonai sumanė ku
nigui klebonijų pastatyti, ar nu
pirkti, bet, ant nelaimes, parapi
jos iždas veik tuščias, o bažny

čiai yra užtraukta didelė skola.. 
Vadinas, palyginus, pinigų para
pija neturi, tik skolų. O kleboni-Į 
jos kunigui reikia. Ant burdo e-| 
šaut, nepatogu laikyti gaspadinė. 
Todėl parapjjotiai ii* nutarė parų Į 
pinti kunigui klebonijų, ir taip Į 
reikalui dabar pradėjo kalėdoti J 
grašių. !

Baigiant susirinkiiųą drg. Kas
ytu ka, Detroito “oratorius”, pa-

Albcrt Ortinski 1840 Lnflin st. 
John Albrochl 1924 S May St 
Jos Genei 1923 Loomis St 
Lnddie Kopriva 1914 Allport St 
James Janais 1906 Fisk St 
Andrcvv Kana 1840 S Allport st 
Frank Vitous 1835 S Loomis Si 
George Kalitzky 1011 W 2(Hh St 
Frarik Vondrak 1525 W 17th St 
Barbftra Emhner 1527 W 14th St pi 
Louis AV. Komurek 1638 S Throop st 
Gustave Kielke 1112 AV 19th St 
Frank Pavelka 1163AV 18th St 
Frcd Marek 1321 AV 18th pi 
Anton Firnisin 1335 W 29th St 
Western. Dairy Co 1441 Edgcmont a. 
James Ilulun 1429 W 20th St 
Peter Bauer 1424 Washbi>rne ave 
Jos. Kubik 1716 W 18tl/st 
VVisconsin Cond. Milk Co 1715

Peoria St 
Peter Jilek 1711*S Barine Avc 
Wm L. Coates 1646 W 14th Place 
Jos. Slivka 1616 S Allport st 
John Novaeek 1509 W 19th St

20 WARI)OJ
Frank Sclcik 1604 Union Avė, 
Jacpb Stahle 1707 S Jcfferson St 
Louis Hosen Dairy 1353 S Sanga- 

mon st l

John Podmarska & Paul Cernak 1806 
S. Jcfferson St.

Mike Lieko & JohndJuncak 1733 S. 
Ruble St

•v Frank Rcndla 960 AV 19tli St
Joscph Pnnkovvski 2024 Canalport u 
John Brosch 2021 S Rūbe St

■**

Del sužinojimo kareivių 
adresų.

Sergėkite savo akis

S.

-r

Akių Ausy Nosies ir Gerklės
SPECIALISTAS

Franklin O. Carter, M. D

K;iip girdėjau, tai LDLD. 36 
| kuopa rengia illiustruotas pre- 
! lekcijas — prakalbas du vakaru, 
31 d. rugpjūčio ir 1 d. rugsėjo. 
Abu vakaru prakalbos prasidės 
7:30 vai. vakare; Kalba, buk bu
sią parodyta labai įdomių paveik 
tilv, be to busiu dar šiaip įvairių 
pamarginimų.

Sulauksime — pamatysime ir 
mes, kewaniečiai, kai ko gerų ir 
naudinga.

— “N.” Korespondentas. |

120 S. State St, 2-ras Augštas Detroit, Mieli
21 Metai prie State Gatves

Atdara Nedėliomis nuo 10 iki 12
Kasdien nuo 9 iki 7

■..............     - • ‘  7.Š • "iJS į » "" " ' T

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 W. Madison st 2228 So. Leavitt St
Suite 600-612 • Kampas 22nd pi.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valandos: 6 iki 8 vakgro
Phong Haymarket 2563 Phone Canal 4628

Nedėldieniais tik pagal sutarti
Rezidencijos Telephone AJbany 8846

X

DOCTOR ROSS
Chicagos Specialistas

Gydo Užsėdėjusias, Nervų Ligas, širdies, Vidurių, 
Kepenų, Inkstų, Pūslės, šlapymo ir Visas 

Privatiškas Negales.
35 So. Dearborn St. kampas Monroe,Ar R M DifCC CHICAGO, ILLINOISVIa D. Ifla HVvV Room 506 ir 507 Crilly BIdg. Važiupk 

elevatorių iki Penkto augšto.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedėldieniais 10 iki 1. Taipgi Panedė
lyj, Scredpje, Pėtnyčioje ir Subatoje vakarais nuo 7 iki 8 valandai.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Slogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

B009-3039 8. Halstėd 8L, Chicago, BL

Ncdelloj’,'18 dienų htgpjučio, 
buvo LSS. 116 kuopos pušmėne- 
sinis susirinkimas. Perskaičius <r

raportus, finansų sekretorius 
paaiškino, jog LSS. 116 kuopoj 
yra pilnų narių 129. Tai teiškia; 
per vasaros karščius arti 100 su
tirpo, nes pavasarį buvo 200 su- 
viršum. Priežastis sutirpimo vi
saip aiškinama. Vieni sako, buk 
deltoi kad per F. Bagočiaus ir 
Dr. Montvydo prakalbas prisira
šę lai ir negalėję ilgai laikytis, 
nes tie draugai esu “socialpatri- 
otai”, o kiti kaltina sunkius lai
kus socialistams, kurių tiesa, aš 
nespręsiu.. Bet mano suprati
mu tai musų pačių kaltė, kad 
nemokėjom jų palaikyt savo or
ganizacijoj. Tai nelemti ginčai 
tarpe musų draugų, užsipuldinė-1 
j imas ant socialistų laikraščių 
ir niekinimas musų užsitarnavu-j 
šių veikėjų. ■ .

Skaityta laiškas arba, geriau 
sakant, pranešimas nuo drg.,Stil- 
sono, Jis aiškina, delko persikė
lęs Chicago n; ir, kad žinotumėt 
■-svarbiausias tikslas persikėlimo 
lai kad Grigaičio ir Naujienų į- 
tekmę nupnldžius, •nes baisiai 
klaidinu darbininkus,..

Taigi buvo kalbėta dėl 52 kp. 
įnešimo statyt LSS. namų Brook 
lynr, N. Y. Rezultatas: Kadan: 
gi jau referendumu yra nubal
suota, jog namas turi pasilikti 
Philadelphijoj, Pa., tai 116 kuo
pa nutarė protestuot prieš LSS. 
52 kuopa ir sekretorių. Stilsoną, 
kuris leido LSS. 52 kp. įnešimų

! \ .. .. . / 1 . I Alciis Ulovec 2021 S Allport stbare užu nereikalingus ginčus iri Peter Renkenm 1726 W 14th St 
laiko gaišiniau tiems ginčams ir |^"k Wna 1803 MflhiV 
ar žinot, ant galo pasakė, kad I Stove Grosą 1816 S Fisk St 

| lietuvių socialistų laikraščių nė-1 11 WARDOJ
sų, išskyrus Laisvę, ir dar pridČ-|Max Baumimn 1020* S Robey St 
jo, kad, girdi, šimtą sykių geriau I (lin ,10,3.3.s c
/ . . .x . •. kt i .. | International Dany Co. 1908-12 So.skaityt Detroit News, kapitahs-l Ashland Ave.

tu flipnnišli*: iii'i/ii- I *'i Robinson 1700 W 13th Sttų (Iitnrasus, negu m uiviskos I Win f huege 1(J57 w 21st St
Naujienos, nos\*sų Detroit News| Anton Korceky 1642 W 20th St
daug geresni straipsniai kaip|Ąnt()II Moravec 2014 W 19th S

Naujienų. Tai matote, kokie I Į><įei\Kraįu,‘.,lo^?41 VV 23rd PI. 
baisus revoliucionieriai tie Dėt- j Anum Haas, 218 w. 19th St.
Wutn “holši'vikni” —JTiššŠ I Hornof 2149 VVastabiirnc AvcTOilO DOlbl VIKIU . -*1888.1 , hoĮak w 24|h

.... I Frank Žemiui 2053 Coulter st 
rnimi.vAO tr hovIg umurm I I08*?1!? Hn,zn Jr 2041 W 18,h StLIETUVOS LAISVES FONDO I los Aluborivlcz 2021 W 18th Place 

TAISYKEftS I Vlrs Carolina Borchardt 2240 W 21 st
iaisialeo. prank Skorka 1952 W 21st Place I

I Krank Dvorak 1729 W 19th St 
I \nton DrienciaJkevvicz 1737 W 18 St |

I \rlhur Potstock 1747 W 21 St 
los. Liska 1811 W 21 St 
Frank Grill 1818 W 22nd St 
las Stary 1626 XV 20th St

Į Vlex Fillpovicz 2311 S Leavitt St 
I \Vm C Wackrow 2320 W 20th St

14 WARDOJ
Frąnk Tragner 1948 W Superior st 
Hionias Jarvež 1748 W Erie St 
Mfort Brania 1817 W Huron St 
Nathan D Morey 1900 W Austin av 
John Buk ra 1915 D Erie st
Samucl Galantka 647 N Harding Ave 
Fraink Kliger 701-03 N Central Pk a. 
George Wait 125 N Ridgfcvvay ave 
Charles Volny 738 N St. Louis Ave 
Bowman Dairy Co 405 N Albany av 
Frcd & Chas. Lohmeir 12 N Hamlin

Avenue 
Ole Johnson 545 Hartland Court 
Christ Jensen 2228 W Huron St 
John Duchoy 2145 W Huron St

15 WARDOJ
Joscph Gmicl 923 N Lincoln Ave 
Charles Koegelhclder 943 N įlomiui

Avc
Stanley Toporek 1019 N Wool St 
Stove PJacko 2502 W Superior st 
VViiliani Schildnieyer 2545 Augusta s 
i.učian Keinpiners 2604 Thomas St 
Wni. Meyer 2 11 Walton St 
Henry Saeger 2646 Thomas St 
VVm. Wohlfejl 1014 Nevvlon St 
los Effler 1069 N Hermitage ave 
Frank Aerte 1107 N Francisco Ave 
los (>>ndl 2339 Augusta St 
\nton Tropp 2458 Cortėz St 
Uerman Hacker 839 N Marshfield av 
Gust a v Abel 832 N Hermitage avc 
Liberty Dairy Products Co 851 N

California ave 
Conrad CaFlson 928 N Francisco 
\ndrcw Zerpwski 9|2 N Lincoln av 
Niek T Hanscn 2718 Thomas st 
Wm DeBoer 3’111 LeMoync St 
Carl Lunberg 3307 Evergreen Avc 
Charles Voss 2123 Augusta St 
Aaron Zoot 2119 Fowler st 
Julius Koepp 2038 Crystal st 
lose'ph Dorobiala 2021 Haddon Ave 
John P Bengston 2512 Chicago Ave 
...............  . " . 1 
John G Schultz 1115 N Hermitage av 
\lexander Nusinovv 1228 N Leavitt s

True translation filod with the post- 
masler at Chicago, III., July 19 1918 
us reguired by the act of Oct. 6,1917.

Giminės ar pažįstami vyrų, 
tarnaujančių Suvienytųjų Val
stijų kariumenej, jeigu norėtų 
su jais susirašyti, bet nežino a- 
dreso, gali adresų sužinot kariu
omenės yaldyboje, paklausus ten 
laiškeliu; Paklausimas reikia a- 
dresuot šitaip: The Adjutant Ge
neral of the Army, Washing- 
ton, D. C.

tfertaugias būdas dėl itrinime
Neturi stokuol nei viename name 1

PAIN-OPELLER
Jau nuo 50 metų yra vienu iš numylėtų 

naminių t>udų pas letuvnikus ir 
visame pasaulyj.

Tikras tiktai su pažymėta marke
„ ' t “IKARA“
35c. ir 65c. butellukaa vIrom aptlekose arba 

■tačlal nuo
£♦.AD- R’cąTER & co.74-80 Waahlngton Street. New York, N. Y.

Jau Atspatisdinta Ir Galima Gaut

IFaskendusis Varpas
Penkių Aktų Pasakos Drama 

(Gerhardo Hauptųiano. Vertė A. Lalis).
Yra tai puikiausias literatūros veikalas— pasaka-drama—kokio 
ligšiol dar lietuvių kalba neturėjome. Kiekvienas, kas tų vei
kalų skaitys, skaitys ne sykį, bet dešimt ir dvidešimt sykių, 
ir vis negalės atsigėrėt jo puikumu.

r TEATRŲ MYLĖTOJAI, LOŠĖJAI!
Pasiskubinkite tų veikalų kuogrėiČiausia jsigyti ir pastatyti 
scenoje! Nepraleiskite progos. Kaina 50 centų. Adresuokite:

I 1840 So. Halsted St.
■L __________________ Chicago, III

•to

Neįlįsi tikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui .auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
telks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimų 1* 
Italių ištyrt jus akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darba atlie
ku belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reikalin- 

Ik mes tai jums pasakysime.
JOHN BMETANA

>KIU SPECIALISTAS 1881 So. Ashland Ave. Chicv'^. 
. .. Kempes 18-tos gatvės 
1-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 

Tėmykite j mano parašų 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto ilrt 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vaL ryto iki 13 valandai diena-

| Dr. A. R, Blumenthal |

AKIU SPECIALISTAS Akis Egzamtaraoja Dykai 
Gyvenimas yra 

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 
Mes vartojame 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

_____ patinga doma at-
< t*. Kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland Av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

; Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

I Pirmas Floras 15c. Balkonas 10$, 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASpiEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

............................................. . "i1"*’1 . i

Laisves Bondsai.
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
AV. Madison, kampas Halstcd gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clolhing store. Atdara vakarais iki 
8:00. Nedėldieniais ir šventadieniais 
10 iki 1.

I 1. Lietuvos Laisvčs Fondas | 21it PlX
yra laikomas Amerikos Lietu-

I vių Darbininkų Tarybos Laiki- 
| no Pildomojo Komiteto (cent- 
I ro) globoje, kol tesės to komite- 
Į to įgaliojimas. «

2. Lietuvos Laisvės Fondo pi- 
Įnigai yra suvartojami kovai už 
| Lietuvos laisvę, kaip tai nurody- 
I ta įsteigiamoje rezoliucijoje.

• 3, Pinigai iš Lietuvos Laisvės i
I Fondo gali butį jšmokami dvie-
I jų trečdalių A.L.D. Tarybos cen-
I tro komiteto nąrj.ų nutarimu.

4. Lietuvos Laisvės . Fondas 
| susideda iš aukų ir lųokesčių, 
Ikurias lietuviai darbininkai ]iuo-
su noru sutiks už^įdėtiv

5. Draugijos bei kuopos di
džiumos savo narių nutarimu 
užsideda mokestis ant šavo ren
giamų balių ir kitokių pramogų 
ir ima extra įžangos nuo lc. iki

13c. nuo žmogaus, o taipgi ren
gia balius, vakarus, prakalbas 
ir tt. Lietuvos Laisvės Fondo 
nftųdrtf

6. Aukų rinkimu į -Lietuvos 
Laisvės Fondą užsiima visi A. L.
D. Tarybos skyriai ir visos drau
gijos, kurios nutaria tuo užsi-

I imti ir praneša apie tai A.L.D.
[Tarybos centro komitetui.

Spauzdintus įgaliojimus, kvi- Į
tas, štampas ir kitas popieras I 6iller Dairy 'Co 1229 N Oakley Blvd į * ... I i- Cz.ki.lU 11 IR NT t r,...... U..,.,. ....
L. L. F. aukų rinkimui A.L.D. I \Jexander Nusinovv 1228 N Leavitt s 
T. vietiniai komitetai ir draugi-1 Benj.Zazdazevvski 1553 Wabansia av 
jos gali gauti nuoL.D.T. cen-1 16 WARDOJ
. ? ., . I los Pabich 1654 W North Avc

k tro komiteto, i........... I Koy Dutkowiak 1613 Keenon St
i 7. A.L.D. Tarybos vietinis ko-l Rybarczyk Dairy Co 1618 Hermitage. . ..... . I Avenuejtnitcths paskiria aukų ir mokės-1 Stanley Kuczmierzyk 1252 Holt st 
nčių rinkėjus ir duoda jiems įga-1 ^33^
liojimus aukoms rinkti. Įgalio-1 \lbert Zhnmerman 1415 N Paulina s 

turi hnti su vietinio komi I Boigeivffairy Co. Ine 1337 Bradley ujimai turi nuli su vielinio Komi- I \įex šchiroky 2013 Hamburg St 
'toto pirmininko ir iždininko pa I Peter Czeszewski 1723 N Wood st

v . 1 * I Holas & Co 1743 N Robey St
rusais.'*. z I. jos Bradtke 1747 McReynolds St

1 8. A.L.D.T. skyrių vietiniai Į15 1 lony losky 1826 N Lincoln St
Gus Stcinke 1817 Girard St 

į Stanley Moli 2349 Lister Ave*
los. Klejna 1452 Cleaver St

17 WARDOJ
Bogel Bros 1410 W Erie St
Stanley Lasota 1102 W Erie St
Earle T Oatman 658 Grand Ąve 
Andrcvv Chmielevvicz 670 Fay St 
Herman Spanhakc 843 Bose St 
John Vician 852 N May St 
Anton Dūda 630 N Mav st 
Paul Cermak 911 Will St 
Krano Bros 1431 Fry St
’l'heo Renz & Sons 1378 Austin ave 

iAlex Generalski 1310 W Huron st 
Nėw City Dairy 1245 W. Ohio St 
Anton Karakievvicz 1145 W Superior

Street 
Alex Generalski 1149 W Huron st 
John Hanson 1434 Enmia st
Forest Dairy Co 1455 Grand Ave 
John Petrovic 1460 W Erie St 
John Sumka 1510 Walton St 
Andrcvv Ockay 1510 W Huron St 
Julius Johnson 1528 W Ohio St 
Anton Kusek 1534 Augusta St.

i 18 WARDOJ
Sieslc Grypstia 2112 Flournoy st 
Gordon \V Learn 1529 Warren Avc 
Beloit Dairy Co 1237 Monroe St 
Arthu.r G. Mengerscn 228 S Paulina s 
Thomas I) Higgins 214 S Winchcstcr

Avc , .
Frcd C Huempfner 19 S Lincoln si 
Ferdinand Trąiik 315 S Robey St 
Keliąs Bros 1112 W Monroe st 
James W Donahue 2121 AVlarren avc

19 WARDOJ
Gustave'& James K. Pilafas 1312 Me 
, Alister Place
Thomas F., Yor. 1066 W Tąylor st 
United Oairy Co 8359 S Hermitage a 
'l'hos Benson 833 S Morgan St 
Borden Dairy Co 1529 W Van Bu

rei! st

komitetai ir draugijos surinktas 
L.L.F. aukas . ir atskaitas kasĮ»

h mėnuo pasiunčia A.L.D.T. cen- 
’tro komitetui. Pinigai siunčia
nti išpirkus moncy orderį ant 
vardo K. Gugio, A.L.D.T. iždi
ninko, 3233 S. Hulstcd str., Chi- 

jeago,

s

GERA. TAIP

JŲS
TURITE
MOKĖTI

KAIP UŽ 
IR UŽ BLOGĄ DARBĄ

GAUKITE PILNĄ SAVO 
pinigų Vertybę, pa
vesdami VISUS SAVO 
S P A U D O S .DARBUS 
“NAUJIENOMS”.

av

s

DR. M. HERZMAN

111.
Kl. Jurgelionis,

A.L.D.T. Laik. K-to
Vicc-Pirmininkas

t

Pienas 10 centų 
kvortai.

Atkreipiame šcimininKių do
mį į žemiau paduotų surašą 
pieninių, kur jos gali gaut gero 
ir sveiko pieno po 10 centų kvo
rtai. Šį pieninių sąrašų paskel- 
(bia pieno komisija. Šeimininkės 
(tegul eina į artimiausių joms pa
žymėtų čia pieninių ir užAdešim
tukų gaus visų kvortų pieno.

10 WARDOJ
JasiRoucek, 1824 S. May st 
Christ Bollinger 1824 S Morgan St.

Extra! Exlra! Į
I Parsiduoda labai pigiai 2 Automo- 1 
v biliai geriausio “Overland” išdir- ▼ 
4 bimo. Kiekvienas automobilius d 
a y ra vertas po $1100.00. Dabar par- 1 
F aiduos visai nupiginta kaina. Par- * 
d davimo priežastis—savininkas tu- d 
\ ri eiti karen. Kreipkitės antrašu: i 

t M. G. VALASKAS > 
! Phone Pullinan 3417 4

373 Kensington Av. Chicago, III. į

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

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: S412 S. Hahted Street . 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

/■
DR. S. NAIKELIS

Lietuvis Medikas ir Chirurgas 
4712 S. Ashland Avė., Chicago, III 

Telef. Drover 7042.
Ofiso Valandos Nuo 11 ryto iki 4 
p.p. ir nuo 7 iki 9 vak. Nedėlio
mis nuo 10 iki 12 d. • / Telephone Yards 5032

i Cicero, III., Ofisas ir Rezidencija: 
Kampas 141 h gatvės ir 49th’ave. 
Tęlef. Cicero 39, arba Cicero 252. 
Valandos: nuo 9 iki 10:30 ryto, 
nuo 4:30 iki 6:30 vakaro ų* nedė
liomis—pagal sutartį

• ■

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago i

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto, 
ir nuo 5 iki 8 vakare

LIETUVIS ADVOKATAS 
29 S. La SaUe St. 

Telephone Central 6390 
Vakarais: 

2911 W. 22nd Street 
Telephone Rockwell 6999

Resid. 933 S. Aahlaod BĮ v d. CMeag< 
Telephone Haymarket t544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriški, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 8354 S. Hahted SU Chicag, 
Ttleitheno Drerer 9183

VALANDOS: 10-11 ryto; 8—3 poptota 
7—8 vasara Nudiltomis 10-—13 <tieo».

Jį*. •; ' tUH ’

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crcn- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui. *

P. BALTRANAS v 
616 W. 31st Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351
■ 4-Į.................................... ■■■■ r,

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščlau. Kelnės nuo $1.50 Iki

Vaikinams siutai nuo $3.00 j 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va-J 
karais.

S. GORDON
1418 8. Halsted SL Chicago, I1L

$4.50.

Teleph o n e Ya r ds 5834.
Dr. P.G. Wiegner| 

i Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 ■ 
j iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. Vak. ■

3325 Il^latęd St., Chicago J

-—
AKUŠERKA^

Mrs.A. VIDIKAS 
aigusi Akušerijos Ko- 
egijg; ilgai praktika

vusi Pennsylvanijos 
hospitalėae ir Phila- 
elphijoj. Pasekmin

gai patarnauju prie 
imdynio. Duodu rodą 

visokiose ligose mote
rims ir merginome. 
3113 So. Halsted Str. 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.

. Td tfafcds 3654.
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Chicago ir Apielinke
MMMM

policistains būti mandagiais su ( atsako basakojis* ir greitai iš- 
kiekvienu kareiviu uniformoje traukęs iš vidurio pundo Nmi- 
laip Amerikos, taip talkininkų jienų numerį, duoda man, bai- 

j kariuomenės. Daugumas jų esą liai į šalis dairydamasis.

Tarp sąjungiečty
Iš Ketvirtosios susirinkimo.

Visur, ar ne visur, nežinau, 
bęt LSS. Ketvirtosios kuopos 
nariai pusėtinai aptingo lanky
tieji į kuopos susirinkimus. Chi- 
cagoj Ketvirtoji kuopa didžiau
sia, skaito, regis, arti pustrečio 
šimto narių, bet štai kad ir va
kar Mildos svetainėn teatvyko 
♦vos gal apie penkiasdešimt žmO- 
jiių, nors susirinkimas buvo y- 

Tpatingai svarbus: buvo priima- 
*ma Sąjungos konstitucija.

triubos ir būgnai dūzga, bet ne sipažinusiais su miesto patvar- 
draugijų posėdžiams laikyti, kymois galį kuo persižeugti. To- 
Karams nuolatos ūžiant gatve, kiliose atsitikinuięge policistas 
tiesiai susiklausyt negalima.

—Kuopletlg'l nurodyti į jo paklaidą.
turės gražiu ir mandagiu budu

Nupjovė koja, reikalauja 
15,000 dolerių.

Pasirodo, kad atsisveikinda
mas su Philados draugais ir be
sibučiuodamas su Ragučiu, dra
ugas Stilsonas ne tuščiom gyrė
si važiuojąs Chicagon “prieš 
Naujienas kovoti“. Atvažiavęs 
jis įstojo ketvirtojon, ir štai jau 
antras susirinkimas (kuriuose 
man teko dalyvaut) veda Don 
Quixoto atakas prieš Naujienas.

Chicagos Pirmojo Tautinio 
Banko vice-prezidentui, John 
J. Arnold, keli mėnesiai atgal 
Chicagos NorthWestern geležin
kelio traukinys nuvažiavo abi 
koji, arti jo namų River Forest 
ir jc^ gyvastis tapo išgelbėta tik 
ačiū pasekmingai amputacijai, 
kurtą padarė chirurgas dr. Wil- 
liam Scott. Dabar pastarasis y- 
ra kapitonu Fort Sheridane ir 
skundžia minėtą Arnoldą ant 
$15,900 už savo padarytą opera
ciją. Arnold gavęs iš apdrau- 
dos bendrovės už savo nelaimę 
$150,000.

True translation filed wlth the post, 
muster ai Chicago, August 26, 1918, 
as renuired by tne act of Oct. 6, 1917
Chicago turi parūpinti 33,382 
neišlavintų darbininkų.

liai į šalis dairydamasis.
Šitaifl? O kodėl laikui Nau

jienas uždengęs Draugu?
j --Ba kad “sesers” (bažnyti
nės •‘škules*’ mokytojos. — J.) 
pamatytų Naujienas, tai gaučiau 
rykšte perinugarą, — pasiaiški
no vaikiūkštis*.

- Argi? O ar daug numerių 
Draugo šiandie pardavei?

— Nedaug, tik du numeriu, 
—O Naujienų?
-r-Dvidešimts tris.

Naujai paskirta Chicagos ne
išlavintų darbininkų dalis, ku
rių turi parūpinti nekarės pra
monės karės darbams 17,000 di
desnė ir išneša 33,382 vyru.

Komisija išvažiavus Washin- 
gtonan jieškoti palengvinimo 
dalykų stoviui, kur didžiuma ši-į 
tų darbininkų gali būti išsiųsta 
kitur, darbo šaukimo mašina 
neapstojo ir prisirengimai umu 
laiku pasieks to laipsnio, kur 
bus suskirstyta 'Nekarinės pra-

ri ;{aut kambarių, arba patsai 
iiiit t hiiiiibiH n,i I. iliruri j/idni '' 
n >) . pjr.i ;lu Uit iic fltln.Mi N 
jienų skiltyse, o panodysite^ 
kaip be vargo ir mtmkiausio- 
.in : i-'lni.loi.ir; inU- iiU . | .. i 
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Ihiisted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba ta- 
leionu: Canal 1506.

kitiems iiifluotl,
įsu*

Ii/,. I' /,(. A h'HAl

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

REIKALINGAS smarkus, apsišvie
tęs lietuvis pardavėjas pardavinėti 
šėrus tikroj aliejaus kompanijoj, 
mokančio] mėnesinius dividendus. 
Proga geram uždarbiui. Ateikit prieš 
piet.

Little Sioux Oil Company, 
Room 1034 — 29 S. La Šalie 

, Klauskite Mr. Branton.

DIDELIS BARGENAS

st.

Vakarykščiame Ketvirtosios 
kuopos susirinkime vienas na
rių pajudino Opų dalyką, bū
tent, kad reikia kas-nors dary
ti su tokiais “agitatoriais”, ku
rie, priklausydami L. S. Sąjun
gą!, o tuo pačiu ir Socialistų pa
rtijai, niekina socialistų partiją 
Ir socialistus vadina p a r s i- 
<1 aveliais. Jis nurodė Tra“ 
inj, kuopos narį, apie kurio pra
kalbą LSS. 137 kuopos išva
žiavime, rugpjūčio 18, buvo rą
žytą Naujienose (nr. 195).

Prasidėjo karšta bataliją. Vie
nas pirmųjų šokosi gint Trainį 
Stilsonas:

-* Draugai, jus žinote, kokia
me laikraštyj buvo įdėta žinia: 
Naujienose!... Mes žinom, kas 
yra Naujienos!... Aš dagi pa
žįstu tą žmogų, kur rašė: jis — 
toks ir toks — ne socialistas!

Stilsoną pašaukta prie tvar
kos, bet jis*tekia:

—čia tik Naujienų ščrininkai, 
dėlto giliate Naujienas!...

Kad iš vienos ir antrosAiusės 
ėjo šaudymasi, visa (ė‘icaltinin-j 
kas. Trainis, kurs sekretoriavo, 
sėdėjo prie stalo ir nosį sau na
gais krapštydamas nė šiaip ne 
taip šypsojos.

Pagalios pareikalauta, kad 
vietoj advokatų, Trainis patsai 
pasiaiškintų, ar jis kalbėjo taip, 
kaip apie jo prakalbą buvo ra
šyta Naujienose, ar ne.

—Ten parašyta ne taip... aš 
taip nekalbėjau... tai yra, ten 
parašyta teisybė — aš taip
kiau, ale ne viskas teisingai ap
rašyta —k aiškinosi Trainis.

Ginčai pasibaigė nė šiaip nė 
taip, .r

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, August 26, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917.
Trįs areštuota sulig kaltinimu 
šalinitikystėje vokiečiams.

Brown Katzenbach, vyresny
sis knygvedis William W. Tho- 
mpsbno komp. 929 Stock Ex- 

ichange subatoje buvo sulaikytas 
Suv. Valstijų komisininko Ma
sono po kaucija $5000 sulig kal
tinimu peržengime šnipystės įs
tatymo.

i Tarpe kitų maištingų išsitari
mų, už kuriuos Katzenbach yra 
kaltinamas, jis pasakęs: “Vo
kietija turi tiesą“.

1 Paklaustas, ką jis gero pada- 
r^ Suv? Valstijoms, pasakė, ka< 
jis dh^ęs $1 imt Raudonojo Kry
žiaus ir tik-ką pirkęs už $4.19 
karės taupomųjų ženklelių.

Kiti du menami vokiečių ša
lininkai, taipgi kiekvienas pas
tatyta po kaucija $5,000. Vie
nas Adolph Schuman, svetimša
lis priešas, buvo nuėjęs anl mie
stinės prlepldūtos, kur jam yra 
uždrausta, ir važinėjo ežero ga
rlaiviu. Reikalavimas interna
vimo waranto jam pasiųsta 
Washingtonan.

Joseph Sampich, sakoma, pa
sakęs, kad “valdžia išmušusi vi
sus vaikinus nuo 21 iki 31 metų, 
dabar imanti nuo 18 iki 20 me
tų“. Jis dabar yra apskričio ka
lėjime.

Kunigų lapo korespondentas 
įmano dai’ ir pakolioti Naujienų 
skaitytojus; vadina juos “ap
mulkintais”, “tamsiais kai čeba- 
lo aulas” ir tt.

Dabar pasižiūrėkime, kurie 
tokie. Man dažnai tenka lanky
lius į namus žmonių, kur Nau
jienas skaito, ir tokių, kur Dra
ugą teima. Pas naujieniečius 
visados rasi ant stalo visokių 
laikraščių ir knygų, daugiausia 

monės ir Icickvienai bus paskir- mokslinio turinio.
tu luiu tikra <lali.s darbininkų, kunisinio korespondento, iš tų 
kurių ji turės pavesti valdžiai, [mokslinių raštų žmonės “tam- 

Mįcslo darbinė taryba su at- semiasi. Na, o pas elrau- 
sidėjimu eina į pramonės jstai- «««'•» ‘"lt stalo dažniausia pa
nas Cbieasos apskrity! ir rupi-, Ukkenų byro ir koki ■>»- 

merį kunigų lapo, ir tąjį rudu
’ ‘ ‘ > Iš H

mat, draugiečiai “šviečiasi“...

naši tuo, kad visos neklirės pra j 
inonės <
382 darbininku kares darbams

sa-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Augusi 26,<1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
POLICIJOS MANDAGUMAS
SU KAREIVIAIS UNI-
FORMOSE. /

Tai, pasak

mokslinių raštų žmonės “tam* 
" semiasi. Na, o pas drau-

Cįlicagoje sudarytų 33,Į skystimėliu sulaistytų.

True hanslation filed with the post- 
master at Chicago, August 26, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917

Pavogė $1,000 karės / 
taupinių.

kares

Neretai užeinu ir į “Darbo

sted gtv., kur Naujienų Stotis. 
Tai vieno naujieniečio, d. Aglin-

Sekant kunigų lapo korespon
dentu, lai “didžiausias tamsybės 
platinimo lizcĮas“, nes ten rasi 

’ įvairių pakraipų laikraščių ir vi-
Vagis prisitaikęs prie 

taupomųjų ženklelių lango Car- u.......v r?.............. x
son, Pirie, Scot ir Co. sankrova-’šokių visokiausių mokslo kily
je, plyta ar kuo išmušė stiklą j gų; o be to ten dar taisoma ir 
ir nusinešė apie už $1,000 ver-j skaitykla, kur žmonės užėję ga
lės ženklelių. Sankrovos virsi-. lės visokių račių pasiskaityti dv
ilinkai nekaltina sargo. • į kai. Ir dabar naujieniečių ten 
A. Petratis grįžta į banką. ; visados \ l^ilna, ir d. Aglinskas

Gerai žinomas čikagiečiams j vos apsidirba parduodamas 
Ad. Petratis, kuris turėjo “reaL knygas ir laikraščius “tamsy- 
estate“ biznį ant 35 gt., netoli | bes“ j ieškantiems žmonėms. Ęet 
Halsted gt., uždaro savo ofisą j kas įdomiau, kad, pasak d. Ag- 
ir nuo šiandie vėl pradeda dirbti Minsko, dabar vis daugiau ir dau- 
Central Mainifacturing District ‘ ginu lankosi pas jį tokių žmy- 
banke, kur jisai dirbo aplink j nių, kurie pirmiau lik iš Drau

go ir 
“švietėsi

dvejetas metų atgal. Banke Ad. 
Petrątis bus “real estate” sky
riaus vedėjas.

5 Automobiliniai plėšikai apip
lėšė lietuvio smuklę ant $25.

Volai šeštadienio vakare, pen-

Mikaldos pranašavimų’
—Jonas

Pranešimai

Heikėtų kas nors daryti su su
sirinkimų vieta. Ta sale, kur 
dabar Ketvirtoji kuopa laiko 
savo mitingus, tinka geriau to-
klonis sueigoms, kur pučiamai tvar^‘n1^’

Jei kareivis padaro ką netaip, 
policistas turi gražiai jo ap
sirikimą pataisyti.

------- 1 • /*

Veikiantysis policijos viršini
nkas John H. Alcock išleido pa- 

prisakantį visiems

su detektyvų žvaigždėmis, atva
žiavo pas Juozo Antanaičio 
smuklę, po ąum. 3115 Wallacc 
gt., įėjo smuklės vidun, prisi
vertė smuklininką ir buvusius 
smuklėje išeiti į užpakalinius 
kambarius ir pradėjo pinigų jic-» 
škoti. Badę regis tory j $25 nu
važiavo sau. Buvusiems žmo
nėms nieko nedarė.

Draugijų pranešimus apie mi
tingus etc. dedame dykai. Nuo 
šio laiko betgi pranešimai (lai
šku, arba telefonu: Canal 1506) 
turi būt priduoti Redakcijai iš- 
vakaro,, ne vėliau kaip iki 8 
P.M. Vėliau priduoti praneši
mai nebegalės tilpti rytojaus 
numeryj.

L. V. Knygynas P. V. D. Chicagos 
mėnesinis susirinkimas bus panedė- 
ūvj, rugp. 26 d. 8 vai. vakUre, Kny
gyno bule,'731 W. 18 gt. Atstovai yra 
kviečiami atsilankyti, nes yra daug 
svarbių reikalų kas link Viešo Kny
gyno.^ Rašt. S. Budginas.

BRIDGEPORT
šis tas.

PARDUODU bučerne. Priežastis: 
skiriasi partneriai. Vieta išdirbta 
per daug metų, apgyventa lietuvių 
ir svetimtaučių. 2009 S. Halsted St.

PARSIDUODA pigiai seniai įstei- 
gta aptieka lietuviškoj apielinkėj. 
Turiu būtinai parduoti, nes esu dra- 
ftuotas. Ateikite luojaus.
1846 Canalport avė., Chicago

Ull I ■ r-**

REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge
ru viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ H OTELIS, 
1606 S. Halsted st., Chicago

Pajieškau savo pačios, Marijonos 
Norvillo, (po tėvais-—Kibortaitė), 
kuri prasišalino rugpjūčio 11, 1918.

Ji yra 27 metų amžiaus, 5 pėdų 5 
colių augščio, mėlynų akių, ant vir
šaus dešinės rankos turi išdegintą 
bandą. Paeina U Kauno gubernijos, 
Raseinių pavieto, Pagramanco pa
rapijos, Tamošaičių sodžiaus.

Meldžiu jos pačios atgal grįžti, o 
bus priimta ir mylima. O jeigu kas 
kitas duos hian apie ją žinot, lai 
gaus $10 dovarių.

’ . John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, 111

Pajieškau savo sunaus Pelikso 
Mačulio, Kauno gub., Ukmęrgės pa
vieto, Deltuvos parapijos, Atikonių 
sodos. Jisai gyveno Detroit, Mich. 
Meldžiu jo paties arba jeigu kas ji 
žinotų, malonėsite pranerti, nes tu
riu labai svarbų reikalą.

EI. Mačulienė,
321 Medei st., Kenosha, Wis.

Pajieškau savo pusseserės, Barbo
ros Balčiūnaitės, paeina iš Kauno 
gub., Šiaulių v., Papilės parap., Kal
niškių sodos. Girdėjau, jog ženota 
ir gyvena New Yorko ar Michigano 
valstijose. Malonėsite atsišaukti ar 
kas kitas pranešti apie ją, UŽ ką bu
siu Janai dėkinga..

Elzbieta Simonienė 
6060 S. Litftoydtte avė.,. G. Chicago
■J_______ 1 J________L- - ~

REIKIA DARBININKŲ ;

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI .

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipėtės šiais 

adresais: - ,
843 S. WABASH AVENUE. 

arba
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
524-526 SO. DEARBORN ST. arba "
105-107 SO; JEFFERSON ST. "

,’H • (Ii.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
nųsięs darbininkų — į fabrikus, i ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų* taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip . papra
stiems darbams.

REIKAL1NGA ledų traukėjų ir 
darbininkų j ledų svirnus, 40c. i va
landą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consunąers Co., 
35th st. and Normai avė., Chicago

REIKIA gerų tvirtų moterų dėl 
dirbtuvės darbo. Gera mokestis. 
900 W. 18 St., Chicago.

REIKALINGA merginų prie siu
vamų mašinų.
3641 S. Halsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI

. AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 5 automobiliai: 1) 

“Limousine”, 2) “Mitchael Sidel”, 
3) “Studebeker trock”, 4) “Fordas” 
ir 5) “Mihvaukee trock”. Atsišduki- 
tc greitai.
3365 S. Halsted st., Chicago

Parsiduoda Real Estate ofiso ra- 
candai: — 3 deskos, 2 lines partiše- 
nai, 10 kėdžių, 1 seifas, 1 naujas Roy- 
al typevvriterls. 1 piiing keisas. Ma-r 
onėkite kreipties greitai prie

. K. Jamonto,
1840 S. Halsted st„ Chicago

EXTRA BARGENAS. — Parsiduo
da labai pigiai puikus šios mados au- 
tdmobiliiLs Ford, 5 pasažierių. Daug 
(taiklų prie jo yra extra.
933 W. 34 Place, Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA . (arma — 40 akrų 

geros žemės, apsėta, apsodinta; 3 ka
rvės, 2 geri arkliai, 6 kiaulės ir kit 
fanuos daiktai. Auza gera, 5 ruimų; 
barnės geros. Parsiduoda už mažą 
Kainą. Moteris viena palikau, ne 
galių gyvent, ūiriu parduot. Tik 
mylia nuo'miesto.1

Mh< R. N., 
Box 94, Middle Intel, Wis.

■ .............    ■ .U '<■■■■.............................—....— ——

RAKANDAI
PARDUODU PEČIU ir dar ką U 

sunkesnių daiktų. Išvažiuoju, len
gvesnius pasiimsiu. Kam reikalin
ga, prašau atsišaukti ne vėliau kaip( 
šiandie, pnnedčlyj. arba utarninkc.i 
Adresas: 1718 S. Ruble st., iš fron
to, arti 18-tos gtv., antras blokas< 
nuo Halsted.

• T----- “*
PARDAVIMUI mūrinis namas se

ptynių šeimynų, prie parko. Savi
ninkas John Krasny, 1012 W. 20111 
St., Chicago. <

$50 NUPERKA mano $200 Vicjro- 
ląz deipiantinės adatos, ir rekordus 
Taipgi S850 player pianą už $225. 
Taipgi rakandus, naudotus tiktai 
90 ’dienų. Priimsiu Liberty Ikmd 
sus. Prisiusiu daiktus “C. O. D.”

Mrs. A. Schvvartz, 
Rezidencija, 3222 Jackson Blvd., arti 

' Kedzie

RETA PROGA! Priversti parduot 
už pusdykę: puikus 5-kių kambarių 
apartmento daiktus, $150; parlor se
tas, tikros skuros, $25; dailus dining 
room setas ir bedroohi setas, taip
gi $850 player pianas tiktai už $225 
ir $200 Victrola su brangiais rekor
dais už $55. Taipgi parsiduoda a- 
liejiniai piešiniai. Viskas naudotu 
tiktai 3 mėnesius. Ateikite tdojaus.

Rezidencija, 1926 S. Kedzie žve.

ĮVAIRŲSSKELBIMAI^

TAUPYKITE PINIGUS.
Atnešk savo senas šynas (tires). 

Duok Jas perdirbt kaip naujas musų 
užtikrintu perdirbimo procesu.
Vulkanizavimag Musą Specialybė 

HOFF BROS. 1603 S. Halsted Str„ 
Pardavimui naujos ir vartotos šynos 
, Phone Canal 1173.

MOKYKLOS

'-J

■

Geresnis už Bergene
Turiu daugybę namų ir lotų, kurie turi būt grei

tu laiku parduoti. Kaip namus taip lotus galite pir
kti ant labai lengvų mėnesinių išmokėjimų. Skoli
name pinigus ant pirmo ir antro morgičių ir prii
mame pinigus ant pirmo morgičio, už kuriuos mo
kame 6 nuošimtį. Norėdami daugiau informacijų 
dažinoti, malonėkite kreipties į musų ofisą

F. M. JOGMINAS,

Kunigų lapo korespondentas 
Luseinia sako, kad Draugas kas- 
dic naujų skaitytojų randąs. 
Gali būt. Mat, senieji kvitina 
skaitę tą špitohiinkų organą ir 
imasi skaityt darbininkiškus lai
kraščius, ypač dienraštį Naujie
nas. Kunigų lapu gali gėrė ties 
nieko neprotaujančios davatkė
lės^ “tėvelių“ skvernų įsikibu
sios.

Cicero. — Panedėlyj, rugp. 26, ma
lonėkit susirinkti LSS.'138 kuopos 
valdyba ir visi komitetai, kaip se
nieji, taip ir naujieji, taipjau kurie 
turite paėmę tikietus, malonėkite su
grąžinti. Susirinkite kaip 7:30 v.v. 
į Jankaičio svet., 3847 S. 14th st.

—K. Kaminskas, sekr.
West Saidės Dištrikto Naujienų 

šėrininkų susirinkimas bus pandčlyj 
rugp. 26, 8 vai. vak., Mildažio svet. 
—Visi Naujienų Šio distriktai šėri- 
ninkai būtinai atvykite. Yra svarbių 
dalykų svarstymui. Ateidami pasi
imkite ce.rtifikalus identifikacijai.

—A. Jųs«s, Org.

REIKALINGAS kriaučius prie mo
teriško darbo.
3352 S. Halsted st. Chicago

REIKALAUJAMA moterų išmokti 
austi ant rankinių staklių. Gera už
mokestis laike mokinimosi. Galima 
uždirbt $15 iki $20 j savaitę ant 
“piece work”. Valandos — 7:30 ry
to iki 5 vakaro. Suimtomis pusę 
dienos.

OLSON RUG CO., .' 
28 S. Laflin st., Chicago, III.

11212 Michigan Avė., R<
Tel. Pullman 439

LIETUVIŠKA »
Mes esame ekspertai tokhidse darbuose. Sutaisome sugedusius ant 

kelio, ir partraukiame sulužusius. Darbą atliekame gerai, greitai 
ir pigiai. Reikale kreipkitės pas: ADAM WIDZES,
Telf. Drover 2186. 3222 S. Halsted St., Chicago, III.

Privestu charakteringą atsiti
kimą, aiškiai parodantį, ku
riuos laikraščius žmonės labiau 
mėgsta .skaityt ir skaito.

Andais, einant gatve, vienas 
vaikas pribėgo prie manęs ir 
siūlo Draugą pirkti.

—Draugo man nereikia, kad 
turėtum Naujienas, tai pirkčiau, 

tariau vaikui.
—Aš turiu ir Naujienas, —

Smulkus Skelbimai
Smulkiems paslskelbimams kainos: 

1 colis, syki, M centų: dedant 
tą pati skelbimą Ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms Įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie' jiei- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
Jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško dhrbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no*

---------------------- < ..AlM !

REIKALAUJAME merginu dabo
jimui laiko. Turi mokėti skaityti, 
rašyti ir vesti rokundas. Geistina 
pabaigusių grammar sehool.

Link Beit Co.,
329 W. 39th st., Chicago, III.

REIKALAUJAM gero bučerinus 
kaipo vedėjo j Lietuvišką Kooperaci
ją. Geistina, kad galėtų kalbėti an
gliškai, lenkiškai ir lietuviškai^ Ge
ra mokestis. Malonėkite greit atsi
šaukti, plačiau paaiškinsim per laiš- 

A. Balčiūnas,
<ą. i ■ ' ■ ■
i Gaugh St., Easthampton, Mass.

GERA PROGA NUPIRKTI PIGIAI 
NAMA

Sekanti trjs namai parsiduodą be
veik už pusę kainos. Pamatyk ‘j^bs 
pirm pirkimo kitd.

: Q1 augštų mūrinis namas, (įi flatų 
po 6 kainbhtlus ir i« beisman- 
ta^’SiliioilehdsE bldtot* sinkom ir, 
kitais itaisymaltf.'uRtnidofriiieša $432 
j melus. Parsiduoda tiktaiimŽi$2800. 
Inmokėti $500, kitus kaip nendą. 
Kreipkitės prie , Ovi

MICHAEL J. KIRAS,
3331 So. Halsted St., Chicago

3 augštų mūrinis namas, 3 flatai po 
4 kambarius, su visais naujais įtai
symais. 3257 So. Union ava;urondos 
neša .$360 i metus. Parsiduoda tik
tai UŽ JB320O. 'Inmokėtijt^lOOO, kitus 
kaip /rtndąnKveipkttfsnprie f;

(! JQ KIRAS, i-t s
3331 So. Halsted St., Chfcago

2 augštų mūrinis namas, 4 flatai 
po 4 kambarius'ir 6% pėdtf peįš- 
mantas. Akmenio nudainentas. Su 
toiletais, baltom sinkom ir kitais j- 
taisymats, ir 5 kambarių medinė 
cottage. Rendos neša $600 i metus. 
Parsiduoda už $4800; įmokėti $1000, 
kitus kaip rendą. Randasi ant Etne- 
rald avė., tarpe 29 ir 30 gatvių.

MICHAEL .1. KIRAS,
3331 So. Halsted St.,

Mes garsinant vien 
bargenus. Tėmykitc 
musų apgarsinimus.

Pagieiyk pati suknią.
Mes išmokinsime pa
sidaryti petrenus, su- 
kirpti ir pasiūti bi* 
kokios stailės suknią 
trumpu laiku. Maža 

■jii-ijjt-m mokestis.
• \ Specialia skyrius

Mokiname rankomis 
išsiuvinėti ir siūti elektros mašino
mis dienomis ir vakarais.

MASTER 8EWING SCHOOL,
J. F. Kasnicka, Prezidentas, 

118 N. La Šalie st., 4-ta augštas 
Atsišaukit ant 4-to augšto.

Prieš City Hali.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, Suv.' Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorljdš, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pllietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, Ui.

Chicago 
tik didelius 

kas savaitę

DIDŽIAUSIAS BARGENAS Pietų- 
Vakarų pusėj: 5 blokai nuo Crane’o, 
8 flatų naųias ir 4 lotai, priskaitant 
gerą bizniavę kampą, visos gatvės 
ištaisytos ir išmokėtos. Rendos $772 
i pietus. Kaina $5900, Paskubėkite 
greitai.

McDONNELL,
2630 W. 38th St., Chicago

—“O—r*-
$100 cash, likusius $lo kas mėnuo 

nupirksi po num. 2915 Arch st 6 
kambarių namą ir maudynę, ištai
syta gatvę, viskas išmokėta.

x McDONNELL, 
2630 W. Š8th St., Chicago

Atdara nedėliomis.
—o—

No. 4147 Princeton avė. 6—5, ma
udynė, gesas, ištaisytos, gatvės, nau
jai pcrmalevota ir dekoruota. Leng
vi išmokėjimai. $2000. Ręndos $360.

McDONNELL,
2630 W. 38th St., Chicago

“AuSros” Mokykloje nuo gegužės 
28 dienos prssidėjo mokinimas ang-4 
lų kalbos. Mokina p-lė P. Narmont, 
gabi ir patyrusi mokytoja. Visus no
rinčius mokinties meldžiame pradėt 
tuojaus, nes taip — naudingiaus, 
kaip mokiniams taip ir mokykloj.

Eitos mokslo šakos iiguldoma po 
senovei. 3001 S. Halsted Str.

Jauni ir seni vyrai, ir mer
ginos taipgi, gali mokyties 
čia barzdaskutjfctės amato.

Pilnas kursas $15.00. Daug 
mokiniį 'gali5 Uždirbti nuo 
$12.00 iki $15.00 savaitėje 
mokindamiesi. Daug dar
bų. Ateikite ir pasimatyki- 
te su mumis tuojaus.
BURKE BARBĖK SCHOOl
612 W. Madison St., uiiicago.

PARSIDUODA labai pigiai 2 fla
tai — 5 ir.5 kambariai ir naujas mū
rinis namas ir 6 lotai, 54th st. ir 
kampas Milard avę. Namas 3610 
Wes*f 51 st.. Atdara nuo 8 ryto iki 
8 vakaro kasdjen.

Barich Bros1.

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
diaon, 1S50 N. Wolla SL

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes «l 
$10. Phone Seeley 1643 
, BAKA PATEK,

RAKANDĄ!

R EI K AI ANGAS l-inos klesos bu- 
čeris. Lietuvis arba lenkas. 

Concineau,
1501 S. 49th avė., Cicero, III. •, t.

PARSIDUODA dėl apmokėjimo 
sto’age rendos sekantieji daiktai: 
graži didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
Jor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai. $ic 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios niaddš, naudoti 
tiktai penkis mėnesius. Pirmas pa- 
siulijimas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos , daiktus atskirai. Mes 
priimsim^ Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnj, ir pristatysime daiktus 

vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chicago

MOKYKIS KIRPIMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTKRISKŲ APRtDALŲ

'i»tema Ir ypatilku mokinimai ^ 
daryti juo Žinovu | trumpą laiką.

Mes turima dldiiaualiu ir rtriausiua klrpV 
mo-dc»iKnintf ir siuvimo įkyrius, kur su- 
teiksimt praktiiką patyrimą kuomet jų mo- 
kyaltfs.

Elektra varomos maiinos musų siuvimo sky
riuose.

Jųi mato utkviodtaml aplankyt! ir poma- 
bile i kur dykai. Atdara iki. 9 vai. ŽSC ~

Patronos daromos paša! Jutų mitrą — blls 
stallds arba dydžio, U bile madų' knygos.

MASTBR DK8IGNING SCBOOLJ, F, Kąsniuką, PerditinU, 
,118 N. La Šalie gaU prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.




