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Sauks dar 500.000 vyrų

Ministerių k

Austrai neteko 120,000 vyry

Užpuolė kalbėtoją

ŠAUNI KOMPANIJA

kad ir kruvinu

kareiviai kėsinosi • 
IŠARDYT PRAKALBAS

Lenkai vis labiau darosi 
neištikimi vokiečiams.

NEPASITENKINA
‘LIUOSUOTOJAIS.

TURČIAI BfiGA Iš 
PETROGRADO.

SEPTYNI ŠIMTAI MI 
LIJONU J MeNESJ.

JUODAŠIMČIAI PRADE 
D A KELTI GALVAS.

Kraustosi į Maskvą Nižnij 
Novgorod ir kitus provin 
cijos miestus; nekels sos 
tinęs į Maskyy; valo Pet 
rogradą.

DAR $11,000,000,000 K A 
ReS REIKALAMS.

Nepamirškite atšilau 
kyti!

Spalių mėnesyj Suv. Valsti
jos turėsią 1,500,000 vyrų 
armiją.

Lloyd George tikrina, kad 
submariny karė nedavė 
Vokietijai lauktų pasek
mių; Rusija dar atsigrieb
sianti.

Naujienų” skaitytojai 
laikysis šitų teisingų sąly*

Demokratijos vardu kovos 
prieš demokratiją.

NENORI APKRAUT MOKES 
ŽIAIS DIDŽIUOSIUS 

PATRIOTUS.

KORNILOVAS RUSIJOS 
DIKTATORIUM?

ir vokiečių 
tarp kita 

lenkams us

Pakvaišusios Taganrogo mo 
terš rėkauja: “šalin sina 
gogos!”

Laikinoji valdžia nori apsi 
valyt nuo sumokslininkų 
monarchistų.

VOKIEČIAI JAU 40 MY
LIŲ Už RYGOS.

BERLINAS, rugs. 8. — 
Oficialis vokiečių karės ofi
so pranešimas sako, kad vo
kiečių armija jau randasi 40 
mylių už Rygos—ir ji briau- 
jasi vis toliau palei užlają. 
Rusų priešinimąsi esą paly
ginamai menkas.

SUBMARINŲ KARe 
PRAĖOŠTA.

Chicagoj ir apielinkėse. — 
Ūkanota; maža atmaina te 
mperaturbje.

Vakar aukščiausia tempe 
ratura buvo B3 laipsniai; že 
miausia — 591.

WASHINGTONAS, rugs. 
7. — Suv. Valstijų atstovų 
bute vakar praėjo bilius, į- 
galiojąs valdžią užtraukt i d a 
$11,000,000,000 (vienuolikos 
miliardų) paskolą karės rei
kalams.

rugs. c*. — 
vis labiau 

savo Ii uo
li pripažįsta ir 
Associated Press

Lenkijos
Besseleris, šio*

BOMBARDAVO SUV. NX 
LSTIJŲ LIGONBUČIUS 

FRANCI J.OJ E.

LONDONAS, rugs. 8. — 
Rusų rateliuose vaikšto ga
ndai, buk neužilgiO’Rusijos 
diktatorium turėsiąs likti 
dabartinis rusų armijos va
das, gen. Kornilovas. Jį esą 
remia apie 250,000 gerai iš
lavintų kazokų, kurie byle 
valandoje galį išardyti visas 
Rusijos Darbininkų ’ ir Ka
reivių Atstovų Tarybas ir 
sugrąžinti Rusijoje pagei
daujamą tvarką.

AREŠTUOJA SUFRA
Vxlo 1 tu o.

Kaltinami suokalbyj prieš 
konskripciją.

VOKIETIJA NORI PA 
TRAUKTI PRIE SAVĘS 

RUMUNIJĄ?

Bombardavo S. V. ligonbufiius 
Francijoje

AUSTRAI NETEKO 
120,000 KAREIVIŲ.

ITALAI SUĖMĖ 30,000 
belaisvių.

ŠAUKS D Alt 500,000 
VYRŲ.

LONDONAS, rugs. 8. — 
Smarkiomis kontratakomis 
Lens ir Armentieres fronte 
'priešas privertė pasitraukti 
musų pulkus iš naujai užim
tų pozicijų — sako oficialis 
Londono pranešimas.

NAUJIENŲ ĖMĖJAMS:
Dabartinė karė taip apsunkino laikraščių padė

jimą, kad net didžiausi anglų dienraščiai, kurie pir
ma turėdavo milionus dolerių pelno, buvo priversti 
pakelti prenumeratos kainas, idant išvengus defici
to arba net bankruto.

“Naujienos”, norėdamos palikti prieinamoms 
darbininkams, nekėlė savo prenumeratos, tik žymiai 
sumažino savo išlaidas, ir jos pasitiki, kad įstengs 
atsilaikyti prieš visus keblumus. Bet dienraščio 
stovis labai priklauso nuo to, ar jo ėmėjai reguliariai 
užsimoka už jį.

BIRKENHEAD, Anglija 
rugs/ 8. — Vakar čia kalbė 
jo Anglijos ministerių pir
mininkas Lloyd George. Sa
vo kalboje jis tarp kita už- 
reiškė, būtent, kad Vokieti 
jos submarinų karė 
Angliją tapo galutinai pra
lošta. Ji nedavus Vokietijai 
lauktų pasekmių. Vokiečių 
valdžios gyrimasi apie dide
lį paskandintųjų laivų skai
čių yra išmislas. , Skelbia
mosios Anglų admiraltijos 
skaitlinės apie Anglijos pir- 
klybinio laivyno nuostolius 
yra pilnai teisingos. Vadi
nasi, submarinomis Vokieti
jai niekuomet nepavyks su
mušti Angliją.

Kalbėdamas apie rytinį 
karės frontą, taigi Rusiją, 
jis pripažino, kad dalykai 
ten stovi nepergeriausia. 
Vis dėlto Lloyd George tiki
si, kad Rusija turės atsigrie
bti ir kada nors dar spės pa
rodyti ką ji gali.

Visa, ko ponas ministerių 
pirmininkas reikalauja, tai 
žmonių pakantrumo. Dau
giau tvirtos valios, daugiau 
pasiryžimo 
taku pasiekti kalno viršų 
nę”, vadinasi — pergalę.

Jį remia 250,000 gerai išla
vintų kazokų, kurie prie 
pirmo paliepimo išardysią 
Darbininkų ir Kareivių 
Atstovų Tarybas.

Tiek Ftancijai lėšuoja da 
bartinėkarė. Ir vėl atmetė La Follette’s 

pataisymą.

ŽANDARAI AREŠTAVO 
20 ŪKININKŲ OKLA 

HOMOJ.
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Trjs užmušta, septyniolika 
sužeista.

PARYŽIUS, rugs. 8. - 
Francijos valdžia pareikala 
vo atstovų buto paskirti 11 
200,000,000 (vienuoliką mi-

An: , ♦
Liet. Dienraštis Amerikoje

KOPENHAGEN, rugs. 8 
— Gauta žinių, kad Vokieti
jos valdžia nutarusi nu
griauti visas metalines sta- 
tujas. Iš jų busią daroma 
šoviniai.

ustrai neteko 120 tūkstančių 
vyrų — užmuštais, sužeis
tais ir patekusiais belaisvėn. 
Pusiau oficialis pranešimas 
sako, kad italų rankosna pa
teko virš trisdešimts tūks
tančių nesužeistų Austro- 
Vengrijos kareivių. Tatai 
(liudytų, kad austrai turėjo 
netekti 90 tūkstančių karei
viu užmuštais ir sužeistais.

tytdjų ir prašome, kad tie jų, kurie gauna “Naujie
nas” per išnešiotojus, būtinai užsimokėtų jiems užsi
likusią skolą. Ir toliau pranešame, jogei ateityje ne
begalėsime duoti dienraščio į bargą nė išnešiotojams, 
nė skaitytojams, nes i 
nuostolių 
visuomet užmokama iškalno

Tikėdamiesi, kad gerb.
supras musų padėjimą ir 1
gų, ir tardami jiems už tai iškalno širdingą ačių, pa 
siliekame su augšta pagarba

“NAUJIENŲ” ADMINISTRACIJA.
Chicago, Ilk,

Rugp. 18, 1917.

PETROGRADAS, rugs. 8 
— Šiomis dienomis čia turė
jo vietos sekamas prietikis: 
Būrys sukrustytų juodašim- 
čių-moterų, išgirdusios, kad 
laikinoji valdžia uždraudė 
laikyti pamokslus atžagarei
viui 
Loanui, urmu nubėgo į “nu
skriaustojo” namus ir pa
reikalavo, kad jis ant žūt
būt laikytų joms pamokslą. 
Vėliaus papaikėlės susirinko 
ties miesto rotuže ir pradė
jo šaukti: “Rusija pavojuje! 
Tikėjimas pavojuje! Šalin 
sinagogos!”

CHICASAW, Okla., rugs 
8. — Federalės valdžios žan
darai vakar įmetė vietos ka
lėjimai! 20 ūkininkų. Kalti 
nąmi jie suokalbyj prieš pa 
rinktino kariuomenėn ėmi 
mo įstatymą ■.— konskripci-

mums dažnai paridorfr 
Prenumerata už “Naujienas” turės but

mis dienomis Tabolske tapo 
areštuota tūla Petrovą* ban
džiusi dasigauti prie nuvers
tojo caro. Pas ją rasta mo
narchistų laiškas, iš kurio 
patirta, kad monarchistai 
ant žut-but yra pasiryžę at- 
gaivinti senąją, “gerąją 
tvarką”. Petrova areštuota 
ir bugdoma į Petrogradą.

► Laikinoji valdžia, vadina
mi, daro visuotiną “clean-up.”

PARYŽIUS, rugs. 8.—Pa
ryžiaus valdžia galutinai nu
tarė permalevoti Eiffelio 
bokštą. Paskutinį kartą 
bokštas buvo malevotas 1907 
metais., Jo malevojimas tu
rėjo būti atlikta pora metų 
atgal. Delei karės darbas 
betgi buvo atidėta. Bokšto 
numalevojimui reikėsią su- 

I naudoti apie 40,000 svarų 
malevos. Eiffelio bokštas 
dabartinės karės laiku yra 
be galo svarbus Francijos 
valdžiai: jisai tarnauja jai 
kaipo bevielio telegrafo sto-

CLpVELAND, O., rugs.
6. — Kalbant d. C. E. Ruten- 
bergui, socialistų kandida
tui į miesto majorus, būrys 
kareivių bandė užsiveržti 
ant pagrindų, kad “pamoki
nus” jį už “išdavikišką kak 
bą.” Tečiaus smarkuolių žy
gis nuėjo niekais: publika 
kaip vienu balsu pareikala
vo, kad stovinti svetainėje 
.policija nuramintų įširdu
sius smarkuolius arba, jeigu 
įjie nesiliaus, išmestų juos 
laukan. Noroms-nenproms 
policija turėjo išpildyti dar
bininkų reikalavimą.

Kareiviams mat nepatiko, 
kad kalbėtojas tarp kita už- 
reiškė,. jogei karęs paskelbi
mo ir konskripcijos klausi
mas turi but atiduota visuo
tinam žmonių nubalsavimui.

PETROGRADAS, rugs. 8 
— Sulig atėjusių iš Rusų so
stinės pranešimų, laikinoji 
valdžia nutarusi galutinai 
pasiliuosuoti nuo vyriausių
jų senojo režimo šalininkų, 
bandžiusių sukelti šalyje 
kontr revoliuciją. Nutarta 
ištremti iš Rusijos sekamus 
gyvačių lizdo gyventojus: 
did. kunigaikštį Michail A- 
leksandrovič’ių, did. kunig. 
Povilą, buvusią Rasputino 
numylėtinę Virubovą, buvu
sį vidurinių reikalų ministė- 
rį Chvostovą ir caro dvaro 
komendantą, gen. Vojeiko- 
vą. Buvusis premiero Štur- 
merio sekretorius, Manuše- 
vič-Manuilov, jau esąs iš
tremtas.

Pasirodo, kad caro ber- 
nai-monarchistai pasiekia jį

PARYŽIUS, rugs. 8. — 
Oficialis Paryžiaus praneši
mas sako, kad Champagne 
ir Verduno frontuose * eina 
atkakli artilerijos kova. Ki
tose franeuzų fronto vietose 
palyginamai ramu.

PARYŽIUS, rugs. 8.—Ir 
vėl ministerių krizis Franci
joje. Telegrafas praneša, 
kad Ribot’o kabinetas kaip 
vienu balsu vakar nutarė į- 
teikti prezidentui Poincare 
savo rezignacijas. Prezide
ntas tečiaus paprašė minis
terių pirmininko ir jo san
draugų, būtent, kad jie tei
ktųsi pasilaikyti savo rezig
nacijas iki bus sušaukta ne
paprastas parlamento posė
dis. Kadangi Paryžiuje da
bar nesiranda nei atstovų1, ir tolimoje Siberijoje 
buto, neigi senato pirminin
kų, tai prezidentui prisiėjo 
pakviesti juos sostinėn tele
gramomis.

WASHINGTON, njgs. 8.- 
— Atsiųsta šiąnakt iš Wa- 
shingtono telegrama sako, 
kad neužilgio valdžia mana
nti pašaukti kariuomenėn 
dar 500,000 vyrų.

Ten pat, beje, sakoma, 
kad, karės departamento 
apskaitliavimu, sekamame

UNDINE, Italija, rugs. 8.< 
— Apskaitliuojama, kad pa
skutiniame italų ofensive a-Į

WASHINGTON, rugs. 8.
balsais prieš 19 senatas vakar 

atmetė naują senatoriaus La 
Follette pataisymą prie t.v. ka
rės mok. biliaus, reikalaujan
tį padidinti mokesčius nuo pa
jamų — vietoj $482,.00,000, 
$013,651,000. Vadinasi, sena
tas nenori apkrauti f didesniais 
mokesčiais karinguosius patrio
tus, kur visa gerkle staugia už 
karės tęsimą ir kartu daro iš jos 
negirdėtų pelnų.^

Ribot’o kabinetas puolė; ša 
ūkiama nepaprastas par 
lamento posėdis.

AMSTERDAM 
Lenkijos gyventojai 
ima nepasitenkinti 
suotojais. Ta 
patįs vokiečiai 
praneša, kad karinis 
diktatorius, gen 
mis dienomis es laikęs ilgą kal
bą VarŠavos miesto rotužėj^^ 
apie bendrus lenkų 
reikalus. Besseleris 
aštriai išmetinėjo 
stoką kantrumo ir nepasitenkL 
nimą tuo, ką duoda jų liuosuo- 
tojai vokiečiai. Girdi, lenkai 
išmetinėja, kad nesiskubinama 
suteikti jiems savo tautinės val
džios. Tai, sulig Besselerio, yra 
trumparegystė: “tokie dalykai 
negali but atliekami rankos pa- 
tfiojimu” — sako jis. Lenkai 
tdtlcl — sutinka ar ne — turi 
nusilenkti savo “liuosuotojų” 
patvarkymams.

ŠIANDIE 
vakare įvyksta didelės 
prakalbos West Pullma- 
ne, Turner Hall —12011 
So. Halsted st. Rengia

5^ AidreMi:

NAIJIENOS, 1840 SOOTH KALSTEI STREET
CHICAGO,

HLEFB9HE CANAL ISO*

PETROGRADAS, rugs. 8 
i— Buvęs vyriausias rusų ar
mijos vadas, gen. Aleksiejev, 
vakar viešai užreiškė turįs 
žinių, kad vokiečių valdžia 
nori' patraukti *-savo pusėn 
Rusijos talkininkę Rumuni- 

Įją. Pasak jo, tūli Vokieti- 
1 jos šalininkai karaliaus Fer- 
jdinando dvare daro visa, 

atitraukus R u mun i j ą 
Rusijos.

MINNEAPOLIS, Minn., rugs.
8. — Vakar pasibaigė t.v. Susi
vienijimo del darbo ir demdkra- 
tijos konvencija. Prieš užda
rant konvenciją tapo priimta il
ga ištikimybės rezoliucija kari
nei valdžios politikai ir išrinkta 
Susivienijimo valdyba, Jon įei
na: Sam. Gompersas —* prezi
dentu, F. Morrisonas, Amerikos 
Darbo Federacijos sekretorius— 
sekretorium, “buvęs“ socialistas 
Phelps Stokes — iždininku; pre
zidento pagelbininkais: paskil- 
busis donoščikas W. R. Gaylord, 
Rooto komisijos narys James 
Dunkan ir tula Gertrude Fuller, 
iš Pittsburgh’o.

To neva susivienijimo užda
vinys bus kovoti su “pragaištin
ga“ Liaudies Tarybos įtekme. 
Išrinktai susivienijimo valdybai 
pavesta rupinties pritraukti į 
savo eiles juodaugiau naujų pa
sekėjų, kurie remtų valdžią, tai
gi padėtų jai sutriuškinti “prū
sų inilitarizmą“ — stiprinant jį 
čia pat, savo namuose.—-

WASHINGTON, rugs. 7. 
i— Pereitą utarninką čia a- 
ireštuota trylika sufragisčių 
bandžiusių prasiveržti pro 
policijos eiles ties Baltuoju 
Namu, kur stovėjo preziden
tas Wilsonas ir prisižiūrėjo 
į naujai paimtų kariuome
nėn rekrutų demonstraci
ją. Sufragistės mat ir vėl 
norėjusios iškelti po prezi
dento nosia kokį nors “maiš- 
tišką skudurą.”

nepasisekimų ties Ryga, vis 
dėlto Petrograde nieks rim
tai nemano apie., veikų vo
kiečių užpuolimą. Gyvento- 

prieš juos nematyt panikos žymių, 
, jei nėskaityt tblų buržuazi- 
Inės draugijos elementų, ba
ndančių ar bent norinčių ap
leisti miestą, keliolika pra
moninių įstaigų jau nutarė 
perkelti savo biznius į Mas
kvą, Nižnij Novgorodą ir ki
tus provincijos miestus. Val
džia tečiaus nutarė pasilikti 
Petrograde. Sent tuo tar
pu nesą jokio reikalo mainy
ti' Rusijoje sostinę.

Laikinoji valdžia paskyrė 
Jam tikrą vięšųjų reikalų 
(komisiją, kuribs uždavinys 
busiąs daboti tvarkos sosti
nėje, neleistil kenksmingų 
įsusirinkimų, uždaryti nera
mumą sėjančius laikraščius 
ir, jei pasirodys reikalinga, 
pašalinti iš miseto visus ne* 
geistinus elementus.

Pora kartų buvo pranešta, 
būtent, kad R^gos ir Finlan- 
įdijos užlajose, pasirodęs vo
kiečių karįškas laivynas. 
Karės offs^Wą‘ griežtai už
ginčija. Apart submarinų, 
nei vienas vokiečių kariškas 
laivas dar nepasirodė užla
joj. Karės ofiso praneši
mas sako, kad rdsų laivynas 
prisirengęs Įiasitikti vokie
čių užpuolimą. Jisai randa
si Rygos užlajoj.

Socialistiniai Petrogrado 
laikraščiai spausdina ilgų 
atsišaukimų >į darbininkus, 
kviečiant juos daryti visa, 
idant išlaikius revoliucijos 

Į laimėjimus. Pav., maįu- 
miečių organas R a b o č a- 
j a G a z e t a atsišaukia į 

' Petrogrado darbininkus ra
ginimu nelaukti atsikarto- 
jant Rygos nepasisekimų 
sostinėje. Sulig jo, darbini
nkai privalo būti prisirengę 
prie visko, idant tvirta, or
ganizuota spėka gynus šalį 
ir revoliucijos laimėjimus.

LONDON, nigs.8 
terio žinių agentūra prane
ša, kad vokiečių orlaivių es
kadra vakar užpuolusi du 
Suvienytųjų Valstijų karės 
Hgonbučiu Francijos fron
te. Pasekmėje tris žmonės 
tapo užmušti ant vietos, sep
tyniolika sunkiau ar leng
viau sužeista.

Washingtone toji žinia 
betgi dar nepatvirtinta.

Reu-; kad
nuo

PETROGRADAS, rūgs. 8
Nepaisant rusų armijos liardų du šimtu milijonų) 

frankų arba, skaitant Suv. 
Valstijų pinigais, $2,240,- 
000,000 karės reikalų vedi
mui bėgiu sekamų trijų mė
nesių. Vadinasi, reikalauja 
po septynis šimtus milionų 
dolerių kas mėnesį. Tokia 
milžiniška suma pragaištin
giems naikinimo tikslams!
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NAUJIENOS, Chicago, Ill.T

Cook Pavieto Socialistu Parti 
jos Teisminė Platforma.

Socialistų 
konvenci- 
rugpjučio

Cook pavieto 
Partijų delegatų 
joj, susirinkusio) 
26 d., 1917, užreiškia savo iš
tikimybę Amerikos Socialis
tų Partijai ir tarptautinio 
socializmo principams.

Susirinkę kritiškiausiu 
musų respublikos gyvenimo 
.momentu, mes nenorime 
praleisti didžių tautinių ir 
tarptautinių klausimų, ku
riais dabar žmonėms reikia 
rupinties, nei nenorime už
slėpti partijos pozicijų šituo
se klausimuose po vietinių 
klausimų priedanga, nors tie 
vietiniai klausimai ir yra 
svarbus.

Teisminiai klausimai
Sulig teisminių klausimų 

mes paduodame ir skelbiame 
sekančių programų:

Nuoseklus teisės aiški
nimas darbininkų ir įiau- 
dies naudai, o ne kapitalis
tų klesos naudai, kaip kad‘ 
iki šiol buvo.

Panakinimas “injunc
tion” vartojimo visuose 
darbo susirėmimuose.

Atgavimas prisaikintų- 
• jų (jury) teismo visose 

bylose.
. Panaikinimas visų ne

teisėtai teismo pasisavin
tų teisių.

Pašalinimas visokių tei- 
miniiį kabliukų ir vilkini
mų ir greitas visokių by
lų aprūpinimas.
Šitie dalykai yra svarbiau-

Peržengdami federalę •

(

Karės sukeltieji klausimai.
Klausimai, kurie kįla del 

visasvietinčs karės, turi būti 
rimtai paimti atidėn, jeigu 
norime, kad demokratija bu
tų užlaikyta. Sulig šitų kla
usimų mes paduodame se
kančią programą visų pilie
čių rimtam apsvarstymui:

Musų valdžios taikos sąly
gose turi būti sekantįs punk
tai:

Jokių aneksijų ir jokių 
kontribucijų.

Slaptos diplomatijos pa
naikinimas.

Kiekvienoj šalyj patįs žmo 
nes turi spręsti apie karę.

Militarizmo panaikinimas 
visuotinu nusiginklavimu.

įsteigimas tarptautinių 
teismų ginčams išrišti.

Kongresas turi atšaukti 
priverstino kareiviavimo į- 
statymą.

Spaudos ir žodžio laisvė.
Palaikymas žodžio, spau

dos ir viešų susirinkimų tei
sės, kuri tapo suspenduota 
nuo to laiko, kaip’ ši šalis į- 
stojo į karę.

Budas pašalinti karę.
Išdirbimo ir distribucijos 

įmonių socializacija yra vie- 
nutinis būdas panaikinti al
gų vergiją. Reikia tik pra-

kurs veržiasi į svetimas rin
kas, o taipgi kapitalo pervir
ši, kurs j ieško sveti mų dir
vų, ir karėms bus padaryta

>

Socializmas butų išvengęs
K *1 T* M si. Peržengdami federalę j ’

ir valstijos konstitucijas,! Mes skaitome savo parei- 
musų teismai, kuriuose sėdi ga atkreipti visų domą į tai, 
kapitalistiškos minties tesiė- kad šios karės butų nebuvę; 
jai, pasisavino įstatymų da- jeigu socialistų principai bu- 
rymo teisę, kuri priklauso tų viešpatavę, ir kad niekas 
tik įstatymų leidimo įstai-j taip neprisidės prie karės 
goms, ir šiandien mes gyve- ’iiižbaigimo ir karės blogybių 
nam beveik po teisėjų pada
rytos teisės sistema.

Įstatymai apskelbiami ne- 
konstituciniais be jokio atsi- 
Svelgimo, stabdymai (in
junction) yra išduodami vi
sam kam, žmonės traukia
mi tieson už teismo įžeidi
mą, prisaikintųjų teismo ne
duodama, unijų kasos aptuš- 
tinamos bylomis del nuosto
lių, ir savininkų ir kapitalis-; 
tų klesos interesai paima vir-1 
Šų ant žmonių teisės prie i 
platesnio ir geresnio gyveni-1 
mo.

Šituo žvilgsniu republiko- 
nų ir demokratų partijos tei
sėjai vienodai yra nusidėję, ta, slaptos diplomatijos iš- 

kartu su vergiška 
,“džingų” spauda, ir munici-

panaikinimo, kaip didelis so
cialistų balsų ir socialistų 
partijos organizacijos augi
mas.

Net kapitalistų spauda 
pripažino, kada karė prasi
dėjo, kad jeigu socialistų ju
dėjimas butų buvęs stipres
nis, tai karės nebūtų buvę, 
tai ta spauda pripažino, ku
ri dabar užpildyta neapyka
ntos evangelijomis ir viską 
daro, kad suniekinus Socia- 
ilistų Partiją už jos priešini- 
■mąsi karei, ir net minias 
i kursto prie pogromų.

Kares tikslas.

ir nuo jų neatsilieka teisėjai auklėta 
išrinktieji taip vadinamu be-
partijiniu budu. Laikas da- jos fabrikantų palaikoma, ši 
bar darbininkų klesai paro- karė kilo iš varžytinių tarp 
dyti savo įtekmę ir išrinkti kapitalistų, kurie viens už 
žmones, kurie aiškintų įsta- kitą stengėsi užpildyti savo 
tymus ne nuosavybės nau- kapitalu užjūrius ir kontro- 
dai, bet gyvųjų žmonių nau- liuoti viso pasaulio rinką, i- 
dai. dant tuo budu praplėtus sa-
r- , i  ■ . ......... .................. m m.,   ""H

Didelis Iškilmingas Balius
Parengtas *

Dr-stės Lietuvos Karaliaus. Mindaugio

M. Meldažio Svetainėje
2242 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai, vakare.

Maloniai užkvieČiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir
Inžanga 25c porai.

t

yo viešpatystę svetur ir pa
laikius savo galybę namie,, 
idant sulaikius tarptautinio 
socializmo augimą ir išsisau
gojus nuo neišvengiamo dar
bininkų sukilimo prieš vieš
pataujantį darbo išnaudoji
mą.

Mes esam priešingi karei
Sutikdami su Amerikos So

cialistų Partijos pozicija ir 
bu tarptautinių socialistų 
kongresų deklaracijomis, 
mes skelbiame savo neatmai
nomą priešinimąsi karei. 
(Dabartinių laikų karės tyčia 
•esti sukurstomos tarp tautų, 
baisioms skerdynėms duoda
ma paraginimo, intrigos ir 
slaptoji diplomatija auklėja
mos ir ištisom tautoms gra
sinama išnaikinimu, tai vis 
tik vienam tikslui, kad su
krutinus valdančią klesą jos 
ponavime ir prailginus jos 
viešpatavimą’.

Musų priešinimasis karei 
nėra “prieš Ameriką” ar “už 
Vokietiją”. Mes lygiai no
rim pašalinimo kaizerio ir 
vokiečių valdančios klesos, 
kaip ir pašalinimo kapitalis
tų valdančios klesos Suvie
nytose Valstijose ir visose 
Ritose šalyse. Musų veiki
mo tikslas ir uždaviny^ yra 
ikuodaugiausia pataranuti 
didelės Amerikos piliečių di
džiumos reikalams, nes, pa
tarnaudami šitiems reika
lams, mes tuo pačiu laiku 
kuodaugiausia patarnaujam 
visų tautų didelės žmonių di
džiumos reikalams.

Amerikos demokratijos 
i naikinimas

Nuo to laiko kaip musų 
valdžia įstojo į karę, pirmas 
konstitucijos priedas, kurs 
gvarantuoja žodžio, spaudos 
ir susirinkimų laisvės teisę, 
buvo daug sykių sulaužytas, 
o žodžio ir spaudos laisvė 
daugumoj atsitikimiį su
spenduota.

Piliečiai buvo bauginami, 
areštuojami be warranto, 
metami kalėjiman, teisės pa
sitarti su apgynėjais neduo
dama, ir niekas prie jų ne- 
prileidžiama, b visa tai yra 
laužymas teisių, kurias kiek
vienas pilietis turi.

Literatūra buvo konfis
kuojama ir laikraščiai stab- 
idomi pačtos departamento 
patvarkymais, o tam visam 
musų teismų beveik visį tei
sėjai, su mažais išskyrimais, 
tik padėjo arba tylėjo kol bu
vo pervėlu bepataisyti blo- 
igas teismo keliu.

Kova tarp autokratijos 
\ demokratijos
‘ Kada taip bjauriai laužo
mos pačios pamatinės Ame
rikos piliečių teisės, tas pasi
gyrimas, buk ši karė esanti 
karė už demokratiją, o prieš 
autokratiją, patampa pats 
^begėdiškiausias melas.
( Naikinimas autokratijos 
svetur nepateisina demokra
tijos naikinimo namie.

Šiandien demokratija .yra 
visur sumušta autokratijos, 
o vieną iš begėdiškiausių au
tokratijos formų yra pasisa
vinto j musų teismų galybėj 
uždėlioti draudimus (injunc
tions ir skelbti, kad išrinktų
jų atstovų priimtieji įstaty
mai yra tušti ir nepildytim.

' L

Bemušdami autokratiją ir 
tiraniją svetur, mes turime 
daboti, kad butų užlaikyta 
demokratija namie.
Musų kandidatų pozicija.
Pats svarbiausias dalykas 

yra apgynimas ir užlaiky
mas Amerikos demokraty-

i
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Koncertas ir Balius
Rengia Lietuvio Moksleivių
Susivienijimas' Amerikoje

Ned., Rugsejo-Sept. 16,1917
y— .. .... .... ... ....,.          

M.. Meldažio svet.
■ ‘ 2242 W. 23rd Place (

Pradžia 7:30 vai. vakaro. Tikietai 35, 50 ir 75c.
Dalyvauja geriausi Chicagos daininikai: P-lė 

Mariona Rakauska, Anna Rudauskaitė, Pr. Jakutis, 
Kari Sarpalius, P. Stogis, M. Juzavitas ir kt.

bes ir teisės žmonėms lais
vai gvildent visus klausimus, 
paliečiančius karę, ir kitus 
klausimus, kurie rupi visuo
menei, nebūnant varžo- 
.miems gąsdinimais ir prie
varta. .
i Statydami kandidatus į 
iCook County teisėjų vietas, 
mes siūlome žmones, kurie 
yra pasiryžę ginti šitas aiš
kias konstitucines teises; 
žmones, kurie įstatymų aiš
kinime ir savo nuosprendžiu
ose saugos žmonių reikalus 
prieš kapitalistinės nuosavy
bės reikalus; žmones, kurie 
atvirai ir neatlaidžiai prie
šinsis teisminiam savavalia
vimui; žmones, kurie steng
sis panaikint teismiškus sta
bdymus (injunction) ir rems 
žmonių teisę turėt prisaikin
tųjų teisėjų teismų visuose 
latsitikimuose, ir kurie vi
suomet gins laisvo žodžio, 
laisvos spaudos ir viešų su
sirinkimų teisę.

Užbaiga.
Mes betgi neišpildytume 

pirmiausios savo pareigos, 
jeigu praleistume progų nu
rodyt, jogei dabartinės blo
gybės yra kapitalistinės si
stemos vaisiai. Kapitalistų 
klesa, turėdama savo nuosa
vybėje pramonijos, finansų 
ir vaizbos priemones, jgija 
autokratinę galių ant žmo
nių jų industriniuose santy
kiuose. Ačiū šitai nuosavy
bei, jie patampa dirbtuvių ir 
rinkų ponais; jie pasako 

darbininkams, kada dirbt, 
kur dirbt, kiek dirbt ir už 
kokį atlyginimų. Nuo šito 
industrinio despotizmo pa
reina politinė autokratija ir
(teismų įsigalėjimas kapita
listinės klesos privilegijų in
teresuose; nuo jo pareina 
susikirtimai pramonijoje, 
pirklybiniai lenktyniavimai 
ir karės.

Bendra nuosavybė ir de
mokratinis kontroliavimas 
įpramonijos ir vaizbos prie
monių; prašalinimas rentos, 
palukių ir pelno, ir gamini
mas suvartojimo tikslu, o ne 
pardavimui, yra yienintėlis

ir

Pranešam visam Chicagos Jaunimui, kad mes duodame Puikius 
Šokius kiekviena Nedėlios Vakarą Mildos Svetainėj, 3142 So. Hoi
sted St. Pradžia 7 vai. vak.

Kviečiame Visą Jaunuomenę atsilankyti. RENGĖJAI.

Del Parankumo Ištikimo Patarnavimo ir Saugumo
•Visuomet ateikit į

Centrui Manitošiiring District Bank 
(4 STATE BANK) .

1112 West 35th St., Tarpe Morgan ir Racine gatvių 
Chicago, III.

Valdyba šio Banko kviečia visuomenę atsilan
kyti su visokiais reikalais. Čia galima padėti pini
gus į taupomąjį skyrių nuo vieno dolerio iki didžiau
sios sumos, atidaryti checking account, apsaugos 
skryneles (safety boxes), Real Estate, Insurance, 
Laivakortės, Siuntimas pinigų į visas pasaulio dalis 

abelnai atliekama visokie bankiniai reikalai.
Seniausis ir Didžiausia Bankas ant Bridgeporto 
Kapitalas $300,000.00. Turtas virš $2,800,000.00. 
Bankinės Valandos nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų.

Subatomis iki 1-mos po pietų. Taipgi del paranku- 
mo lietuviams Bankas atdaras Subatomis nuo šeštos 
iki devintos valandos vakarais.

WM. N. JARNAGIN, Prez. If. E. Poronlo, Vice Prcz. 
JOHN W. GOBBY, Vico Prez. FBANK L. WEBB, Kasier.

J. S. CZAIKAUSKAS, Lietuvių Skyriaus vedėjas.

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Paneddio Vak.

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

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

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

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

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

.vaistas nuo visų autokrati
jos formų ir tik jisai suteiks 
.mums industrinę ir politinę 
demokratybę.

Todėl mes kviečiąme 
sus, kuriems rupi darbinin
kų klesos pasiliuosavimas ir 
demokratybės apsaugoji
mas, studijuot socialistų pro
gramą ir ateinančiuose rin
kimuose remti socialistų 
partijos kandidatus.

Ii $125 $40 $20

DEL TAVĘS
K on test Pra sidės 
Nuo Linos September 
Iki Lmos December
Del supažinimo visuomenės su musų 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau
tuvėj per šituos tris mėnesius, gaus tri
jų šmotų skurinį setų, vertės 
$125.00; antras gaus karpetą $40, o tre
čias gaus.komodų $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurių 

. nors iš šių trijų dovanų.
tMMM
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M
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Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Gco. M- CUernaucko’ 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gal v. Chlcagoj.

Ateik t vienintelę 
šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama ‘ 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu i trumpą laiką.
‘ ir ket- { 

agelb.
man •

v ’ * siu j trumpa lai
Šokiai atsibuna kas paned&j ir _ 
vergą; pradžia 7:45 vai. vaKare. 
Mokytojas J. K. BLJBELTS irpag 
Gyvenimo vieta: 4037 So. Talr 
avenue, Chicago, 111. ,,

JUOZAPO GRUŠO '

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

VICTOR
GRAMUFONAI

Ir lietu- 
viškl Re

kordai.

. $10 00
Ir augšč.

WINOGRAD & CORHGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensinfton Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill.

Tel. Drover 6369

CON R AD
Fotografisas.

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

A V

■M

Nesulygi namas pigumas typewrite-
riy Smith $11.95. >

I. K. MATCHULIS,
Box 132, Harvey, Ill.

*..........  II <

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Askland Ave.
arti 47-tos gatvės,

MMiniSIKiHIM

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti ! 
bilFą arba receipt’ę; su tais receipt’ais i 
paimsite bile vieną iš tų ‘trijų daiktų. < 
Ateikite ir persitikrinkite musų krau- i 
tuvės kainomis, o mes esam įsitikinę, i 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus,

BALNIS &
PUNDINAS

(4536 SO. PAULINA ST.

(į

0*4

CHICAGO, ILL
Telephone Drover 3774
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NAUJIENOS, Chicago, Ill
DUMB

mu
noriu

4.00
mus

GESO NAUDOTOJAI
TEMYKITE

nu

Du MAŽESNIU
Šviesos Uždangalu

Building
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BOX 283
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Aukaukite L.S. Fond

2, $2.00 
porą ...

laiko dabarties.
laiku Aidas aiškia 
tarptautinio pamato 
nei

Taikos Konferencija 
turės įvykti

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso 
kius lietuviškus laikraščius.

1617 N. Robey st., prie Robey ir 
Milwaukee Avės.

usijos ambasadorius Svedi-
Gulkevič užreiškė ameriko-

George

ciais
šalinių turėjo smagia 
nę, kurioje dalyvavo

myn.
Didžiausia garbe Aido chorui 

ir jo mokytojui seneliui L. Ere- 
minui. - A š a r a.

Ateikite gatavai 
B & O. arba ra- 

iuse Bldg. Pitts-

-ft ‘W

ciai, bei, visgi, i 
mininkui tenka 
sidarbuoti.

Pasišven Ii mas

me
yvavimo, da iš auk 

pradėta rengties prie

CHARLES KRt'Ph 
ziee»prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIU 
KAPITALAS

ūmavo sma 
iską užrnir 

itsakė Washington© lote 
inka i francuziš

Rugsėjo 2 d., š. m. “Aidas” 
• * sulaukęs penkių metų savo gy 

vavimo, surengė smagų ir pui

gramo 
kiti garsus dainininkai 
A. Salmaggi. Nors n 
lika ifėra pripratus ) 
dainininkų, kaip Salų 
vienok Salmaggi’s su savo dai
nomis lengvai apveikė tūkstan
tinę minių ir rodėsi iš šalęs, jei 
kas ir sušuktų, kad pavojus, bet 
ji nė krust. Geros dainos bran
giai lėšuoja, bet yra ką ir pa-

Moterims $3.50 čeverykai 
kumelio skaros, j 
šiurkščios skaros 
linėm karkom 
miera 2% iki 6 
porai ..............

mene
Aidas
da keletas' draug 
Bridgeport, Cohn 
kiliu

mums yra 
pasiekimui viešosios nuomones

Nėra vandens—nė geso
Pastovus darbas—didel
Geri namai pigiai—dykai anglis!!!
Geras užlaikyrųas nevedusiems vyrams!!!
Mašina kapojimui anglių 
Unijos kasyklos!!! 
ietuviu

mskam ziirnaiisiu
Odeli, kad Akselrod 
turi labai didelę įtekmę ir todėl 
su pakartotinu Akselrodo už- 
reiškimu, kad konferencija turi 
.įvykti, reikia rimtai skųįjylies.

Delei to Odeli kreipėsi į Ak- 
sclrodą, prašydamas^ jo paaiš
kinti Darbininkųjr Kareivių at
stovu Tarybos alsinešima linkui c V- *
konferencijos^ \

“Tik kuomet sifd 
gią daina, tartum \ 
ša u 
rijos paskirti 
kas tranšėjas

Didžiausia dovana, kokia del* 
dailės tinkama, tai yra ramumas 
ir prijautimas; ramumas, kuo
met minia tampa nejudinamu

kaktuvių. l ik penki metai pra
ėjo nuo Aido susiorganizavimo 
iš vienučių, iš nemokytos jau
nuomenės, žodžiu sakant, iš ža
lios medžiagos. Bet šiandie, po 
penkių metų, kam Aidas nėra 
žinomas? Kas nėra buvęs užga
nėdintas pridėta gerb. senelio 
Leono Eremino spėka prie tos 
jaunuomenės taip gražaus pul
kelio. Visokių persekiojimų 
Aidas yni patyręs nuo*priešin
gos pusės; daugeli: 
krigdyti, sugriauti

rene-ijos organizatorių.
Ypač diplomatų atidų atkrei 

pia buvimas Slockholme Busi 
jos Darbinipkų ir Kareivių Al

Akselrodo, kuris energiškai ir 
ncalleidžiai dirba įvykinimui 
los konferencijos.

Patentuotos 
i baltais skuros viešais, 
su raiščiais st aite, vidu- 

geros skuros puspadžiai, 
•eguliariai $3.50, 25

Merginu čeverykai—paten
tuotos kumelio skuros ir 
gunmetal veršio skuros,— 
su knvpkiais šlaite', micros 

v.erie:*L4S

mcijos ar Italijos.
perduoti /Amerikos 

liaudžiai nuo vardo Rusijos liau
dies, kad 'Taryba vardan teisin- 
gystės ir žmoniškumo reikalau
ja sušaukimo tarptautinės pro
letariato atstovų konferencijos, 
kad darbo žmonės galėtų už- 
reikšli savo troškimų laikos. 
Sakydama lai, Taryba išreiškia 
ir troškimą Rusijos valstiečių.”

Per visa musų 37 mėty gyvavimą mes 
vimo čeverykų, kaip dabar. Jus visi žinot 
diena, čeverykai pasiūti iš geros skuros, 
veik yra negalimas daiktas. Vienuolika 
ve mums progą padaryti keturis žymius 
ryką dirbėjų šioje šalyje ir dabar

Mes parduodame čeverykus 
nas daug pigesnes, negu metai

Vakarienėj dalyvavo ir prof, 
is savo prakalboje 
jis Aido chorų ži

nojęs jau ir -pirmiau, bet nuo 
šio sykio Aidas puolęs jam j 
meilę ir jis tikisi, kad su laiku 
vėl galėsiąs pasimatyti. Po va
karienės pagerbimui sVečių ,Ai- 

sudainavo “Pir-

vyrų
Aido choras pabaigoje
sudainavo
publika i

mišrus cjioras “Internacionalu”; 
duetas “Jau dienužė” ir “Pamcs- 
kie sermėga”, kvartetas ir kiti. 
Tiek Aido choras užėmė pro-

Apart Aido dalyvavo ii

Geriausias Perviršis Čeverykų Sandelio
niekuomet neturėjom tokio svarbaus išparda* 

kad oda eina brangy n ir brangyn kas 
už kokią kainą mes dabar parduodam, be- 
m e nėšių prekiavimo gerais rakandais da- 
supirkimus nuo keturių didžiausių Čeve-

\ ido 
Aido moterų cho- 
irletas susidedan-

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

daugumui teko išreikšti nuo 
menę apie Aida. Kalini būvi

reiškia meilė ir prijautimas 
materiališka parama.

Ir da žodis už Aidų; remi, 
sidėt, duot daugiau 
Aido draugams ir 
žadinti publikų 
prie kovos su 
žengti prie liuosybės, prie soči 
alizmo.

Aidas su mumis.
Mes su Aidu., 
Visi išvien! Pirmyn!

Švedijoj, karališkuose rūmuo
se įvyko pirmas susirinkimas 
talkininkų šalių diplomatų, ap
svarstyti apie neužilgo įvyk
siančių Slockholme tarptautinę 
socialistų taikos konferencijų. 
Diplomatai labai atidžiai seka 
viską,, kas liečiasi konferencijos 
ir praneša savo valdžiomis a-

V. F. MASHEk 
prez. Pilsen Lumber O

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg Cc 

OTTO KUBIN 
Wilce Co. prez. AUr

[Brewtu# (L

1012 metais lapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės 
priklauso visiems Chieagos lietuviams, bet daugumui dar** 
žai žinomos.

Laidoja mirusius lioluvijis, nežiūrint ją pažvalgų, pavienėse 
.duobėse, ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dpi. ir’aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen .avė. .o nup 
ten į pietus. .. ’ 1 b ■

. Įnipnuacijų galit paklausti laiškų ąrba phone .Willow Spring 0,

suvienytas —- mišrus i 
smarkiai

», Iš Aido dainininkų 
užganėdino labiausia.

nuo Aido, prie savęs kvietė. 
Bet Aidas buvo stiprus ir nieko 
nepaisydamas žengė pirmyn ir 
pirmyn, nežiūrint, kas jo butų 
neapšmeižęs viešai ar slapiai. 
Aidas stovi aut socialiu pamato 
suorganizuotas, Aido niekas pa
kreipti negali į svyruojančią pu- 

ir negalės tol, kol jis prisilai- 
> tų principų, kuriuos jis pa- 

Dabartiniu 
stovi ant 
Jo dainos 

‘a patriotiškos, klerikliškos 
kam norint pataikaujančios 
Aido chorą minia mvli, susi- 
tęs darbininkas šiandie žino

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai —■ . ... .^=

IŠKABOS
• Visose Kalbose 

malevo.ia ant vežimų, -.automobilių 
Jangų, lentų, geležies, sliklo, drobėj 
ir sienų.

Šokių ir pikniku iškabas
L. LANGE and C.().

3153 S. Ilalslcd SI. Tel. Drover <8250

padžiai, knypkiais 
staile, miera iki 11
Moterų Augštos Rųšies rudi 
čeverykai, augštom karkom, 
įvirti puspadžiai, su raiš
čiais surišami—9 colių ba
tukai, micros iki 
rė $6.00 verti 
pora už . ....

rą su gerais norais ir pasisven 
timu Nors dirba ir kiti aidie

• negiriant pir
daugiausia’ pa

šyla šis-tas extra. Atidarant 
sceną Aido choras, kaipo įžan
gos sudainavo “Internacionalų”, 
pritariant orchestrai, kas gana 
puikiai pavyko ir entuziazmas 
gausiais, tūkstantinės minios 
aplodismentais pasveikino Ai
dą. Antru punktu buvo duetas, 
kurį sudainavo p-lės Marijona ir 
Ona Vaičekauskiulės, akchima-

ihain šviesos uždangalų arba clcktoa švie- 
pasirašjkite ant kupono ant linijos pažymėtos X 

tiktai pasirašykite ant jojo ir jis’ ateis pas mus 
ruso bili), kaipo .lųsų aplikaciją del’dviejų ma- 
Tuokart įneš prisiusime ir jstatysiine Šviesas 

ženklintas suIir miesto įstatymo. Jus esate 
šviesos degintojo del apšvietimo.

4^ Parduodama • Didelis Supirkimas!

5,800 Porų čeverykų

liškesnis ir už 
P-lė M. Yuiče- 

kauskiutė per penkius melus ne
apleido nė vienos repeticijos, 
kurios alsibuna kiekviena savai- c
te ir lankiau. Nevien minėtos

tini ir rėminiu 
Aido choro sųst 
teru (žinoma,

CEVJRYKAMS ŠVEITALAS
2-in 1, Sbinola, Right o’While batams drobinis šveila- 
las, Tan Russet Combination Cleanser arba Black 
Beauty čcvtnykams puošnias, reguliarė 10 centų 
miera. nž.......... ...........................................   v w

tas, jis j| remia ir ii 
niekad. Kieno šie 

pažadinta per Aidą 
ojo da rankomis Ai

mu uzsispirimu
vau Ii joje.

“Kelios savaites sutrukdymo 
yra niekis palyginus su tuo, ką 
gali su įeik Ii konferencija.

“Didžiausia kliūtimi tarptau
tinei konferencijai mes skaito
me Ameriką. Kelias jiasiekimui *«
Amerikos viešosios nuomones 

sunkesnis, negu

Besiartinant 
tams choro 
sto buvo 
to koncerto, kurį Aidas pasiža
dėjo duoti. Nuo pat pavasario 
veik laukiame, kada bus tas 
koncertas. Atėjus lai dienai, 
publika pradėjo rinktis da pirm 
svetainės atidarymo 
žingeidauja, kas čii 
koncertas. Kadangi 
buvo įdomus tas koncertas ir 
ypač Aido choras visų mylimas, 
tad ir publikos atsilankė pilnu- 
tė Labor Lyceum svetaine, į ku- 

įpie pusantro tuksian
čio žmonių. Gal but, kad liek ir 
nebuvo publikos, vienok buvo 
daugiau, . kaip tuksiantis iš 
Brooklyno ir apielinkės. Mat 

kaip sakiau, musų visuo- 
laip pamylėjo, kad kur 
ten ir žmonės. Apart to 

buvo nei iš 
Easton, Pa. ir 

Kadangi Aidas prisikvie- 
daug svečių, tad, žinoma, 
ir užganėdinti juos, kad 

vėliau ncpciklų. Visų švečių už- 
ganėdinimui buvo išpildytus 
puikus programas susidėjęs iš

įsommmnre 
saugiausiųjų Bankų

; TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE. 
akoje. 28 metus teisingai vedamoje 
Susivienijimo Bankų (Clearing House) 
ir tflupyM'o padėjimų.
ja o m a nnz?1 o a kitz-

olo sudanavo, gana pui- 
le E. Bugailiškiule, kuri 

pažymėtinai puiku baisa, 
i Aido choro dūda 
K. Mcnkeliuniii lū 

J uodaičiu te. Sudainavo 
vvru choras ii V L
ras. Aido k v 
lis iš p-lių E.
prajio; O. Vaičekauskiulės, al
to ir vyrų S. Vaineikio, leųoi 
ir R. Eremino, baso. Kvartetas 
puikiai sudainavo “Lai kopa 
sanahkam” ir “Gžmigk už- 

\ido motėm choras

D AViž, kampan 1 S> gatvėn 
NT Y SZYMANSKI 
pirklys * 
H. E. 01TE - 

prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

Cn victe-prez. T.
jįOZEF S1KYTA 

kesieriun.
IRVlKŠlJA $6,000,000.

KALIVLMA LIETUVIŠKAI

soprano 
- - 10 mei 
vyrų ir basai — 10 vyrų.

Leonas Ereminas — Aido 
mokytojas, nelik kad tinkamas 
mechanikas prie darbo - - cho
ro mokinimo dainų, bet su ener
gija, noru ir pasišventimu atsi
dėjęs toje srityje. .. Jis netik mo
kinimu prisidėjęs, bei ir agita
cija už Aidą ypač. Draugiško
je vakarinėj per jubiliejinį kon
certą gerb. L. EreminašT pa
kviestas prie prakalbėles, pasa
kė: “Aš linksmas, aš džiaugiuo
si musų Aido choru. Aš 
užganėdintas svečiais, kuriu 
su daineles 
kad mes vėl surengtume da ge 
resnį koncertą, kuriame ve

. Salamaggi butų pa:
X

Gerb. L. E. pasišvenIi 
mo ir atsidavimo tarnauti dai 
lės kėlimui nesulaiko nė nuovar

mes turimu' pasisekimą.
“Anglijos ir Francijos darbi- 

ilinkai pamažu persiima ‘musų 
idėjomis. Bet nuo tos valandos,

giai, ne prastas oras Jis visa 
dos pribūva ant repeticijų.

Taipgi dg. Viktoras Januška 
Aido choro organizatorius, vi 
sais

Vyrams 3.50 čeverykai—Ilgai dėvimi, gan 
melai veršio skuros, gera skūra, tvirti pus- 

irba raiščiais $O įfC 
$3.50 verte

Vaikams čeverykai — Gun
metal veršio skuros, geros 
skuros puspadžiai, su knyp
kiais susegami, hi toe užkul
niai, micros 9 iki 1314 ir 1 
iki 5¥2, $1-69 ver- $4 flrt 
te, porai .......... I - VU

Aido chorą mes apdovanoti 
neturimu' kuo, nes jo dainos yra 
brangesnės už viską, ką mes ne- 
mastvtume. Ne dello Aido cho- 4.
ras per penkius melus savo gy
vavimo stojo prieš publiką dau
giau, kaip šimtą sykių, kad jis 
yra Aidas ir buvo sveikinamas 
tiek kartų aplodismentais, kad 
gražus jaunimo pulkas, bet del
lo, kad Aidas visados savo dai
nomis judino darbininkų klesos 
jausmus, stiprino nemirštančią 
dvasia ir nubudusius su skau- 
dančia širdžia 
paskul/iifi karta savo

is džiaugsmo 
Nėra lokio, 
vienoje ar kitoje formoje. Pen
kiems metams suėjus. Aido cho
rui prisiuntė pasveikinimus, ku
rie prieš tūkstantinę minią buvo 
skaitomi per jubiliejinį koncer
tą. Pasveikinimai buvo nuo L. 
S. S. IV Rajono, nuo LSS. l!)-tos 
kuopos, nuo Krauėių Unijos, 
nuo Rusų Balalaikų Orchestros. 
'Tiesa, Aidas nėra taip didelis 
dainininkais, nors jis di.dclis yra 
rėmėjais, nes didžiuma, sako, 
priguli prie Aido lik su mokes-

1 )abarlinis

klausyti jų. Gerai ant smuiko 
pagrieže p. (>. E. Sadusk ir ba- 
lalaikiniai savo dvilikį pridūrė, 
žodžiu, koncertas iš dailės 
atžvilgio pavyko ir publika la
bai užganėdinta.

Po koncerto Aidas su sve- 
dainininkais ir keletu pa

vakario- 
daugiau

P. B. Akselrodas'davė minė
tam korcspondc'nlui sekamą at
sakymą, kurį ir paduodant' čia 
ištisai: į

“Ta rplau I inė kon ferenci ja 
turi įvykti ir ji įvyks. Galbūt 
kad ji Ims kiek atidėta, kad 
musų užreiškimais apie jos tik
slus spėtų persiimti darbininkų 
masės Anglijoj, F raitijoj ir 
Amerikoj..

“Trumpregė valdžių' politika 
daro kliūtis nmsų sušinesimams 
su tų šalių ,sdraugais, liet visgi

Vie?
ATIDARYKITE 

* u jų oje ir tikrole 
priežiūra Valstijo'; ir

Chieagos kapitalistų ulienr 
lis Chicagu) Examiner sako, k 
vokielys butų luojaus fcubytyt 
jeigu 
karės 
keletas dienų atgal kad jie ka
riavo su banditais.

įdomu žinoti, kiek milionų 
kareivių reikėtų pasiųsti tad ka
rės I ron tau, jeigu 250 policistų 
kariavo pustrečios valandos, kol 
įveikė vienų-vieną Jianditą.

Garbukas.

The People (jas Light & Coke ('.onjpąny šiuomi suteikia <1(1 
(2) mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam gaso vartotojui 
Chieagos mieste, kuris visai pasiremia anl paplokščio liepsnos 
degintojo ir įsodins ji dykai.
.Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus ir 
pasinaudoti paaukavimn ir greitai įsigyti— 

DYKAI

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina: 
’anedėlyj. Ketverge ir Subatoj 
prastomis dienomis pirmas florai 

10c, Balkonas 5c.
)atos vakarais ir nedeliomif pir
mas floras 15c, Balkonas , 10c.

H Al ST EI) ir 12.ro G A TV ft 1

JeitfU Jus neturite Įkaiti 
sų savo namuose 
Nenuplėši'>(e šalin kupono 
kuomet Jus mokėsite savo 
žesnip uždangalu Šviesų. 
DYKAI aprūpintas, kaipo 
pilnai paremti ant paplokščio

Aug. Šalčiukui. Nuo to lai
ko, kaip tajfo paskelbta karė 
Vokietijai, jiinigų, nė laiškų siųs
ti Lietuvon negalima.

“Naujienų” Skaitytojui, Chi- 
cagOs Ilk • Pačio bankas yra 

jyilnai saugus, nežiūrint kares 
laiko. VaLstijiniais baili 
pač didesniaisi 
pasitikėt.

Šiuo pranešu ir patariu lietuviams važiuoti ir pirkti Fannas-— 
ukes. Nusipirkę ir apsigyvenę nesigailėsite, todėl kad jus mieste ■ 
gyvendami, ką uždirbate, lai turit ir atiduoti ant pragyvenimo. X . 
'Tokioj brangumo jąs bėdavojat, kad brangu, o farmeriai džiaugia- J 
si. Farmeriai brangumo visai neatjaučia. Jie dabartiniu laiku pi- X 
nigns kraujasi. Todėl kurie mėgstate farmas pirkti, tai kreipkitės V 
į mane, nes aš turiu puikių Farmų ant pardavimo, (jausite tei- ■ 1 
singą patarnavimą ir patarimą.

mergaites brangi idėja reikia 
pagirti, bet jų ten\yra daugelis, 
kuriu siela linkui dainų, dainų C V K
judinančių kiekvieno darbininko 
jausmus. Dg. J. Neviackas, pa
sakydamas trumpą, Aido choro 
jubiliejaus prakalbą, pasakė: 
“šitame momente, kuomet pa
saulis paskandintas kraujuose 
ir ašarose, dtirbihinkų k lesa tik 
gali nusiraminti ant valandėles 
klausant dainos, kaip, kad dai
nuoja Aido choras, kuri užmu
ša, Ino tarpu 
mus.”

F* - < ■■■ ;
'/A '• ■*r • ■' •• • ■ • ■■
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NAUJIENOS keisto čia nėra.

įThe Lithumism Dmly News

su “tautybes priešais socialis
tais.” Ritntas ir teisingas žmo
gus butų taip neparašęs. Tarp 
socialistų, tiesai yra elementų,

Penkta yra ta, kad : 
vadai,, veikiantis Taryboĵ“5 Žmonių kvailinimas i

! Hmti Lietuti* Dienraštis Amerikoje
StUžla NAUJIENŲ BENDROVE inc.

Kasdien, išskiriant nedeldienius
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant į na
mus, moka:

Savaitei   ....... 12c
Mėnesiui............................. .  50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
tolėjams išanksto užsimokėjus:

Metams............................... $6.00
Pusei mėty........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačtu:

Metams ............................ $5.00
Pusei metų.................. . . .  $3.00
Trims mėnesiams ..

Kanadoje, metams .. 
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užtfhkymu.

$7.00
$8.00

First Lithuanian Daily iia America
Published Daily Except Sunday

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.
Terms of^SubTcription:

Chicago—
By carriers:

One week ........................... 12c
One month .....................     50c

To parts of city not covered by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year..................... •••• $6.00
Six months .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by maiR_,

One year..............................$5.00
Six months..........................$3.00
Three months ...........

Canada, one year .......
Other foreign, countries
Money must be send by Postal Mo
ney Order, in advance.

$7.00
$8.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago
Rašytojų ir korespondentu prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o no Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai, vak.

11 Redakcijos Straipsniai
—   r ■ rr ,M„, R— ______ , IIIBIIMr^1 I.—rw JtWIM

Rudens rinkimai 
Chicagoje.

, o ne

>et šio rudens rinkimai

pos, lietuviai socijalistai savo
didžiumoje yra daug kitokes-
ni, kaip Amerikos lietuviai so-i priešingų tautybei; bet socialis-
cijalistai. “ Europos lietuviai! tai, kaipo tokie (o ypač tie so-

Visi šitie “Kovos” priekaištai k
parodo, kad ji neturi jokios 
nuovokos apie Liaudies Tarybos

socijalistai nemaža yra pasi
tarnavę lietuvių literatūrai ir 
dailei ir jie neužgauliojo tau
tybes jausmų kitų žmonių —

są progresyvių žmonių ir del-
16 santariečiai 'susidėjo su

su klerikalais Rusijoje, su ku
riais Amerikos sandariečiai 
mėgino po keletą kartų susi-

O todėl, kad Europos kleri
kalai yra daug aršesni už 
Amerikos klerikalus. Tie ne-

minties, persekiojamiems po 
1905 m. revoliucijos pažan- 
giemsiems lietuvių elemen
tams. Jie juos dar labiau 
mynė ir skaudino, pasinaudo
dami senosios valdžios para
ma. Jie stengiasi išnokinti. 
Lietuvoje ir paskutiniuosius 
laisvosios minties pėdsakus.

.avus dakta

cialistai, kurie dalyvavo Rusijos 
lietuvių seime),: anaiptol-nera 
tautybės priešai. * Tautos klau
simą socialisthi riša darbininkų

Neliesa yra taip-pat, kad Ame
rikos lietuvių klerikalai esą ge
resni už Rusijos lietuvių klcri-

lei Amerikos “sandariečiai” dė
josi Į “blokus” su Amerikos klc-

rašo “Ateitis”, tai ji dabar elg
tųsi neimosakiai, griežtai pasi
statydama prieš musų klerika
lus. Amerikos klerikalai yra
nekjek ne geresni uz Rusijos, o 
veikiaus dar blogesni; užtenka 
tik primint Maliauską, Kemešį, 
“vyčius”, “juozapinius”, ir tt.

kos sandariečiai vienijosi su šios 
šalies klerikalais, buvo ne kle
rikalų gerumas, o sandariečių 
blogumas, ir socialistų stipru
mas Amerikos lietuvių visuo
menėj. Būdami konservatoriais

nuovoką apįp socialistinę ta

“Kovos” rašymas apie Tary-

butų teisingas liktai tuomet, 
kuomet Taryba turėtų pretenzi
jos užimti socialistų partijos vie
tą. Jeigu Liaudies Tarybą kas- 
nors rekomenduotu darbiniu- 
kams, kaipo jų klesos politinę 
organizaciją, tai butų galima ir 
reikėtų nurodyti, jogei ji tam 
tikslui yra visai netikus.

Bet Liaudies Taryba nėra ir 
neketina but politine partija, 
yra priemonė

Ji 
visas 

priešingas karei ir militarizmui 
jiegas, kad apgynus žmonių tei
ses ir sustiprinus demokratijos 
įtekmę šalyje. Tuo dalyku yra 
užinteresuoti ne liktai darbini li
kai, bet ir didelė dalis buržua
zijos, ir tai yra gerai, o ne blo
gai. Jei tiktai vieni socialistai

ruaeių vnieagoje ir a- 
pielinkėse, priklausančiose 
Cook pavietui, bus teisėjų 
rinkimai.

Prie tu rinkimu socialistai c
rengiasi visomis jiegomis, 
nes jie turės nepaprastos rei
kšmės.

štai' didelės svarbos da ir tuo, 
kad juose piliečiai turės pro
gos pakelt savo balsą prieš 
karę ir prieš tą autokratišką 
politiku, kuri ėmė šioje ša-

tinai užvaldvti Lietuvos vi- v
suomeuę, kurioje nebūtų vie
tos laisviems žmonėms.

jiegdami atsilaikyl prieš socia
listus, musų sandariečiai j ieš
kodavo laikos pas klerikalus.

Tolinus, “At.” visai negražiai 
elgiasi, sakydama, kad socialis
tai tik “didžiumoje” esą klerika- 
lizino priešai. Kiekvienas žmo-

visi socialistai (kurie 
ardo). OI, pas sanda

Teisėjų rinkimai yra pats 
savaimi labai svarbus daly
kas. Jeigu teismus valdo 
kapitalistų tarnai, tai jie pa
virsta darbininkų priespau
dos įrankiais. Kiekvienam 
susirėmime tarpe kapitalis
to ir darbininko, tarpe lobi- 
ninko ir beturčio, teisėjas 
paremia pirmąjį prieš antrą
jį. Darbo žmogus, beturtis 
neranda teisybės teismuose.

Tokiais šiandie ir yra A- 
merikos teismai.

Bet jie skriaudžia darbo 
žmones ne vien neteisingais 
nuosprendžiais bylose, o da 
ir kitokiais budais .

Ant kapitalistų pareikala
vimo, jie dažnai išleidžia va
dinamus “indžonkšenus”, t. 
y. tokius prisakymus, kurie 
sutrukdo darbininkus nuo 
naudojimosi savo teisėmis. 
Ypatingai nukenčia darbi
ninkai del tų “injunction’ų” 
laike streikų, kuomet teisė
jai užgina streikininkams 
statyt pikietus, susirinkt ir

šiame “Naujienų” numery- 
jej mes spausdiname Cook 
pavieto socialistų platformą, 
kad kiekvienas žinotų, už ką 
ir prieš ka stoja socialistu

Tegul skaitytojai atidžiai 
perskaito tą platformą ir te
gul pasirūpina supažindinti 
su jos turiniu ir savo drau
gus darbininkus, kurie ne
skaito dienraščio, Tegul

ra tikri jų užtarėjai.
4

jiems davę Rusijos lietuvių

^ateinančiame Lietuvos Stei
giamajame Susirinkime. Kle-

padarę ir su sanlariečiais, nes 
jie neapkenčia nei mažiausios 
laisvos minteles. Todėl san
tariečiai pasitraukė nuo kleri-

Apžvalga
PRADEDA VYRIŠKIAU 
KAI .Be r.

Kitas įrankis, kuriuo teis
mai skriaudžia darbo žmo
nes, yra įstatymų interpre
tavimas (aiškinimas). Ame-

Mums yra malonu pastebėt, 
kad Bostono „“Ateitis” paskuti
niu laiku ima kalbėt drąsiau ir 
aiškiau. Ilgą laiką ji ėjo išvien 
su pačiais dešiniaisiais tautinin
kais, atkakliausiai kovojo prieš 
socialistus ir pataikavo klerika
lams. Dabar ji žymiai pakrypo 
kairiojon pusėn. Ažuot meili- 
nusis kuniginiems politikams, ji 
pradėjo juos aštriai imti į nagą 
ir net usreiškė, kad ji kovosian
ti su jais “iki galo.”

Rusijos lietuvių seimo reikš
mę “Ateitis” mato tame, kad te
nai kairiosios srovės*suardė kle-

r*o nuosprendžius
ką visuomenėje. Ji sako: 
“Rusijos revoliucija musų kle
rikalizmui suteikė pirmąjį šmu

pačių įstatymų tinkamumą. 
Jeigu kongresas arba steito

kų darbininkams įstatymą, 
tai tas dar nereiškia, kad 
toks įstatymas bus įvykin
tas. Teisėjai turi galios ap
šauki tą įstatymą “nekonsti- 
tuciniu” ir numest jį į šalį, 
kaip neturintį vertės popie
ros sklypą.

Šitoks pasisavinimas ga
lios, priklausančios įstaty
mų leidimo įstaigoms, šitoks 
teismų pasistatymas augš- 
čiaus už kongresą ir legisla
tures visai nesutinka su de
mokratijos (liaudies) reika-- 
lais. Jisai stiprina kapitali
stų- desoptizmą.

Kad tą despotizmą sulau- 
žius, darbininkai turį rinkti 

vietas savo klesos

— antrąjį.”
Dabartinę savO poziciją musų 

srovių santykiuose “Ateitis” 
mėgina nustatyt straipsnyje “su

tenai rašo:

kėlė klausimą, su kuo reikia 
eiti musų vidurinės srovės 
žmonėms: su dešininis dan
gui moję klerikalais, ar su kai-

Musų bendraminčiai antra
pus vandenyno, santariečiai, 
nesvyruodami susidėjo su 
kairiaisiais.

Amerikos ’ sandariečiams 
tas gali pasirodyti net keista 
iš pirmo žvilgsnio — kaip tai 
santariečiai galėjo susidėti sti 
tautybės priešais socijabstais,

jų, bet gal but ir 
klerikalizmoru'ra

“Al.”
savo
jiems, buk jos

neteisingai

lais, kad klerikalams neda
vus nustatyti tokios Lietuvos 
ateities, kuri užtikrintų tik 
vieniems kunigams viešpata
vimą Lietuvoje, kaip to trokš
ta musu klerikalai. . Santa- c

tais, kad kunigų, norui valdy
ti lietuvių visuomenę butų pa
daryta vieną kartą galas, ir 
matomai ta kova ejs dabar 
ligtol, kol lietuvių visuomenė 
nusikratys nuo neapkenčian
čių kitų nuomonių ir norin
čiųjų vieniems valdyti kleri
kalų. Santariečiai metė pirš
tinę klerikalams, tie paėmė ją, 
ir kova dabar eis ligi galo.

Kįla klausimas, ką
daryti sandariečiams, su kuo 
jiems eiti Lietuvos

dabar

ateities 
is aiš

kus — eiti su visais išvieno

valdžiai Lietuvoje musų vi
suomenėje, o kadangi socija
listai didžiumoje yra klerika- 
lizilio priešininkai, lai sanda
riečiams dabar reikėtų išvie
no eiti su Europos santarie- 
čiais ir socijalistais.
Kaip matote, “Ateitis” ketina 

eiti išvien “su visais, kas tik yra 
priešingas kunigų valdžiai mu
sų visuomenėje”, t. y. su visais 
klerikalizmo priešais. Ji net ne
sibijo j ieškoti talkos socialis
tuose. Kaip iš~ tautininkų — 
sandariečių organo, tokios...

tike ties.
Vienok, atiduodami pilną kre

ditą “Ateičiai” ir naujamjam jo
sios redaktoriui, p. M. šalčiui,

tesnę poziciją linkui musų atža
gareivių, mes negalime nenuro
dyti ir stambių trukumų augš- 
čiaus paduotuose “At.” išvadžio
jimuose.

Juose, visų-pirma, yra kele
tas nedovanotinų faktinių klai
dų.

“At.” tvirtina, kad Rusijos

didžiuma jų 
priešai.

Pagalios, 
informuoja 
pasakodama
bendraminčiai Rusijoje, santa
riečiai, “nesvyruodami susidėję 
su kairiaisiais.” Buvo kaip tik 
atbulai: p. Leono “Santara” sei
me taip svyravo tarp dešiniųjų 
ir kairiųjų, kad net koktu. Pir
moje seimo dalyje ji ėjo su de
šiniaisiais prieš kairiuosius, ir 
tik, kuomet pasirodė, kad visa 
moralė seimo spėka yra socia
listų pusėje, tai Leono “parti-

Tas faktas, kad “Ateitis” be 
atsižvelgimo pritaria “nesvyruo
jančiųjų” santariečių pozicijai.

ti jos dabartinį' priešinimąsi 
klerikalams negalima.

Neperdaug užsitikėjimo gali
ma turėt ir prie naujojo “Atei
ties” redaktoriaus, p. šalčiaus, 
kuris šiandie smerkia Vilniaus 
klerikalų politiką Lietuvių 
Draugijoje, o ne taip; senai dar 
aršiau smerkė tos politikos prie-

Kas gali užtikrinti, kad žmo- * . . .nes, kurie taip “nesvyruojan
čiai” mėtosi šian ir ten, už kiek 
laiko vėl nesusibičiuoliuos su 
klerikalais ir neims išvien su 
jais kovot prieš ‘tautybės prie
šus” socialistus?

PARTIJOS DISCIPLINA IR 
“KOVA.”

“Kovoje” net keturias špaltas 
pripildė reda'ktolius savo kriti
ka Liaudies Tarybos. Ir ko ji
sai tenai nepriraše-

Viena tos Tarybos yda, girdi, 
ta, kad ją pradėjo organizuot ne 
socialistų partija, o tik atskiri % . .asmens, įvairių srovių veikėjai, 
kurių tarpe randasi ič — rabi
nas (Jėzau, retavokl).

Antra yda ta, kad Taryboje 
spiečiasi ne tik socialistai, bet ir 
buržuaziniai taikininkai. “Ko
va” tvirtina, kad šitie elementai 
tenai net “viešpatauja” (?).

Trečia yda ta,, kad Liaudies 
Tarybos programas esąs “be
spalvis.” Po visais to programo 
punktais galį pasirašyti viduri
nės klesos buržuazai. 1,

Ketvirta yda ta, kad Liaudies 
Taryba duosianti progos bur- 
žuaziniems pacifistams (taiki- 
nbikanis) pasisavinti kreditą už

1 'Lr..' ? į

. •

bet panagrin&jus giliau, nieko* lietuvių ^antfttiečiar stuidSjc/priešinirnąsi karėi
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ypač, kad net didžiosios darbi
ninkų unijos neina su socialis
tais. Liaudies Taryba palengvi
na socialistams darbą, o ne ap
sunkina, ir keisti yra socialistai, 
kurie tokią paramą stumia nuo 
savęs, šių dienų socialistai ne
mano, kad “juo blogiau, tuo ge
riau”; taip mano šiandie Jiktai 
ai-doblju-doblju.

Bet savo kritikoje1 Liaudies 
"karybos “Kova” moka da ir 
nuostabesnių dalykų papasakot. 
Ji atranda,
elementai, kurie prisidėjo 
Liaudies Tarybos, stengiasi nuo
latos parodyt savo ištikimybę 
“imperialistinei Wilsono val
džiai”. “Kova,” matoma, nesi- 
žino, ką šneka. Tie elementai, 
kurie dedasi į Liaudies Tarybą, 
dėlto ir dedasi į ją, kad jie yra 
priešingi imperialistinei valdžios 
politikai, t. y. karei, militariz
mui, žmonių teisių siaurinimui 
ir lt.

Kada Vokietijoj laikraš
čiai ir žmonės kalba apie1 
taiką, apie’taikos sąlygas, a- 
pie spyrimą visų valdžių 
prie taikos, apie spyrimą sa
vo valdžios, kad jieškotų tai
kos kelio, mes galime numa
nyti, kad taikos reikalai ge- 
rinasi.

Kada ne tik Vokietijoj, 
bet ir Amerikoj, it Anglijoj, 
ir Francijoj, ir Rusijoj, ir I- 
talijoj, ir Japonijoj laikraš
čiai ir žmonės kalbės apie 
taiką, mes galėsime numa
nyti, kad taika neužilgo tu
rės įvykti.

Bet kada Vokietijoj di
džiuma laikraščių ir žmonių 
kalba apie karę, apie karės 
tęsimą, apie tautos garbę, a- 
pie karišką tautos galybę, a- 
pie karės karžygius, mes ga
lime numanyti, kad militari- 
zmas dar jaučiasi galingas, 
dar įstengia palaikyti ap
kvaitime žmonių protus, ir 
kad taikos reikalai stovi 
blogai.

Ir kada ne tik Vokietijoj, 
bet ir Amerikoj, ir Anglijoj, 
ir Francijoj, ir Rusijoj, ir I- 
talijoj, ir Japonijoj didžiu
ma laikraščiu ir žmonių kai- Ik

jimus, mes galime žinoti, 
kad taikos dar greit negali 
būti.

li u ržua žinia i 
prie

“Kova” “aiškina”, kad socialis
tų partijos vadas, Morris Hill
quit, kuris buvo vienu Liaudies

užmiršęs partijos nurodymus, 
duotus St Louis’o konvencijos

savo “teisesnėmis pareigomis.” 
Apkaltinusi šitaip Hillųuitą, 
“Kova” imasi “aiškint” minėto
sios rezoliucijos prasmę ir pri- 
rodinėt, kad soc. partijos pildo
masis komitetas neturėjęs tei
sės pasiremti jąją, kuomet jisai

z not Liaudies Tarybos skyrius.
Kritikuot tuos “Kovos” “aiš

kinimus” neapsimoka. Pastebėk 
sime tiktai tiek,.kad Hillquitas, 
kuriam ji prikaišioja prasilen
kimą su partijos rezoliucijos 
prasme, yra vyriausia tos rezo
liucijos autorius.

Tolinus, “Kova,” kuri taip 
drąsiai smerkia soc. part, pildo
mąjį komitetą už partijinių par
eigų nepildymą, užmiršta, kad 
tas komitetas yra vadovaujanti 
įstaiga ne vien partijai, o ir (jos 
daliai) L.S. Sąjungai.

Kada “Naujienų” redaktorius 
ir kiti Chicagos socialistai ėmė 
ragint lietuvius organizuot'Dar
bininkų Tarybą, tai “Kova” ir 
j os bendradarbiai apka lt i 110 j uos 
disciplines sulaužyme ir ėmė 
kurstyt, kad sąjungiečių kuopos 
išneštų jiems papeikimus ir pa
niekas. Kam, girdi, jie nepasi
klausė L.S.S. pild. k-o! O dabar 
“Kova” ne tiktai nesiklausia Vv- 
riausios' partijos įstaigos apie 
tai, kaip elgtics Liaudies Tary
bos reikale, bet atvirai kalbina 
sąjungiečius priešinties tam, ką 
toji įstaiga užgyrė!

Kur čiayra logika?
Socialistų taktiką šios šalies 

politikos veikime nustato parti
ja, o ne Sąjunga. Lietuvių So- 
ęialfetų;Sąjungayra netam, kad
socialistams taktiką diktavus, o redaktoriai ir centras 1

■

mušte mušamas į žmonių 
galvas. O prie to dar juk 
veikė dideliausia įvairių ba
žnyčių ir įvairių religiškų ir 
patriotiškų organizacijų sis
tema atpratinimui ar sulai
kymui žmonių nuo aiškaus 
protavimo. Pagalios teisy- ’ 

(bės slėpimui ir faktų kraipy
mui, kad žmonės butų amži- 
nai supainioti, ka’sdien veikė 
tūkstančiai kapitalistų kon
troliuojamų ir leidžiamų lai
kraščių ir žinių agentūrų.

Šituos budus ir šitas įmo- . 
nes valdančios klesos tebe
turi i tų tebevartoja iki šiol, 
ir tebevartoja pasekmingai 
kadir karės nutęsimui. Ka- . 
re daug ko pamokino žmo
nes, bet matomai dar neį
stengė jiems atverti akių 
taip ,l^ad jie pamatytų ko-" 
kiam tinkle jie užpainioti. 
Nestebėtina. Tam tinkle jie 
perdaug ilgai buvo ir pame
tė nujautimą, kame tas tink
las užveržtas. Ir jeigu ka
rės baisenybės ir jų tęsimas 
pagalios duotų suprasti žmo
nėms visas pinkles, kokiose 
jie yra pagauti, tai tuo butų 
laimėta daugelis metų sun
kaus žmonių švietimo darbo. * -ft..1'-

' Nors laikraščių ir žmonių 
kalbos dar neparodo tikrojo 
dalykų stovio, tos kalbos vis
gi duoda šiokį-tokį veikian
čių spėkų atspindį.

Iki šiol, ką didžiuma laik
raščių ir žmonių kalbėdavo, 
tai būdavo valdančios klesos 
Tvirtumo atspindžiu. Deja, 
iki šiol didžiuma laikraščiu / •• c-
ir žmonių kalbėdavo ir tebe
kalba taip, kaip valdančioji 
klesa norėjo ir nori. Val
dančioji klesa, turėdama vi
są valdžios organizacijų sa
vo rankose, turėjo ir turi 
perdaug visokiausių įmonių 
žmonių mintims kontroliuo
ti. Ji kontroliavo ir kontro
liuoja ir pakreipia žmonių 
mintis, žmonėms to nei ne
matant nei nejaučiant.

žmonių reikalas visose ša- •į
lysė buvo mąstyti ir kalbėti, 
nuolat kalbėti apie taiką. 
Valdančių klesų reikalas bu
vo versti žmones, kad jie 
mąstytų ir kalbėtų, nuolat 
kalbėtų apie kariškus daly- 

■ kus ir kariškas garbes, nes 
besivaržydamos del rinkų 
savo tavorams visų šalių val
dančios klesos ateityj nieko 
kita negalėjo permatyti kaip 
tik karę.

Kariškus supratimus, mi- 
litarizmo pamatus žmonių 
galvose valdančios klesos vi-’ 
įsur įstengė pasekmingai au- 
rklėti ir palaikyti.

Budų karingumui auklėti 
turėjo daugybę. Ne tik ka
riuomenėje, ne tik karės lai
dyne, kur žmonės priversti
nai ir nepriverstinai tarna
vo ir buvo persunkiami mi- 
litarizmo dvasia, bet ir mo
kykloje, kur patriotiškų is
torijų buvo mokinama kar
tu su militariškais muštrais, 
ir gimnastikos draugijose, 
ir “sakalų” draugijose, ir to
kiose kaip “vyčių” draugijo
se, ir kitokiose draugijose su 
įvairiomis ceremonijomis vis

tiktai, tam. kad pasekmingiau 
skleidus agitaciją ir propagan
dą lietuvių darbininkų tarpe.

x Taigi ne “Naujienų” redakto
rius ir ne Chicagos kuopos lau- 

> žo partijos discipliną, o “Kdvos*
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Iš valdančios klesos sluoge- 
snių vienas yra ypačiai ir 
tiesioginiai užinteresuotas 
karėje ir jos nutęsime. Tai 
ginklų ir amunicijos fabri
kantai.

Jie labiausia tunka žmo
nių krauju. Karėje jie pel
nos daugiau negu kiti jų sė
brai. Karė juos padaro ga
lingiausiais kiekvieno kraš
to valdovais. __

Karės laiku jie deda visas 
pastangas, kad žmones juo 
dabinus suklaidinus ir per tai , 
juo ilgiau karę nutęsus. Di- 
idžiausią domą jie yra at
kreipę Į laikraštiją ir žinių 
agentūras. Ir kadangi jiems 
negali pritrukti pinigų, di
džiuma laikraščių yra jų va
ldžioj ir rašo taip, kaip jie 
diktuoja. . '

Amerikoj visą- laiką di
džiuma laikraščių buvo ir 
tebėra kapitalistų rankose ir 
jų intekmėje. Ypač apskel
bimais kapitalistai priverčia 
laikraščius būti jų aklais 
tarnais’. Nuo apskelbimų pri
klauso laikraščių ėjimas. Jei
gu-kapitalistai išimtų savo* 
apskelbimus iš visų didžių
jų -laikraščių, jie visi susten 
tų ėję. ; ,

Didžiosios apskelbimų a- 
genturos yra suorganizuotos 
didesniųjų, brangesniųjų ap
skelbimų išdalinimui. Jos y- 
ra ne tiek biznio organizaci
jos, kiek politikos. Duoda
nt os 1 a i k rase i a m s a pskelb i- 
mus, jos priverčia juos pa
laikyti tokią ar kitokią ka-

siima netiesioginiu laikraš- 
čių pap i r k i m u. Apskelbimų 
agentūrose yra visokiausių

kių, kuriems savo tavoro 
ga rs i n t i la i k ra šč i uose visai 
u e re i k i a. G a J i m a n e abe j o t i, 
kad yra ten ir ginklų ir a- 
munieijos fabrikantų pinigų, 
nors ginklų ir amunicijos 
fabrikantai laikraščiuose 
beveik nesigarsina.

Amerikos metodą, pasiro
do, prigijo ir Vokietijoj. j

Didžiausias ginklų ir amu
nicijos fabrikantas Vokieti
joj yra Kruppas. Karės lai
ku Vokietijos žmonių pini
gai plaukia į jo kišenių bili- 
onais. Kruppui tik jąu ir 
norisi, kad kare pasitęstų il
giau, Todėl įU yra “dicUBaa- 
ataa”.Vokietijos

-i
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Abeln 
100 is b

, Louisianoje gyvuliai 
ten turi šviežių daržo- 
.ouišianoje atneša pel

iūkšty vas bulves pa
ly. Wilson už vienas

nuo 
ir turi

Louisianoj 
bulves, dar 

štas kainas.

aš t e, kur oras yra malonus 
derlinga, tuojaus prie nuė
męs duodame gerą progą

rių ir išdirbtos fanuos 
yvenančių ūkininkų, la-

Musą išdirbtos tikės po $35 
resnės kaip kitur po $100. Yp 
žmonėms, kurie teiravosi apie že 
kad žinovai žemes ir tikiu pilnai su mumis

Ant musų žemes visai nėra balų, uol 
nų. Vanduo visur yra geras ii 
siranda jokių pavojingų uodų 
tą pilnai gvaran tuoj ame,—ir

Svarbiausi 
tos ir saldžios 
rinės nendrės, 
ir tt. Iš vaisiu

Kada šiaurinėse valstijose ūkininkai p ra d ėda arti, 
ininkai tuo pačiu laikt'rsiunčia į šiaurius ankstyvas 
ves ir žemuoges, už kurias jie gauna

:erį yra auesu lygi namai ge- 
męs norime tą prirodyti 

tikes kitur, ir męs žinome, 
sutiks.

i, akmenų bei kai- 
z ’ Cz

Pas mus visai ne- 
kirminų, kaip kitur. Mes 
»u butų kitaip, prižadame 

cvienam sugrąžinti keliones iškaščius.

Jei nori gyventi iir budi oeprft 
giihumgH, ingy k barpe
heim/ių gražioje londchoiios v«-nlwf,.

ines nendrės duoda 
Vata $100 ir d a 

ikro. Avižos, kviečiai ir

kiaulių ūkininkai pas mus uždirba dau- 
valstijose, nes turi ganyklų per 11 mė- 

ąeresnio ir pigesnio pašaro. Tokiu budu 
yvulius ir kiaules pigiau ir turėti daugiau

Centr alinėj e Louisianoje, f 
ir sveikas, kur žemė yra gera ir 
stų, gerų turgų ir geležinkelių, 
įgyti neišdirbtą žemę iš 10,000 
nuo 40 iki 360 akerių, tarpe gerai 
bai pigiai ir ant lengvų išmokeseių

Centralinėje Louisianoje, kuri yra apie 40O pėdą virš jurą, 
nebūna tokią karščiu, kaip šiauriniuose kraštuose. Nederlingą 
metą, kaip tas dažnai pasitaiko šiaurinėse valstijose; Louisianoje 
nėra; nes u-kininikai ten ant lauku ką nors sėja ir valo kiekviename 
mėnesyje. ' J ,.(j|

javai pas mus yra: avižos, rugiai, komai, papras 
bulvės, visokią rušią žirniai, pinutsai>w vata, cuk 

dobilai, alfalfa, daržovės,—kaip kopūstai, buroką 
pyčiai, slyvos, kriaušes ir figos.

Pini
nesą pelną, bet su laiku savininką padaro tu

Paskutiniuose laikuose žemė labai eina
Europa reikalauja daug produktų.^

Geri ar blogi laikai, ūkininkas Amerikoj 
ir bus tikru ponu.

Lietuviai su mažais pinigais niekur neras tokią gerų progų, 
kaip pas mus Louisiainoje. Kas nori geresnės ateities ir sveiko ir 
neprigulmiiiigo gyvenimo, tegul tuojaus kreipiasi prie musų ypa- 
tiškai ar per laiškus. Visas informacijas suteiksime dykai.

Valdžios agronomai musų- ūkininkams suteikia PA- 
GELBĄ DYKAI ir prižiūri, kad ūkininkams gerai sektųsi. 
BŪRELIS LIETUVIŲ IŠ CHICAGOS IR IŠ KITŲ VIETŲ 
VAŽIUOS PAS LIETUVIUS Į LOUISIANA 2-rą SPALIO Š.M.

Kada kitur yra sniegas ir saicia 
ganosi ir runka ant žolės ir ūkininkai 
viu. Kiekvienas mėnesis ūkininkui I v
na.

pic $200 ir daugiau 
iau. Pinutsai nuo $ 

javai nuo $25 i

Šiuosmet Louisianos ūkininkai už
Ūkininkas

paėmė $7,500. W. S. Warner
Jie yra labai geri ūkininkai 

ūkininkas ant paprastos žemės 
viu ant akro žemės.

gyvulių ir 
u šiaurinėse 
daugiau 

gali parduoti 
no.

imdavo po csz.or 
bulves tiktai nuc 
60 akru už< c

gerą žemę 
r o suvirs i

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Iš Rusijos

EPSTEIN

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL,

nes iš tokių atidengimų turė
tų pasimokinti ir suprasti 
kame dalykas.

Garsinkitės 
NAUJIENOSE

įdomu taipgi patirti, kad 
Vokietijos Užjurinė žinių a- 
gentura (“Overseas”, “Ue- 
berseedienst”) kuri paduo
davo į Ameriką, žinias bevie-

Apsvarstykit 
Gerai.

Kaip praneša “Daily 
News” korespondentas O. 
F. Schuette, Vokietijoj ne
senai buvusi suorganizuota 
užrubežinių ir naminių ap
skelbimų agentūra, kuri pa
skelbė, kad ji dalindama lai
kraščiams apskelbimus da
bosianti “nacionalio Vokieti
jos labo.” Pasirodė, kad ta 
apskelbimų agentūra yra 
Kruppo ir keleto jo sėbrų į-

Tokių atidengimų, * kaip 
Kruppai ar DuPontai veikė, 
reikia manyti ,ateityj bus ir 
daugiau. Apkvailinti žmo-

Jis “velytų” Vokietijai, kad 
ji užkariautų pusę svieto.

Dabar, kada žmonės Vo
kietijoj pradėjo kalbėti apie 
taiką ir didžiuma atstovų 
reichstage pusės svieto Vo
kietijai nenori ir ne atsisako 
nuo užkariavimų, Kruppui 
dar labiau parupo Vokietijos
“labas.”

jsitęsia; vienas jų 
Visi socialistų laik- 

rckalauja tuojaus juos

vių ir dabar esantįs kalėjime, 
apie dvi savaiti atgal paskelbė 
badavimą. Kalinių badavimas 
vis dar t< 
jau miręs 
raščili i 
pa linos uoli 
juos teisti.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003 3039 S, Halsted StM Chicago, IB.

steigta ir palaikoma. Be 
Kruppo toj agentūroj daly
vauja potašo sindikatas, ka
syklų savininkai, North Ger
man Lloyd ir keletas laikra
ščių kompanijų, .šita ap
skelbimui agentūra jau nu
pirko keletą žymesniųjų lai
kraščių, tarp jų liberalį Bre
meno “Weser Zeitung”, ir 
dar daugiau laikraščių pa- 

I pirko. Tie laikraščiai dabar 
(gieda apie pan-germanizmą 
(ir apie reikalą karę tęsti.
Matomai, visa pan-germani- 
stų propaganda yra vedama 
Kruppo pinigais.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago 

Prie Milwaukee ir North Ave&

KAINA RUSIŠKŲ PINIGŲ NUPUOLĖ
Kas turite gimines, pabėgusius nuo kares į giluma Rusijos, dabar 
gali lengvai sušelpti juos. Mes siunčiam šimtą rublių už 24 dolerius.

Padekite savo taupomuosius pinigus i tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jysy pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jys pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidejimtii dėžes.

Atdara Utarninko, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 9 vakare 
Gyvenantis toliau nuo Chicagos atsišaukite laiškais.

liu telegraf ų, irgi yra ne kie
no kito suorganizuota ir pa
laikoma, kaip tik Kruppo. 
Kruppas yra joj didžiausias 
šėrininkas. Be Kruppo joj 
dalyvauja kasyklų savinin
kai, mašinų ir pečių fabri
kantai ir plieno sindikatas. 
Kruppo žinių agentūra turi 
uždavinį informuoti pasau
lį apie Vokietiją taip, kaip jo 
interesams reikia kad pasau
lis žinotų ir manytų apie Vo
kietiją. O jis vieną teturi 
interesą — tęsti karę, kąd jo 
“tavoras” vis butų vartoji
me.

savo dabartiniams, buvusiems ir busimiems mokiniams, kad delei ne- 
/ ‘ * * * 1—1741

mokykla teko perkelti į 3101-3103 So. Halsted St., 
parankioj vietoj del visą musą dabartinių ir busi-

_________1.
Taipgi, kadangi Amerikoniška Mokykla praeityj turėdavo ir turi dabar didelį skaitlių mokinių, 

‘ • įvairias mokslo šakas priklausiančias stačiai prie auk- 
kvotimų del įstojimo j kolegijas, universitetus, ar į ko- 

American School of Languages” į “American

Rusijos šoeialdemokratų 
suvažiavimas.

Bolševikai badauja kalėjime.
New York o žydų socialistų 

dienraščio “Forward” korespon
dentas praneša iš Petrogrado, 
kad socialdemokratai bolševi
kai areštuotieji laike kruvinų

Ar galima kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

Ar galėtų kitas auksorius jumis dar
bu geriau užganėdinti?

Paklauskite lietuvių, kurie žino, 
šimtai laikrodėlių parduota. Visi 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas.

DR
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spiiolillslas mohrlšHi, nriikę. Ir nikę hgę
Gyveninis s j

36 RCp.

Laikrodžių
Krautuvę

šią ant Bridge-
Katrie norite

B. T. WAIT^HES, Sekr
8103 g. Halsted St., Chicago, Ill. /

Metropolitan Stale Bank
807-809 W. 35111 SL, kampas S. Halsted St.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$Š0 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

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

ss Jeigu norite gaut patentų savo išradimui trumpam laike ir jį S** 
JCparduot, rašykite reikalaudami dyko patarimo ir "Vadovo išradimų 
X ką išrast ir kaip užpatentuot” ir rašytą Gvaranciją. Bandymai ir 
K cgzaminacijos modelių arba braižinių daroma DYKAI. Ofisas nm- X 
9sų randasi Washington’c, kur yra Departamentas Patentavimo. X 
& AMERICAN KimOPKAN PAT1CNT OiTJCES (N’S) y
tį) 250 Broadway. New York, N.Y.

OH'j sws 
a PIRK SAU visas Plumbavojimui reik- & 
|| menis tiesiai ui "wholesale" kainas. H 
X Mes parduosime visiems. X
| Uvirilhal Plumbing Supply t 
•L 1637 W. Division Si., Cbicago, 
ft Corner Marshfield Ave A
W Kalbama lietuviikai.

Petrogradas. — Pereitą utar- 
ninką, rugs. 4 d., Petrograde 
prasidėjo visuotinas Rusijos so
cialdemokratų suvažiavimas. 
Jame dalyvauja visos socialde- 
mokratiškos organizacijos, apart 
pačių kairiųjų (bolševikų?)

ių overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir over

kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vai kinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną nedėlioinis ir va* 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted SL Chicago, SSL

šiuomi pranešame visiems 
paliaujančio didinimosi skaitliaus mokinių Amerikoniškos Mokyklos, senoji mokyklos jvmtą 
VV. 47th St.,, Chicago—pasirodė permaža, ir todėl 
Chicago, kur jinai telpa puikiose ruimose ir gana 
mą mokinių, gyvenančių visose dalyse miesto.

.Taipgi, kadangi / *' *“* -- - --
kurie mokinasi netik Angliškos kalbos, bet 
šfo mokslo, arba rengiasi prie valstybinių 
kias kitas mokyklas, jos vardas tapo permainytas i 
College Preparatory School”.

Taigi, nuoširdžiai užkviesdami Lietuvius ir Lietuvaites, norinčius pramokti kokio-nors mokslo 
šaką, atsilankyti į Mokyklos direkciją naujoje vietoje, po No 3103 S. Halsted St., Chicago, prižadam, 
kad darbuosimės sąžiningai ateityj, kaip ir praeityj, labui savo prietelių Lietuvių ir labui Mokyk
los, kuri trokšta gyventi ilgus metus tarp savo tautiečių.

Laike savo kelių metų gyvavimo, ši mokykla turėjo sunkų ir alsinantį darbą, ir nekartą jos ve
dėjai užklausė vienas kitą: “Ar pasiseks mums išdirbti šią mokyklą, kad butų verta žmonių pasiti
kėjimo?” Bet AČIŪ plačiai Lietuvių visuomenei, prieteliam ir mokiniam, kurie platino šią mokyklą 
tarp savo draugų, nes jau aiškiai matosi musų senai geidiama pasekmė. Teko mums pasidarbuoti 
gana sunkiai, bet, bėgiu to laiko, mokytojai šiosmokyklos įgijo gerą praktiką ir patyrimą, kuo pa
sinaudos daugiausiai musų mokiniai.

Čia mokinsime Angliškos kalbos nuo pat A. B. C. iki aukšto mokslo, naujausioms ir geriausio
mis metodomis. Taipgi ir Lietuvių, I>enku, Francuzų, Vokiečių ir Lotynų kalbas.

Norinčias įstoti j Teisių, Medicinos arba Dėn(isterijos kolegijas, arba į kitas mokslo įstaigas, 
prirengsime prie “State Board Examination”, ką tinkamai išlaikius, galima be jokio vargo įstot 
į bile kokią kolegiją.

Tiems, kurie nemano lankyti Jokių kolegijų, bet nori įgyti aukštesnį mokslą del savo kasdieninių 
reikalų, suteikiame Grammar Schoolės ir High Schooles kursus. Visus viršminėtus kursus musų 
mokykloje galima užbaigti labai trumpu laiku, nes ši mokykla yra taip sutvarkyta, kad jinai gali su
teikti instrukcijas visose mokslo šakose pagal kiekvieno reikalavimą.

Direkcija dabar yra atdara, ir nuoširdžiai už kviečiame visus, kurie mano lankyti musų moky
klą, ateiti del įvairių pasitarimų arba del prisirašvmo prie mokslo dabar, nes pradėsimo mokinti 
Rugp. (Sept.) 17, 1917, ir tie, kurie prisirašys prie kursų prasidedančių toje dienoje, pasinaudos 
daug. Žinoma, kiekvienas gali prisirašyti bile kada, vienok jei mokinys prisirašo ir pradeda mok
slą vėliau negu kiti, su kuriais jis klesoj mokinasi, pasikelia šiokie tokie keblumai. Todėl pataria
me prisirašyti tuojaus ir pradėti rudeninius,kursu* Sept. 17. Mokiname dienomis ir vakarais. Di
rekcijos valandos: Prastadieniais, nuo 8 ryto iki 12 pietų. Nuo 1 po pietų iki 5, Nuo 7 iki 10 vak.

Su tikra pagarba,

AR TURITE SKOLININKĄ ?
AP-* Jeigu kas jums yra skolingas ir nenori geruoju atsiteist,

nenusiminkite, bet paduokite savo skolininką j musų ran- 
< kas, mes turim būdą, iš kurio skolininkai neištrūksta iki 

V neatsilygina skolas Musų budui atgavimo skolų n€ra skir-
< tomo, kur jųsų skolininkas gyvena ir kaip toli nuo jųsų ar

musų — muaų pasekmingas būdas pasiekia ir atgauna vi- 
v* šokias skolas visose dalyse Amerikos, nes tam tikslui mes

I /4 turime korespondentus, kolektorius ir advokatus prižiurin-
šius musų reikalus visose apielinkšse.

Musų ofisas yra atdaras del ypatiškai atsilankančių pa- 
neddliais, seredoms ir i>Čtnyčioms nuo 1 v. po piet iki 6 vakaro. Utarninknis, ketver- 
gais ir subatoms nuo 1 vai. po pietų iki 9 vakaro. Gyvenantis kituose miestuose ga
lite kreipties pas mus laiškais jdedami 2c markę atsakymui ant žemiau padėto adreso 
SECURITY MERCANTILE AGENCY, 3231 So. Halsted Street, Chicago, HL

I
 JOSEPH C. WOLON f 

LIETUVIS ADVOKATAS
Ruimas #02-904 National Life

29 So. La Salle St., Chicago, Ill. ♦

Tel Central 6390-6891. Atdara:

Utarninko, ketvergo ir subatos vaka- J 
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: W 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, HL ■ 

Tel Humboldt 97.

on
3600 S. Halsted St., k»ni>a» 

Telephone Drover 4974
Ofisas atdaras iki JO vai. ry 

po pietų ir vakarais.

ėdy arba 
visokių

inisau laikrodžius, revol* ;
gramofonus.

K. MICHALADSKIS,
SMS S. Morgan St, Chicago



Darbininkų judėjimasVYRAI

msgčle

NAMĄPIRKO SAVO

New Yorke
namą

lllll

V h! stMiestą

CASINO PHARMACY
CHICAGO, ILL

■h.

EIKITE TUOJAUS PAS

CHICAGOS SPECIALISTAS

KONSTITUCIJOS 
SUKAKTUVĖS.

Vardas i 
pravardė

Kam Vehate Nuobodžiausius Metus 
Jeigu Jūsų Kraujas Yra Užnuodytas

rmoniciien.
nuolatos kil ė
spekuliantai

Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.

SPECIALISTAS 
IŠ SENO KR A J AUS

namus
Cleveland
Brunswick, N. J. ir Bridgeport 
Conn.

Užsisenčjusios ligos, 
reikalaujančios ilgo gy 
dymo, yra mano speci- 
ališkumas. Mano re
komendacija yra dide
lis skaitlius pasekmin
gai išgydytų pacientą.
Visiems viena kaina.

rusi 
tik 
laiko gydymą $4.00.

Atskirkite pairai liniją

Prieš Pačtc
Ofisą

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA .

iniĮ vyrą ir 
jiems savo

gą išgydoma 
mo t

K. ŠĮDLAUSKIS 
Aptiekorius ir savininkas 
SOU Til BOSTON, MASS.

Kiurio Jų 
išgydžiau

ANGLUOS DARBININKŲ 
KONGRESO.

namui.
Vengrai socialistai lokiuos pal 

t u r i C1 tie a goję, Del r o i t, 
Indianapoli

pažinimo ir gydymo ligos yra po mano priežiūra, 
peržiūrėjimas ir teisingas pažinimas ligos tankiai 
ligas neputėmytas kitų daktarų
motęrų mano, kad del jų nėra iŠsigydymo 
progų gydyti tam Iikras ligas.

Ai’ jus jaučiatės nuvargęs, nuilsęs, nusiminęs, stoką 
ambicijoj? Ar jus turite skausmus viduriuose, gal.,., 
skaudėjimą, sąnarių drebėjimą 
plakimą, nerviškumą, užkietėjimą vidurių, skausmus nu
garoje, reumatizmą, raudonąją gyslą, Užnuodijamą kraujo,

Nesirūpinkite. Ateikite šiandien.
Pasitarimai dykai. i

Prieinimb valandos; I) ryto iki 8 vakare; 
Nedėldicniais nuo 9 iki 12 dieną.

nesenai Įvykusio,p tonitono tai 
kihinkų darbininkų konfercnci 
ja parode, kad yra didelių skir 
tumų nuomonėse ir pas taikiniu 
kų darbininkus 
nors kiek

Ndw York. -— Vengrai socia
listai, nežiūrint nepatogių da
bartinių aplinkybių ir nuolatinio 
grųsinimo uždaryti jų dienraštį, 
nenusimena ir dabar įsigijo už 
$32.000 savo puikų keturių aug- 
štų namų prie 350 E. 78th St. 
Apačioj bus didele valgykla, o 
kituose gyvenimuose bus įtaisy
ta biliardine, knygynas, skaityk

lai o 
i r t i m esu io susi ta rim o 
Todėl pirmiau turi 

susitaikinti talkininkų šalių dar
bininkai, norint kad taikos kon
ferencija butų pasekminga.

Valandos nuo 
| ryto iki 8 v. 
nk. Nedėtiem 
ano 10 iki 1.

prie z: m ą
Silpni, j 

sugrąžinti

liškinimui kons 
kaip ji yra dabar pa 

i, taipgi gynimuiJconsti 
teisių laike kares.

Nęsikankykite saves skaus
mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašal ina vi i šmi
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones 
per pačtą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III

Knyga :“ŠALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydyties, kai 
na 50c.

kavusi Pennsylvanijos’ Hospitalese ir Phi- 
ladelphijoj. Pasek miegai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, . angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

Raumatizmas Sausgėla. |

Pr. Rentei?
SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS 
Mano speciahškumas yra gydyme paslaptingų vyry ir motery ligų 
Chroniškos ligos vyry ir motery yra gydomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PUSLeS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU ROS.. PATARIMAI DYKAI. V

uit, slipręt, gerai dirbt, 
ėmė stipriai dirbt. Inkstui atsigavo. Reni
ai nebebade po krutino. Vidurių režimas 

Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas ša
po butelj Salutaras, Bitteria. ir po 3 men. stivo paveiksle pa

loki skirtumą kai]) tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
ir esu Linksmas iu 1000 sykių dėtuoju Salutaras mylistų ge- 

;i ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
dsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

Iš rečp. Dr. Galoom UI|V
Pagarsėję vaistai ylĮB
Dr. Galoom, kurie vy*
įgijo sau gerą va r- PSafejs l 
dą visame krašte.
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
metu praktikos, šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančių žmonių.

Daug ligonių jis išgydė, bpeciaiiskumu gydymo vi- 
iokių vidurinių ligą, širdies, plaučių, inkstų, pūsles, 
ižmiodijimo kraujo, skuros ligų, reumatizmo, galvos 
.kaudėjimo ir kryžmoje, kosulio ir paslaptingų ligų., 
/yrai ir moters! --- nežiūrint į tai, kas jus gydė be 
I kiniu arba nežiūrint kuo sergate* — nenustokite 

»j atsilankykite — o jis jums parA- 
irjoliną savo budo gydymą. Pata-

varkymus varžančius pamatines 
žmogaus ir piliečio teises.

American Union Against Mi
litarism dėlei tokio konstitucijos 
teisių mindžiojimo išleido pa
kvietimų į visus tikinčius į kons
titucijoje nustatytus laisves

Jus Galima Išgydytie
Jeigu Jus Sergate Ateikite pas Mane 

AS Turiu Stebėtinus Prietaisus Gydymui Kožnos Ligo«
X=RAY EXAMINACIJOS

Aš jums pasakysiu ar jus galite 
but tikrai išgydytu,

Aš jums pasakysiu, be spėlioji
mų, kokia yra jūsų tikra liga,

Aš vartoju tiktai vėliausias mo
ksliškas metodas ir įrengimui

susirinkimus 
titucijos ii 
minama 
lucinių i

Kalbėtojai ypač turėtų tuose 
viešuose susirinkimuose labiau
sia atkreipti atidų į laisvę žo
džio, spaudos ir sužinos. Pati 
unija (American Union Against 
Militarism, 79 Fifth Ave., New 
York) apsiima prisiųsti kalbė
tojams apsčiai medegos, nuro
dančios kur ir kaip paminta ka
rės reikalais konstitucinės žmo* 

teises.

H. K. M&BIROFF, Kk« perta* Optika*,
Jum wrjC* ir r*ikąjai jet* patarimo arbft vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap* 

i>k'n4u« R u rijoj At* 10 m<tą, Amerikoj 15 motą. Al duodu patarimas DYKAI. O&Jlu 
ftadatyU bits Ai rekomenduoju t<k GERUS daktarus. Al ♦«aJKSniE e. M. MssmowU:’ so. Morgan st., cincAdo, ilk

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 melus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnojimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nuslojimas viso kūno, ir buvau „nustojęs vilties, kad 
begyvensiu-. Visur {ieškojau sau pagalbos. nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bei niekur negavau savo sveikatai pagalbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervalona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pile 
Kraujas išsivalė. Nervai 
matizmas pranyko, dieglį 
išnyko po užmušimui visų Ii 
vaite 
mačiau 
smagiai

i vartoju tiktai tikrų Neo-Sa! 
varsen, 914 ir 606.
i išgydau, kuomet kiti atsisa

<ftH*****4»*» 4»*<»***<IB 
£ TEL. Canal 2118 2
! Dr.A.L. YUŠKA i 
J GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T

1749 So. Halsted St., Chicago, Ill. 2 
V Kampas 18-tos gatv. W

kielijos darbininkais ir moteri
mis, bet su sistema, kuri reiškia 
m i Ii ta rištiškų a u lok ra ti j ų 
baigė kalbėtojas. --

Kongresas, kuriame dalyvavo 
apie 700 delegatų, išsireiškė kad 
dar reikia palaukti su Stockhol- 
mo konferencija. Pirmiausia 
reikia susitarti talkininkų šalių 
darbininkams, o kol lokio susi
tarimo nebus, tol ir Slockbolmo 
taikos konferencija negalės duo
ti geistinu pasekmių. Ypač kad

lenkinu receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška upticka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresų.

jau- 
pus- 

i vai- 
Visas 

Kaina $5.00.

L NUSTOJ1MAS VYRIŠKUMO.
Musų vaistai gydo visokj silpnumą vyrų 
ir suteikia naują spėką ir energiją ; užtik
riname greitas pasekmes pagerėjimo. Kiti 
gydytojai ima $10.00 Pas mus kaina tik 
$8. Vieno mėnesio gydymas.

J. TRIPERIS—PJOVIMAS.
Tų lipu; gydymas yra mano speciališkumas. 
"Nėra skirtumo kiek ta liga yra sena ir 
chroniška. Rašykite man ir aprašykite 
aiškiai, o aš išsiųsiu gerus ir atsakančius 
vaistus. Tas gydymas vadinama Gono

ki, didelė salė vakarams, ma
žesnės salės susirinkimams, par
tijos ir kilų artimų draugijų ofi
sai. Belo New Yorko vengrai 
socialistai nemažai- aukavo ii 
Band School oi Social Selenei

gos visai nckųa.
Iš los priežasties tarp darbi

ninku kibi didelis nepasiganėdi- 
(lelci lo greitoj ateityj 
di sulaukt? dideliu nc-

M. RUPTURA.
Jeigu kenti nuo rupturos, atsiųsk man 
mierą ant diržn rupturos. Bet jeigu rei
kalinga operacija, tai aš gvarantuoju taip 
išgydyti, kad nereikės nešioti rupturos dir
žo. Kaina diržo $1.00 arba visas gydymas 
$12.50.

S. HEMOROIDAI (PILES).
| specialia vaistas. išgydys kiekvienos 
s tą bjaurią ligą be operacijos, jeigu 
aikvsitės atsargiai. Kaina už mėnesio

Dr. SCHNEIDEU, 1553 W. 47th SIR, kamp. Ashland Avė
VAl.ANDOS: Nuo 9 ryto iki 9 valon o. TU1 A fV'a Tf T

Nedėk nuo 9 ryto iki 1 vai. po piet. ULUVAUrU, LLL.

DR. B. M. R(
KAMPAS M

ROOMS
IMK E LEVATOR It

VALANDOS: Kasdien 9 iki 
dėlio, Seredos, Būtus čins ir Į

(ik klausimus kaip tų atsiekti, 
ypač ai’ galima tai atsiekti ka
rės keliu.

Jo nuomone, karės keliu to 
negalima atsiekti, šiuo keliu 
eidamos valstybės jau pražudė 
užmuštais D.OOO.OOO žmonių, ku
rie butų galėję likti tvėrėjais 
naujo pasaulio. Skaičius už
muštų j ii ir šužeistųjų visose ša
lyse perviršija skaičių baltųjų 
gyventojų visoje Anglijos impe
rijoj. Mojusi barniai yra nęišu Vo-

W jiMentor Bldg.
įl fcL --Mk Pffl Paimk elevatorį. Kambarys 122,
If Jj et, Prieš North American Cafe.
ŠL f : J \m 39 S. State SI. Kampas Monroe.

U’įfl Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka- 
ra Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 

vai. po pietų. <

Laikykit šj kuponą. Tas. kuponas sutei
kia jums tie>ą gauti už dyką egzaminavi
mą ir pasitarimą, kuomet jus j j parodysit 
gydytojui

CASINO PHARMACY
30 So. Halsted St. Chicago, Illinois.

Biuro aptiekoje valandos 9:30 ryto jki 
9:30 vai. vakare.

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS

Cura. Kaina $10. Yra tai pigiausia, dėl
to. kad greičiausia; už $10 galite but iš
gydytas.

K. KATARAS.
Mano vaistai prašalina katarą iš nosies tr 
galvos ir nemaloni; kvapą iš burnos. Grei
tai veikia. Kaina $4.00.

L. PERŠALIMAS IR KOSULYS.
Jeigu esate peršalę ir turite kosulį sunkų 
ir sausą ir del to negalit miegot, rašykite 
del tų vaistų, o aš jums greitai pagelbė
siu Kaina $2.00.

Blackpool, Anglija. — Nese
nai įvykusiame amatinių unijų 
kongrese, atstovas katilu darbi
ninkų ir laivų budavotojų uni
jos, John Hill, laikė ilgų kalbų, 
nurodinėdamas dabartinį darbi
ninkų padėjimų ir augantį nepa- 
si tenkinimų.

Valdžia įvešdama darbo kon- 
skripcijų, davė ^darbininkams 
daugybę prižadų, kurių dabar ji 
visai nepildo. Darbininkai ne
norėdami ])akliuti į kariuome
ne, turi dirbti labai sunkiose i

a pys lovose ir už labai mažų mo
kestį, nes kitaip jie gali būti pa
šalinti iš darbo ir paimti ka-

Ka(belojo nuomone, jau ne
beužtenka rezoliucijų, kad išga
vus kokias-norsr reformas. Pas 
ėjimas be kepurių pas m miste
rius ir maldavimas turi pasi
liauti. Jis turi būti palaidotas, 
kaip palaidotais liko saidokas su 
raguoline. <

Valdžia gi, jeigu nori užbėgti 
už akių darbininkų nepasitenki
nimui, pirmiausia turi išpildyti 
visus savo duotus prižadus - 
kitokio kelio nėra.

Toiiaus Hill kalbėjo apie kū
rę. Esu debatuoti apie Belgija 
nėra reikalo. Visi Sutinka, kad 
Belgija ir kilos šalįs turi būti 
paliuosuotos ir atbudavotos. 
Visi sutinka, kad likimas Len
kijos, Lotaringi jos, Trenlino tu
ri buli teisingai nuspręstas. Vi
si sutinka, kad Vokietijos mili- 
larizmas turi būti subaikintas, o 
jo vieton Vokietijoj turi būti Darodymas Gydymo 

Kuomet jųsų kaimynas pasakys Jums
X-RAY ir kitokios geriausios clektrikos mašinos, del 

Pilnas / 
atranda

Daug sergančių vyrų ir i 
Aš noriu turėt

D. NERVUOTUMAS.
Muku vaistai nuo nervų nuramina visokį 
skausmą ir nervų suirimą, pavelija dar- 
buoties ir ramiai ilsėties. Kaina $2.75

E. VIDURIŲ LIGOS.
Jeigu neturite apetito arba jeigu jus var- 
gjna atraugos, turite skausmus ir gazus 
viduriuose, tai atminkite, kad musų pagar
sėję vaistai nuo vidurių visus tuos ken
tėjimus išgydys trumpu laiku. Kaina $4.00.

G. SILPNA PŪSLĖ.
Kuomet negalite sulaikyti šlapimo ir 
čiate degimą\viduje, tai turite silpną 
lę, lodei rašykite reikalaudami musų 
stų. Kairei už vieną bonką $2.00. 
mėnesinis gydymas 6 bonkos

lyj nusistebėsite, kaip greitai jus galite būti išgydyti. AŠ esu specialistai 
bu daug metų patyrimo ir žinau tikrai ką jums daryti, kad pagytumėte 

VISOS CHRONIŠKOS LIGOS VYRŲ IR MOTERŲ 
PASEKMINGAI GYDOMA ‘

Pasikalbėjimas ir patarimas dykai

DOCTOR BOYD
S P E CIALIS T A S

219 SOUTH DEARBORN STREET, CHICAGO, ILI

7 X-9AV AMO HIGH FfttQUtSCV 
TtCHNIgUE

Pancdclyj, rugsėjo 17 d. su 
kanka lygiai 130 melų nuo pa 
sirašymo ir paskelbimo Suvieny 
tųjų Valstijų konstitucijos, 
konstitucijos, kuri šiandie 
visaip mindoma, varžant 
ž o d ž i o, s p a u d o

mane 
gi-X 
boratori ja ir 
dengia man ; 
siimsiu gydyt 
espėka bus jums sugrąžinta, 
tikrą specialistų ir ne prie 
Tikras specialistas neklaus jų 
skauda ir kokią jus ligą turite 
jums pasaky

Aš duodu kainas už i 
patarnavimą pagal jų- | 
sų išgalę. Neaikvokite g 
laiko, tuojaus rašykite X 
man. Kalbama pas I 
mane lietuviškai ir len | 
kiškai. «
..Valandos priėmimo: | 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va- | 
karo. Nėdčliom ir Šve- | 
ntadieniais nuo 8 ryto I 
iki 12 po pietų. §

A. ODOS LIGOS.
Sneciali vaistai nuo Šašų ir spuogų ir vi
sokių odos ligų. Užtenka gydyt vieną mė
nesi. Kaina $5.00.

B. REUMATIZMAS.
Geriausi vaistai nuo reumatizmo. 'Lie vai
stai gydo kiekvieną reumatizmo apsireiš
kimą. Kaina už mėnesini gydymą $3.00

C. NEŠVARUS KRAUJAS.
Musų'va šiai nuo suteršto kraujo tokie y- 
Ya stiprus, kad išvalo visą žmogaus siste 
mą trumpu laiku. Kaina už mėnesinį gy 
dymą $5.00.

Klauskite Patįs Savę
Sekanti yru apsireiškimai chroniš

kų ir nervų lign. šie keblumui, jei
gu j !iuos neatkreipsite atydos. tan
kiai baigiasi silpnumu, kariais be
protyste ir mirčia:

1. Nuvargimas? 2. Nuliūdimas? 3. 
Apsvaigimas? t. (ueitas erzinimas?
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ambici
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas? 
10. Bailumas? 11. Nusiminimas? 12. 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? 11. 
Drebėjimas? 15. Aštrus diegliai? 16. . , . .
Žaizdos, Skauduliai, Gelsvos spalvos dėmes, ir H- nm> kiaujo be
tvarkės? 17. Užbliurkimas akių? 18. Taškai pries akis. 1 J. Sallis 
persimainąs į karšt}? 20. Drebėjimas? 21. (mrgi’jmias zainose.
Plakimas širdies? 23. Lėtas cirkuliavimas kraujo? 24. Salios ir su
stingę rankos ir kojos? 25. Neganėtinas ir labai spalvuotas šlapy- 
mas? 26. Skausmas apie kulšis ir nusidėvėjimas apatinių sąnai lų . 
27. Kataras? 28. Ištinę pasididi nimai ? 29. Inkstų ir pūslės keblu
mai? 30. Vyriškų organų negalė? . .■

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

Kodėl mano ofisas visuomet prisigrūdęs? Jeigu mano meto
dus nebūtų sąžinigos, tyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 
aš negalėčiau šiandien nuudolies pilnu užsitikėjimu Chicagos žmo
nių, kaip parodyta mano didele ir visuomet didėjančia praktika. 
Ir dauguma žmonių, kuTie atsilankė pas mane, yrix atsiųsti nuo 
žmonių, kuriuos aš išgvdžifui nuo panašių ligų. JUS GALITE IN
GYTI MANO GYDYMĄ.

Vedę vyrai:—Dr. flodgens patarimas bus svarbus del jųsų. Jus 
galit grįžti namo į savo senąją vieta liuosas 
Ateikite ir turėkite draugiška pasikalbėjimą.
tęisingf| kelią--IB JUMS NIEKO NEKAINUOS 
nių keliau t tolimas keliones del mano specialio gydymo-.

Dr. J. W. Hodgens
35 South Dearborn St., Kampas Monroe St. Chicago, Ill

. Crilly Building, 2-ras augštas, Room 208 ir 209.

ikwood
CHICAGO.

8 VI11NATINI8 RKGIBXRUOTAB RU?AH AWJBKORIUB ANT BRiDGEPdRTO | 
| VYKĄMo IR SU AUGIEMS | 
w Akiniai aukso rirauose nuo $8.00 li? an*

į <Sčiau. Sidabro r&muoMf nuo $1.00 ir į
aup4čiau. Pritaikome akinius už dyka- F 

way W j /T" ' Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviška- į.
I '4 ii skaudėjimas, užvilkimai ir S

2 ■ yrR vaisinis Įvairių ligų, kuris k
T / sik A&-X "JlrM r //j KVA butl eraSalintoa geri; akinių priteik?- . <
ft r JLE/ YvJ 1 % Ai . i / ' V'\ J?”* ■ Hityrimas vždyką, jei perStl į
V l <5®8ri t! w 40 akaud* alūs. .Jni jos raudonos, jai gai- *

pa, jei blogai matai, Jei akis »Ū- g 
netę-k ilgiau, o jieškok pagalbom j 

coj, kvt kiekvienam pritaikoma a- g 
lulykfl. Atmink kad kai- f 

Bvnrantuojam akintus ir kle.okte- K 
gerai prirenkam. 1

DYKAI ir pasakys jujns, kas jums 
mini keliauja ilgas keliones iš vi- 
pas daktarą nuo savo ligų.
11 DEARBORN STREET.
IEET, CHICAGO, ILL.

IR 507, CRILLY BUILDING.
' IKI PENKTO AUGŠTO.
L Nedaliomis 10 iki 1, Tai|)gi Pano- 

ubalos vakarais nuo 7 iki 8.

D R. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos 

____ ,, Jei kiti negali išgydyti, ateikite pas
Mano •prietaisai, Radio-Scope Rag- 
pilno įrengimo Bactcriologiška la- 

Kraujo egzaminacija ati- 
jųsų tikrą ligą ir jei aš ap- 

I jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
Ateikit pas 
imituotoji}.

i, kur jums 
bet jis 

po apžiūrėjimo.

© i k si I a u a 
tai jus žinosite, kad aš tai padaliau 

sutrukiiuą skuros, spuogus, rudas plelmas, žaizdas, išbė
rimą, siibiinkusias gyslas, sutrukimą, išblyškimą, mažėji
mą švaros, slogus, kraujo liėgimą, skausmą krutinėjo, akių, 
ausų, nosies ir gerklės ligas, arba kitokią užsisenčjusią, il
gai besitęsiančią ligą?

Nors aš esu labai užimtas daktaras del mano didelės 
praktikos, aš noriu kiekvieną sergi 
kvieslį j savo ofisą ir aš suteiksiu jiems savo geriausią 
nuomonę. Jeigu aš atrasiu jųsų ligą išgydoma, jus misi- 
stebėsi!, kaip greit jus pajusit gydymo drebėjimą jųsų gy
slose. Jus vėl jausitės gčrai. tvirtu ir sveiku.

mane išgydė
Karė už Augštas 
Gydytoju Kainas

nuo ligos ir silpnumų, 
d yra žingsnis į 
Daug mano ligo-



M*.

TURĖKITECHICAGOS

ose

Roseland

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Mayoro Thompsono

ino

Daktaras
Specialistas iš

rugsėjo

Garsinkis ‘Naujienose’
MMM

Miesto Ofisas:
•17 U. tartam St.

»111-11 Unity BMg.
TeL Central 4411

L.SJ3. VIII rajona 
konferencija.

Detroit, Mich ir apielinkės gyven 
tojų atydai

Nusižudė, kad nereiktų 
eiti karėti

L.S.S. 29 kp. ren- 
Kalbėtoju y- 

žinomas tarp

tinkamai išsilavinęs

uju būdu, 
ui tnaiiį 
iki *qra

League 
čio Hei

persitikrinkite 
—nauji cigare- 
7, Flor (Case) 

Parduodu po viena ar visus kariu.

ikai 
itsa- 

užklattsi- 
raštiškai

Telephone Yards 5194.

Registruota Akušcrka
Mrs. Antonina Shusho

ngc 
bloko paeiti tisiai 
bloko į žiemius i

siuoiiii pra
tinu ir D nie

kad

į 20 minučių. Kaina 25c.
it šią trejanką reikia neužmiršt

kraujo, 
koačjhn*, 

8tteikit* 
i melų ir

Nedėliomu iki 12 dieni*. 
* . i. Tel. Canal 3263.

2121 N. WESTERN A V 
CHICAGO, ILL.

susirinki 
10 valandą, A 
Nariai ir pa- 

mokiniai, pasistengkite pri 
—Komitetas

Rockford, Ilk - 
nešu visiems Liet 
terą Draugystes nariams, 
atsibus extra, susirinkimas

Cicero, III 
vimas įvyks rugs 
verside miškuose, 
kia 22 gat. k

karais iki upes tilto; pusę 
po to pusę
pat vietai.

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

reikalingas akinių

J“Laisvės” redakto- 
rg. L. Pruseika, iš Brooklyn 
Springfieldiečiai

Senas Basas
Specialistas 
Vaikiškų, '
OFISAS:

Kampas Nori 
VALANDO 

1:30 ik

L.S.S. 58 kuopos 
susirinkimas atsibus ne- 

rugs. 9 d., 9:30 ryte. Susi-

BURKEBARBERSC
612 W. Madison St., Chic

vietinėj policijos 
o teismas už peš- 

šciiąyną, 
Wabash 

nuomininko su 
Bvla atidėta

Dagilis 
Devindrekis 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgėliu žiedai 
Eglių uogofe 
Francųziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Karčioji žievė 
Kino žieve 
Krapai 
Krapai, valakiški

o laišką, rašytą 
kuriame praneša, 

nusitaręs geriau nusi
žudyti drauge su savo pačia, ne
gu eiti į lagerius.

turinį, kad 
na su jais šneketies, i 
luoti atsakymus 
l uomet, girdi, i

redaktoriusX, Pruseika. Bet 
kadangi drg. Pruseikai laikas 
nepavelija, liti. jisai negales kal
bėti West Pullmane; jo vietoje 
kalbės taipgi gabus kalbėtojas, 
dar pirmu syk šiame mieste, 
drg. A* žymontas. Užtai visi esa
te kviečiami atsilankyti, nes iš
girsite daug ko svarbaus, o ypač 
šiame, taip svarbiame, laike.

—Komitetas.

Brighton Park. — LSS. 174 
kp. rengia prakalbas nedelioj, 
rugs. 9 d., 7:30 v. vak., Kosciuš
kas svet., 3800 Kedzic 
te 38 
lią” redaktorius P. Grigaitis. Vi
si lietuviai ir lietuvaitės kviečia
mi atsilankyti ant šią svarbią 
prakalbą. —Kuopa.

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

1 >u Chicagos kareivią regi
ncut u kaip vakar naktį turėjo 
įpleisti Chicagą. Išvažiavo jie į 
Houston koncentracijos lage
rius, o iš ten -— į Franciją.

.North Sides Draugiją Sąryšio 
Viešą$ Knygynas atsidaro suba- 
toj, rugs. 8 d., po num. 1617 N. 
Robey st. Kviečiame kuoskait- 
lingiausiai lankyties į knygyną, 
kur kiekvienas turės progą pa- 

I siskaityti ^visokią laikraščią įr 
i. —Valdyba

rai. Vėliaus aiškino reikalingu
mą organ ižu o ties žmonėms, ii 
ragino juos stoti prie socialistų 
partijos ir veikti kartu su visais. 
Po prakalbą buvo dalinta apli
kacijos įstojimui į kuopą. Dau
gelis prižadėjo atsilankyti ir a- 
teinantį mitingą, pėtnyčios va
kare. . . Korespondentas

l-mos kuopos mėnesinis 
įvyks subatoj, rugsėjo 
I. vakare, Mark White 

kampas Halsted 
ir draugai, malo- 
kudskaitlingiau-

L.S.J.I 
susirinkimas 
8 dieną, 8 v 
Square svotai nė ir, 
ir 30 gg. Drauges 
nėkite atsilankyti 
šiai, nes turime daug svarbių reikalų 
apsvarstymui; taipgi nepamirškite 
atsivesti naujų draugų. Valdyba.

kolai. Būtinai turite atsilanky
ti visi nariai. Susirinkimas at
sibus rugsėjo d., 2 vai. po pie
tą, svetainėj po num. 1010 So. 
Main st. Rašt. O. Waliuliene

Vakarine mokykla Westsidej.
Pelnyčio j, rugs. 7 d., atsidaro 
kykla p. M. Meldažio svetai

nėj, tarpe Leavįtt ir Oakley avė, 
23 PI. Mokytoju bus gerb. G. 
J. Lcveskis. Mokys anglą kalbos, 
aritmetikos, knygvedystės etc. 
Taigi, Westsides vaikinai ir 
mergaitės kviečami imties už 
mokslo, nes dabar patogiausias 
laikas mokyties. A. K. R.

Rajono konferencija įvyks ne
dėlioj, rugsėjo 9 d., Kosciuškos 
svet, 3202 W. 38 str. ir kampas 
Kedžie avė., prasidės lygiai lOtr 
vai. ryte.

Tuoj po atidarymo konferen
cijos, drg. P. Grigaitis, “Naujie
ną” redaktorius, papasakot sa
vo įspūdžius: — ką girdėjo, pa
tyrė ir matė tarpe draugą-są- 
jungieČią, lankydamasi rytinėse 
va

Kaip teko girdėtu jisai (drg. 
Grigatis) patyrė daug įdomią 
dalyką, kurie užinteresuos kiek
vieną sąjungietį. Todėl, visą- 
pirma, delegatai, pasistengkite 
pribūti laiku. Be delegatą yra 
kviečiami ir šiaip usinteresuoti, 
Sąjungos reikalais, kuopą na
riai. \

Be to, ši konferencija, savo 
reikalą didumu, turės būti vie
na iš svarbiausią iki šiol buvu
sią konferenciją.

Tik visi, kurie busite — bu
kite laiku.

J.- šmotelis, VIII Raj. Rašt.

en nuolatai ž 
& banke gausi 
int kožno par

Roseland ,111. — SLA. 139 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 9 
d. rugsėjo, nedėliojo, 2 vai. po 
pietą, Strumil Brolių svet., po 
num. 158 E. 107 str. Nariai yra 
kviečiami ateiti ir užsimokėti 
mokestis, ypač kurių yra užvil
ktos mokės tįs. Nepamirškite 
atsivesti naujų narių.

Nu t. Rast, K. Kalnietis.

Springfield, III 
gia didėles prakalbas, 
ra pakviestas plačiai e _
Amerikos lietuvių vienas iš gabiau 
šiųjų kalbėtojų, 
rius, Drg- L. L _ 
N.Y. —Springfieldiečiai ir iš apie- 
linkių lietuviai, nepraleiskite šios 
progos, atsilankykite ant minimų 
prakalbų, o išgirsit daug dalykų, ku
rių da nesat iki šiol girdėję. Už tik
ri n airi, kad busit visi užganėdinti. 
Prakalbos atsibus n'ėęlėlioj, 9 d. sept- 
7:30 v. v., kampas 7-tos ir Washing
ton gatvių. Pct. Allans svetainėje.;

—Kp. Sekr., J. Bubliauskas.

tų, tai tas viskas atsibus Tanui- 
liuno svet., 1447 So. 49 avė., Ci
cero, III. Kurie turite tikietus, 
tai tėmykite, nes išvažiavimas 
žada būti turtingas.

K. F. Deveikis, 
SLA. 149 kp pirm.

L.D.L.D. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedelioj, rugs. 9 d., š. m., Mark Whi
te Square, Club room svet., ant vir
šaus, Pradžia 1:30 po pietų. Vasa
ra jau baigiasi. Tad-gi pabuskite, 
draugai! M. T.

BANKO NĖRA
už Lietuvių VaLstijinį Banką—- 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 

ir penkių gabių ir 
Banko Valdininkų.

Roseland o, Kensingtono, West
Pullmano ir Burnsidės “Naujienų” 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas 
įvyks nedėlioj, rugsėjo 9 (L, 7:30 vai. 
Vak. “Aušros 
Michigan avė.

Katriems šėrininkams rupi laik
raščio “Naujienų” pagerinimas, tad 
yra pareiga būti ant šio susirinkimo

—Komitetas

Kenosha, Wis 
mėnesinis 
dėlioję 
rinkimas įvyks Louis Bobšei svetai
nėje, kampas S.W. Main ir Grand 
Ave.

Draugai ir draugės, malonėkite at
silankyti į šį susirinkimą. Turime 
daug svarbių reikalų; taipgi malo
nėkite atsivesti naujų narių prisi
rašyti prie kuopos. —Organizatorius

Matydami būtiną rci- 
>S. namo fondas pasie

ktų reikalaujamą sumą, mes, detroi- 
tiečiai, suvienytomis spėkomis: LSS. 
116'kp. D.L.K. Keistučio Dr-ja, L.D. 
L.D. kp. LMPSA kp .ir D.M.D-ja ant 
6 d spaliaus-October rengiame tam 
tikslui įspūdingą ir originališką 
koncertą ir balių. Pradžia 7:30 vak. 
Vieta salėje ant Michigan gatves, 
kampas 24-toš. Inžanga ypatai 25c. 
Lauksime savo idėjos sąkcleivių iš 
anielinkių atsilankant kuoskaitlin- 

Rengejai.

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ J lt MOTERŲ
NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENĖJUSIOH JR NEIŠGYDOMOM JOS YKA

Speciališkhi gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir mitJes, užnuodiju™* 
odos, ligas, žaizdaa, reumatizmų, galvos skausmus. skausmus nugaroje, ' 
gerkles skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negu lojo jt>a išgydyti 
ČIh ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį 
iigydč tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki H vai. vakare. ‘ 
1900 HLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viriui Rnnkos

Kadugių uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Mot inlaid ai 
Motinžoiės 
Marių samanos 
Maiarunai 
Malva 
Maškata 
Muiline 
Meteles 
Našlikės 
Pafrstupas 
Plaiskanių žiedai 
Pinavijų žiedai 
Ramunikės 
šimtai 
šalavijai 
šaf tonai 
Senatai
Valerijonų šaknis, 

pačtą (parcel post)

LOCAL LOAN 
COMPANY 

4M7 So. Balsted Street, 
Kampas 474o« aug

Telephone Drover 2116.

111?. M. IIERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 ma

tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 4 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GWENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

'gUSŠ'IAĮN^STURKISH

BARZDASKUČIAI kariuo
menėje uždirba daug pinigų. 
Mokykitės šį amai:) dabar;

eta savaičių lai 
visas kursas $15, 
š, jei jus eisit į 

karę—iki pasibaigs.

Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidų. Visada vartojami tik švieži vaistai.
Musų, aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A. K. vaistai puo nuospaudų (corns). Nugydo nuospaudas į kelias dienas. Kaina 25c.
A. K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą j 20 minučių. Kaina 25c.
Trejos DeVinerlos (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant šią trejanką reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaistas ir bevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu budu žmogus 
įgauna didesnį apetitą.. Kajną SOc. .

A. K. Tabletkoš nuo persišaldymo yra geriausia gyduolė nuo persišaldymo, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c. /■' / ,

A. K. Pilules nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant šiąs pilules užlaiko vidu
rius normališkame padėjime. Dažnai pašalina.galvos skaudėjimą, jeigu tas skaudėjimas paeina nuo vidu
rių netvarkos. Vartojant šiąs gyduoles įgauni geresnį apetitą.

ir tt. keletą čia paduodame,

' LIETUVIS APTIEKORIUS
’ ■ d ■ . • /- z. - ' ‘ i

3201 So. Halsted St., Chicago, III. Telefonas Drover 9053

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

3149 S. Morgan St. kerte >1 
Chicago, ID.

SPECIALISTAS 
Moteriškų^ Vyrišku ir Vaiki 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687.

prakalbas rugsėjo 5 d. Kalbė 
jo “Laisvės” redaktoirus, drau 
gas Pruseika.

Labai dailiai ir plačiai išaiški 
no, kaip šiuo momentu Euro 
pos valdžios elgiasi, ir liuosuo 
ja žmones. Taipgi aiškino ii 
šios šatfes carišką pasielgimą 
kaip jinai žmones areštuoja ii

Pradedant panedėliu, rugs. 
10 d., visą ateinančią savaitę 
Crown teatre, Ashland ir Divi- 
siosn sts., bus statoma drama 
“Apsivedimo klausimas” (The 
Marriage Question).

Mayo ra s Thompson as 
užreiške, kad ateityj jisai 
kiuėsiąs į reporterią 
mus ne kitaip, kaip til 
Girdi, reporteriai taip iškraipan
tis jo kalbos turinį, kad negali- 

reikia 
int popieros. 
negalėsią iš-

Veda visokius reikalus, kaip kriininali&kuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopleras.

Narni) Ofisas:
1123 S* Halihd lt

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

jog ban Kas yra 
ant t virių finansinių 

Banko turtas jau

nuovadoj bu 
t y nes t d vie j ą 1 ie t u v i ą 
gyvenančią arti 105 ir 
a ve. Peštynės i 
namą savininku 
30-čiai dieną.

Sugrįžus namo vėl I 
lis, mat nuomininkė šį 
rejo atsimokėti savininkams 
(kurie juos buvo areštavę) ir 
juos areštuoti. Bet nieko nepe
šė. Be reikalo ji tik sau apsi
draskė kūną ir suplėšė drabu
žius (sakoma, tyčiomis, kad pa
rodžius “užpuolimą.”).

Kvetkietis.

Apskundė Chicagos laik
raščius ant $1,350,000.

Mayoras Thompsonas apskun
dė teisman ir kaltina šmeižimu 
tris Chicagos laikraščiu ir tris 
pavienius ypatus šmeižimu. Jis 
įieško utlyginimo $1,350,000.

Iš laikraščio Chicago Tribune 
j ieškoma $500,000, iš Daily 
News ir jojo leidėjo Lawson
- $250,000; iš Jacob M. Dick

son, buvusio karės sekretoriaus 
- $200,000; iš H. H. Merrick ir 
Arnold Joerm, prezidento ir se
kretoriaus National Security 

$200,000 ir iš laikraš- 
— $250,000.

Pasitraukiant iš biznio visas sandėlis vy
riškų aprėdalų, skrybėlių, kepurių, apatinių 
ir puikiausios, naujausios mados viršutinių 
vyriškų marškinių ir 11, turi but parduota už 
50c. nuo $1.00. Ateikite ir 
patįs. Pardavimui įrengimai 
tams keisai už pusę kainos; 
Reisai

rių netvarkos. Vartojant šiąs gyduoles įgauni geresnį apetitą.
Pas mus galima gauti visokių lietuviškų naminių vaistų, šaknų, žievelių 

o daugiau raitdasi musų aptiekoje.
L AlijoŠis
2. Arnikas
3. Anižiai
4. Anižiai žvaigždėti
5. Avietes vuogos, džiovintos
6. Aviečių lapai
7. Avietės, juodosios
8. Akmenėlis (pamačninkąs)
9. Apviniai

10. Ąžuolo žieve
111 Apelsino uogos
12. Apelsino žiedai
13. Arbūzo grudai
14. Bobro mėsa
15. Bobro lašai
16. Bezdų žiedai
17. Bruknių lapai
18. Burokų sėklos
19. Babkų uogos
20. Babkų lapai
21. Cinamonai
22. Citvaras .

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per expresą arba per

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levpr- 
vėlių ir kitokių. Kas. ką pirksit pas 
mane, tai aš viską jūęvarantuoju 
kad auksą pirksite, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodm 
gausite nuo šio laiko.

Idpgi priren 
Akinius.

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

G. MILLER, akių specialistą*, 
PETER A MTLLEIt optician 

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

Imperial teatre, Madison 
arti Western avė., pra 
einančiu nedėldieniu, 
p r visą savaitę bus 
drama “Mergaitė be 
(The Gili without ą 
Dramoje bandoma rišti svarbu; 
šeimvninis klausimas — davi 
mas vaikams progos, suramini 
nias jų, įkvėpimas ir k.

Veltui visi kapitalistą laikras- 
čią šauksmai, kad imamieji ka
riuomenėn vyrai eina armijon 
su džiaugsmuveltui visi šuka
vimai, kad ši šalis įsivėlė karėn 
už <lemokratybė**idealus — vi
sa tai negali užslėpti tikro da
lykų stovo. Žmonių, — o ypač 
tą, kurie yra paimti armijon— 
nenoras eiti karėn apsireiškia 
pasibaisėtinu rūstumu. Dar va
kar turėjo vietą atsitikimas, a- 
pie kurį turėjo prabilti visa Chi- 
caga. Ir to atsitikimo jau nepa
slėpsi. William Haake, kad ne
reikėtą eiti karėn, nusižudė. Jį 
ir jo jauną pačią, su kuria ji
sai prieš porą mėnesių apsivė

tą negyvu, užtroškusiu 
Jiedu gyveno adresu 

orth Tallman avė.
Nusižudžiusiam - Haake buvo

West Pullman, Ill. — Svar
bios prakalbos, rengiamos LSS 
235 kp., įvyks s u bato j
8 d., West Pullman Turner Hall, 
12001 So. Halsted st. Pradžia lyJ 
giai 7:30 vai, vakare; įžanga vi
siems dykai. Ant plakatų buvo 
garsinta, kad kalbės “Laisvės” ’ knygą

atsiųsta pranešimas, kad kaip 
vakar jisai turįs apleisti Cliica- 
gą ir kartu su kitais išvažiuoti į 
Rock fordo lagerius.

4 apo pranešta, kad kaip šian
die slaptoji policija ketinanti 
padaryti kratą mayoro Thomp
sono leidžiamo laikraščio “The 
Republican” redakcijoj ir kon
fiskuoti jį. Kalbama, kad jau 
daugiau, kaip mėnuo laiko, sla
ptoji policija dabojanti visa, 
kas darosi “Republican” redak-

LenE»esD] ii haiesni daiba gali puti 
lik taomft, Uigu cs

LEVESK1.0 FRlRENftlAMOJl IR PREKV 
BOS MOKYKLA pet LiAkcs, r;, 
pagelbsti išsilavinti kngviai ii 
užniokesn) Mokina Anglų kalbo 
i'iausiai, Aritmetikos, KnygvodyshH. Lai*- 
kų raAymo, 1.3 du v kalb Gramatikos ir tt 
Tokiu pat budis gali uJbaijrti GRAMMAR 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS Dė‘i lankančių Public Schools duodami 
Pagelbinis kursas Viskas aiškinama lieto 
vi.skai. Galiotiems atsilankyti duodama iek 
ii|as atolus. Prisiuntus^Zc mark persiuMv 
moi gauni pilnq APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.j.Lereskls, 3311 W.61 PI.Chicago

Skoliname pagal Įstaty
mišką mokesti 

$25 873/^c j mėnesį
!>() I.7i> į menesį
75 __ 2.621/2 į mėnesį

100.... . 3.50 į mėnėSį"‘1
Po valstijos priežiūra 

3y2% i mėnesį
Skoliname ant rakando, 
Pianų, Sankrovos įren
gimų ir kitų užtikri

nimų.

Rockfordiečių domai. — L.S.S. 75 
kp. mėnesinis susirinkimas įvyks 9 
dieną rugsėjo, 9 vai. iš ryto svetai
nėje K. of P., 218 S. Main str. Na
riai, atsilankykite paskirtu laiku — 
yra svarbių reikalų .

Baštį A. Meldažis.
L.M.S.A. l-mos kuopos 

mas įvyks rugs\ 9 d., 
M. Aušros svetainėje 
šaliniai 
būti.

Telephone Humboldt 1273.

M. SAHLID M. D.
Gydytojas ir GhlmrgR* 

s Moteriškų, Vyriškų ir 
taipgi Chroniškų Ligų.

1579 Milwaukee Ave.
th Ave , Kambarys 500 
IS: 8:30 iki 10 išryto 
3 ir 7 ;30 iki 9 vakare.

194 kp. išvažia 
9 dieną, R i 
Važiuoti rei 

irais, po to La Gra

L.S.S. VIII rajono konferencija 
įvyks nedėlij, rugs. 9 d,, 10 vai. ryte, 
Kosciuškos svet., kampas Kedzie ir 
38 ^g. Visi išrinktieji delegatai iluo 
4-tos kuopos malonėkite atsilankyti 
— reikalaujamus mandatus gausite 
ten pat nuo drg. S. Meškauskio.

A. pvylis, sekret.
L.S.J.L. lavinimosi susirinkimas 

atsibus nedelioj, rugsėjo 9 d. 10 vai. 
ryte, Mark White Square svet., kam
pas Halsted ir 30 gal.

Rengiama paskaita temoje “Kris
tus ir žnions, kurią skaitys mums 
gerai žinomas valparaisietis, medici
nos studentas, drg. V. P. Vitkus.

Kviečiame visus kuoskaitlihgiau- 
siai atsilankyti paskirtu laiku.

—Rengėjai.

■' i-' -ii*r »- j “•įf’ ■ .a :
dMiS MifUįn 11>kr i» / n ’ i iff

Į • Stanley K. Adomaitis f
? 18th St., kampas Halsted St, Chicago. J

rimai auga, 
savo pini- 

ei k alavinio. 
Utarninko, 

>s vakarais 
e, o kitom 
ai po pietų.

UNIVERSAL
STATE BANK 
1252 SO. HALSTEO ST, 
Kampas Ilgios Kitvas, CWICAC0, ILL.

Turiu patyrimą moterų ligose. A
Teisingai patarnauju prie gimdy 1
mo. Moters, jeigu norite gero už X
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo ku- J
dikio, atsišaukite j A. Shusho, nes j
mano patarnavimas užganėdins ®
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą T
dykai kiekvienai. Atsišaukite ■

3843-45 South Kedzie g
CHICAGO, ILL- I

KAPITALAS IK PERVIRŠIS 
$225,000,00 

utver- 
pama- 
siekia

Pranešimai

REIKALAUJI AK INI t’ 
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta iš akių, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga į kii’vą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

J* .Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklą, kuris turi 15 metą pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių h 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

J. SMETANA. 
AKIU SVECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA, 

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
Vidmidos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdčliom nuo 9 ryto iki 12 (fieną

WISSIG, Įiftie



PARDAVIMUI MOKYKI

greitus, didelius
laivus

Originaliu

R* D jAk I

JIEŠKO DARBO

OR. W. Y’JSZKIEWICZNAMAI-ŽEMĖ

REIKIA DARBININKŲ

AUTOMOBILIAI

jeigu

AMATŲ MOKYKLOS

PARDAVIMUI

Atsišaukite lai

$16,000.00
$16,000.00
$20,000.00
$25,000.00
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RASTA—PAMESTA

ažy laivų, jog vokiečių

Oklahomos, Kansas

DOVANAI! Didžiausių pasaulio Aliejaus laukų žemlapis prisiunčiamas dovanai

DR. S. B1EZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

Aliejaus Trūksta

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

PRESBYTERIAN HOSPITAL
1753 W. Congress Str., Chicago

negu šiandien išgaunama iš že 
iš visų žemes aliejaus šulinių 
gadyne greitai artinasi.

DOVANAI prisiunčiamas Aliejaus laukų žemlapis 
Oklahomos, Kansas, Texas ir Mexikos. Prisiusk savo adresą

dyeing storas. Visas bi 
parsiduoda už pusę kaiųos. Bi 
išdirbtas gerai. Vieta paranki 

priežastis- —i š v a ži uo j u

les nuo vokiečių submarinų pabėgti. 
Laivų komisija greit,11 laiku išduos 
kontraktus pastatymui didelio skai- 
tliaus didelių 10,000 tonų įtalpos 
plieninių laivų, kurie bus greičiau
siais laivais ant jūrių.

EXTRA
PARSIDUODA trijų 

bėrshopė ir kiti visi ‘geri iritaisymai 
Biznis išdirbtas per daug metų. Pi 
gi randa, yra pi 
riai. 
ninkas turi eiti 
atsišaukti kuogreičiausia, nes tik ke 
lėtas dienų tėra laiko 
3205 S. Wallace st.,

Viskas vartpta vos 9 savaites, 
i po vienų. Atsišau- 
iyveninio vieta: 1922

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojai, ChirurgM 
>203 S Halsted SU Chleage. 

Tel. Drover 7170.

angliškos Ir HetuvU- 
itmetikos, knygvedya- 

pirk-

Pirma Dalis Šerų Baigiama Parduoti. Šerai Tuojaus Pakils 
Pasiskubink; Vėliau mokėsi Daugiau.greitai jų

mokėt
ir nepraleisk šios progos pri 

prie atsakant
kuri, mes

t u r t i ogiausių

TURI BŪTI PARDUOTA šią ncdė- 
Jią kriaučių dirbtuvė. Sykiu randas 
Cleaning ir 
zuis 
zuis 
Pardavimo 
kitą miestą

KeeWorth Tailoring Co., 
1339 Fifth Avenue, Cicero, 111

rakandus, 2
port, taipgi <$525 pianu su 
rancija už $115 ii ? ‘
brangiais rekordais už $60.00. Šit 
yra retas pigumas, ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve 
n at.
Parsiduos taipg 
kite tuojaus. G, 
So. Kedzie avė./ arti 22-ros gat 
Chicago, UI

REIKALAUJAME moterų (arba 
Į merginų) rankomis sinti prie mote
rišku suknių. Pastovus darbas. At
sišaukite j PHILIP KASPER and CO 

Į134 So. Market, arti Adams St. 6-tas 
r augŠtas, . Chicago.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

rugsėjo
Degutis, 2228

PARDUODU puikią mandoliną u; 
labai pigiai. Pardavimo priežastis— 
turiu išvažiuoti į kariuomenę. 
Klauskite Telephone Prospect 4161

TURIU paaukaut $165 seklyčioj 
setą vėliausios stati ės už $30, valgo 
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra 
sinės lovos, paveikslai, firankoi 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio 
$200.00; $225 victrola ir rekordai — 
už $55.

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

Chicago, III.

AMERIKOS LIETUVIU
Mokinam 

kos kalbų, 
lės, stenogr__ , _______
lybos teisių, Suv. Valst. istor 
beluos istorijos, geografijos, 
kihėš ekonomijos, piliety s t ės, 
raŠyrftės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; v ak. nuo 7:30 iki 8M 
3106 So. Halsted SL Chicago, D3L

EXTRA
Jaima pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00' sekly
čios setas, tikros skuros, už $30. Vė
liausios mados valgomojo kambario 

‘\ių divonų, daven- 
i 25 m. gva- 

r $225 Victrola su

Washington, Sept. 6 
plianas laivų statymo komisijos, ku
ri buvo nutarusi pristatyti tokią 
daugybę _ ‘ ‘
Mubmarinos nesuspėtų visų sunaikin
ti — tapo galutinai atmestas, kaipo 
nepraktiškas.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

* \ Gyvenimas yra tuB-
\ . čias, kada pranyksta

reR^j*mas- 
vartojam page- 

J r hitą Ophthalmomet- 
Ypatinga donos 

atkreipiama t vaiku*.
Br* Valandos: nuo 9 ryto 

tki 9 vakaro; nedėld. 
• "g, nuo 10 iki 11 dieną.
4649 Są, Ashland Avenue, 

Kampas 47 St, 
Telephone Yards 4317

DIDELIS’ BARGENAS. Parduodu 
pigiai restoraną ir rakandus. Kas 
nori gali pirkti pavieniai. Pardavi
mo priežaštis—savininkas, apleidžia 
Chįcagą. Atsišhukite šiuo adresu: 
1619 S. Halsted St, Chicago. Ill.

Dabar gab pirkt šėrus tik po $1.00. 
Bet greitai jų neteksime. Paskui 
reikės mokėti brangiau. Todėl, ne
atidėk 
ui dėt i 
panijos 
na

ir visų chronižky ligų
VALANDOS: 10—11 ryto, 4 

vakaro. Nedėldieniais
3354 S. HALSTėD ST., n

CHICAGO, 1LI
MOKYKIS S1UT MOTERIŠKUS 

RUBUS
Išmokinant piešimo, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus arba aprėdą- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs iŠsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais del jūsų parankamo. Už $10 iŠ 
mokinam jus sint visokius drabužius

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

SARA PATEK, MOKYTOJA.
. 1850 Wells gat.

Inkorporuota sulig teisių Valst. Delaware 
Operuoja (veikia) Oklahomos Valstijoje.

» - ' * » * «• 'V'

Oklahomos valstijos priežiūra yra labai aštri. Kiekviena aliejaus kompanija veikianti šioje valstijoj tur 
kas mėnesį išduoti kuopilniaųsią raportą tam tikrai komisijai. Tarpe įvairių kitų dalykų reikalinga pranešti 
Kiek aliejaus išgaudama kasdien, kur, kiek ir koki šuliniai gręžiami; koki žemės shiogsniai, gilumas, ir tt 
Oklahomoj aliejaus kompanijos labiau prižiūrimos negu Lankos kitose valstijose.

'Telephone Drove 9692.

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriikų, Vaiką f _ t . - • _ __ - . 1 t__ . ’

5 po pietų, 7—8 
10—1 ix) pfetų.

arti 34 ST.,

Naujas programas bus pradedamas 
vykdtnH tuojausn. Už kelių dienų 
bus išduodami kontraktai statymui 
paskutinių 200 naujų plieninių lai
vą, kurie dirbami sulig senuoju plia- 
nu.

ios aliejaus kom- 
tikime, liks vie 
aliejaus biznyje.

PAJIEŠKAU darbo prie nanių^Ji- 
su vidutinio amžiaus moteris su 20 
mėnesių kūdikiu. Mokestis <$10 į mė
nesį ir pragyvenimas.

O. Tamošaitiene, 
Box 132, Mt., Greenwood, UI.

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Veneriškos Ligos
Priėmimo valandoj: S iki 10 dieną; 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare; jpedėldieniau 

nuo 30 ryto iki 1 valandai dieną. 
Rezidencijos' Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St.
Phone Canal 538

10111
S TELEPHONE YARDS 2721
| DR. J. JONI ĮKAITIS
| Medikas ir Chirurgas
9 3315 S. Halsted St., Chicago

Paskiausiai 
g žinovo p. 
>0.00 pelno, 

einas apskaitliuojama tik 
nemažiau kaip DEŠIMTĮ

PARDUODU puikų automobilių 
"STUTDBEKER”, penkių sėdynių. 
Gerame padėjime. Žema kaina tiktai 
<$150.00. Atsišaukite greitai pas 
Antaną Bočkų, 1813 Lake St., Melrose 
Park, 1J1.. Phone 621.

J. Ilgaudas, Manager
earborn St., Room 1016 

Chicago, III,

—-------------- Kapitalas: —----- ;-------
Abelną Kapitalizacija . . '. . . . . $700,000.00

Visi Šerai vienodi/ Par $1,00. Pilnai užmokėti ir neapmo- < 
kesčiuojami. Kompanija neturį jokiŲ bondsų ar skoly.

MAINAU 2 lotus ant Touring au 
lomobiliaus, nesenesnio vienų metų 
Lotai ant 46-ios ir Mozart si., ant iš
taisytos gatves. Atsišaukite laišku

“Naujienų” ofisą No. 139

PARDUODU Ford’ą. Galite pasi
matyti su manimi po 6 vai. vak.

Frank Babilius, 
4554 S. Western Ave., Chicago, Ill

110 SO. DEARBORN STREET SUITE 1208

pav., Padvarių sodos, 4 met. atgal sy
kiu atvažiavom iš Lietuvos; New 
Yorke persiskyrėm. .Ii turėjo adresą 
važiuoti į Chicagą, III., o mes į Ce
dar Rapids, la. Turime svarbių rei
kalų į viršminetas ypatas. Malonėkit 
atsišaukti šiuo adresu:

Ona Bukauckienė, 
Ave. E. Cedar Rapids, Ta.

įvairios ki 
aliejų-ga 

Kur fabrikai, chemija, vai 
ir šimtai įvairiausių būdų a 
vartojim ui ?

pa ir kitur siekia tokią daugybę, kad negalimą sau persistatyti, kuo tas viskas 
nes: bėgiu 9 menesių prieš karę, 1914 m., iš šios šalies išvežta 99,886,722 ga- 

i 9 mėnesių to pačio laiko 1917 m. išvežta 2,069,880,269 galionai! Ir to dar 
uitoirtobiliais važinėtis iš priežasties trukumo gąsdino ir aliejaus. Švedijoje, 
;i uždrausta važinėtis‘automobiliais ir motoriniais laiveliais, dėlto kad nėra

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus'. Dabar nuosavybes labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po karės, kuomet 
galima padaryti didelį pelną. Pasi- 
matykite su manimi del pigumų”. 
PHELAN, 38th, Archer and Camp
bell ave., Phone Yards 6539.

Suprantamas dalykas, tokie laivai 
gali būti vien tik aliejum kūrenami, 
nes tik aliejum kūrenami laivai yra 
greičiausi. Tas reiškia, kad greitu 
laiku visas pasaulio prekinis laivy
nas visų šalių, persikeis iš anglimis 
kurenatno į aliejum kūrenamą., Ly
giai kaip kelioliką metų atgal angli
mis kūrenami laivai buvo greitesni 
ui vėju varomuosius—žėglinius, taip 
dabar aliejum kūrenami laivai už
ims vietas anglinių, nes greitesni, 
parankesni, švaresni, žmonija pro
gresuoja ir tai labai sparčiai.

linijoj ar arti jos. Už tai Buck Run Oil Co. parinko žemę tokioje Tietoje, kur visų žymiausių geologų pripa 
žinta, kad aliejaus yra po ta žeme. F _ J ‘ y’
mis, raportais ir opini jomis tokių aliejaus laukų žinovų-geologų kaip Prof. Chas 
Aliejaus ” ’ *’** * ’ . •„
ži nova is

investoriaus
torius pradeda suprasti, J 
milžiniški aliejaus laukai 
turtuoliais. Kompanijos 
tančiais dolerių, šiandien liko turtingomis

Laikas Pirkti Aliejaus Šerus yra dabar 
pigiausiai, o kada Šerai ] 
jie neveikia, nenaudojahiį^ 
Atmink, kad pinigas pinigus 
stos

žmones geri žinovai iš- 
’ prityrę mokyto- 

Delei paranka
mo mokykla! ir didesnės naudos 
mokiniams, meldžiame visų pradėti 
vienu kai tų nuo pradžios sezono.

mlomobiliams geležinkeliams, orlaiviams 
kitur. Namuose, laukuose, ore, van 

juo toliau, tuo daugiau būdų su 
ilicjaus—ir tai tik pradžia! Mil 

pasibaigus—visi ekspertai pripažįs

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoji i) patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee ave., arti Chicago av. 2-os 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ižryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 )x> pietų.

Tel. Baymarket 2484.

Aš esu pilnai persitikrinęs, kad žemė• 1 1 i ma_
kad didysis Choctaw Kvoldajtf kuris traukiasi per Visą Atoka pavietą, yra

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių khmbariu veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigai ui 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-inas flatas. PrieJ 
Humboldt Park. Chicago

DiIaIt Dim All If A mumini me 7 Altl A susideda iš 3000 akrų, Atoka pavietę, Oklahomos DUCK It UH Uli HOinpaniJOS Z^CIUC valstijoje, ant 96to Meridiano Linijos

Dalis šios žemės Yra Užrandavota Nuo Teisėjo Rainey, Nario , 
Vyriausio Oklahomos Valst. Teismo (Supreme Court Justice).

Visi didieji aliejaus šuliniai ir šaltiniai centralinėse valstijose .(ĄĮid-Cotffinent Field), randasi 96 Meridiam

Kompanija užpirko šitą plotą žemės remdamasi špecialėriiis inforniacijo
’ j ’ r' * z” 3. N. Gould ir p. L. K. Davis 

iramonijoje šitie žmonės yra visų pripažinti kbnseiVatyvi’škiausiais ir užtikimiausiais aliejaifk Iaiik\ 
turinčiais suvirš 20 metų patyrimo.
Chas. N. Gould sako sekančiai: “96to Meridiano linijos laukai yra laukais didžiausių aliejaus šalti 

nių, nes šitoj linijoj randasi sekanti milžiniški aliejaus Liukai: Copan, Dewey, Bartlesville, Ramona, Tųlsa b 
garsusis Glenn pool, iš kurio vieno ištraukta mažiau dviejų metų laiko suvirš 20,000,000 bačkų aliejaus. Alie 
jaus šuliniai, gręžti kelias mylias j rytus ir į vakarus nuo šitos linijos visuomet išduos didžiausius aliejaus ir 
gazo šulinius.” '

greitu laiku pakils.
parsiduoda tik po $1.00. Gali pirkti liek Šerų, kiek nori, bet nemažiau 

‘i ant išmokėjimo per keturis mėnesius.
drafhis arba money orderius TUOJAUS šitų) adresu:

Juo 
pratur- 

tsakancių, 
Aliejaus 

saugiausiu, pel- 
pasaulio. Aliejaus 

žinovų, Žmonių pa- 
i—yra saugesnis ne-

Jokiame biznyje tamsta negali pa
daryti tokių didelių pelnų ir taip 
greitai kaip aliejaus biznyje, štai 
tik pavyzdys: Keli metai atgal Šerai 
Mid-West Oil Co. parsidavė po 10c, 
dabar jie apie $100. Susie Oil Co., 
pienuose 1916 m. išmokėjo 100%. 
Gypsy Oil Co. padarė $1,000,000.00 į 
60 dienų. McMan Oil Co. padarė 
suviršum 50 milijonų dolerių pelnų 
bėgiu kelių metų. Laike 1911 m. 
Hill Oil Co. padarė 14 milijonų dol. 
pelnų. Empire Oi! Co. padarė vie
nuose 1915 m 
nų. Sinclair

tik $500 į aliejaus kompaniją keli 
tai atgal —

33 milijonu 
tuvės pardavėjas 
džių tik $200 
virš $25,000,000.00 
.juodveidė 
000.00 kas 
er Manuel 
$40,000.00 kas mėnesį 
ers čeverykų pardavėjas 
City, pirko šėrų 
Oil Co. ir jX^iu 
$19/500.00 gryno pelno. Ir taip gali
ma priskaityti tūkstančių tuksian
čius žmonių, padariusių milžiniškus 
pelnus iš aliejaus kompanijų įvesta- 
yimų.

PARDUODU bučernę. Senai iš 
dirbtą vieta lietuvių apgyventoj vie 
toj. Atsišaukite laišku į “Naujienų’ 
ofisą pažymėdami No. 140.

Pasarga: Parankamai lietuvių-darbininkų musą ofisas bus atidarytas Sųbatos vakarais iki 9 vai., o nedėlio- 
mis nuo 10 iki 2 po piet. Kalbam lietuviškai. Atvažiuok į ofisą, o |iamatysi ^ąpOrtiis ir paveikslus aliejaus laukų

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Niekas negali sau įsivaizdinti, per- 
sistatyti, kokios milžiniškos daugy
bės aliejaus bus reikalingos už me- 
tų-kelių. Jeigu šiandien visų šalių 
vieni prekiniai laivai butų aliejum 
kūrenami, tai jie sunaudotų ant su
virš 100 milijonų bačkų aliejaus dau
giau 
■nes 
O ta

Mes Pasiūlome ir Rekomenduojame
pirkti tuojaus šėrus BUCK RUN Oil. CO., nelaukiant jųpakilimo. Mes pilnai likime, kad šitie Šerai tuojaus bus 
išparduoti ir

Dabar Šerai į
kaip 25 šėrus gali gauti

Siusk čekius, drafli

REIKALAUJU atsakančių agentų. 
Patyrimas nereikalingas. Turi tu
rėti gerą rekomendaciją. Real Es
tate, insurance agentai pageidauja
mi. — Musų agentai uždirba nuo 
$50 iki $200 ii’ daugiau kas savaitė.

J. Ilgaudas, 
Sales Manager,

110 So. Dearborn st, Room 1207 
Ypatiškai pamatyti galite nedėlioj 

tarpe 9 ir 3 po pietų 
6 vai.

Milžiniški Pelnai Padaromi iš Aliejaus Investavimų
•Jeigu tamsta butum investavęs $100 į sekančių kompanijų 

tamsta butum įsigijęs sekančius milžiniškus turtus:

$100 investuotų j Lucille Oil Co., pakilo verteje .................
$100 investuotų j Spencer Oil Co., pakilo verteje...............
$100 investuotų j Quaker Oil Co., pakilo vertėje ................
$100 investuotų j The Producers Oil Co., pakilo vertėje . .
$100 investuotų į The Home Oil Co., pakilo vertėje .
$100 investuotų j The Coline Oil Co., pakilo vertėje.........
$100 investuotų į The Trapshooters Oil Co., pakilo vertėje

Pasarga: The Trapshooters Oil Co. tapo suorganizuota Augusto 15, 1916 m., pereitame rudenyje, ir kiekvie
nas $100 seras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien! ir tai pelnas tik nuo kelių šulinių ir vos tik nuo 
80 akrų žemės!

Kodėl šiandien kiekvienas žmogus, nuo didžiausių, konservatyviausių biznierių-barikierių, iki mažiausio 
j aliejaus biznį? Dėlto, kad ir mažiausias inves- 

jog aliejaus biznis šiandien yra saugiausias ir pelningiausias. Dėlto, kad Oklahomos 
i padarė—ir šiandien labiau negu kadaise—paprastus darbininkus, mažus investorius, 

; susidedančios iš mažų investorių, kurios metai-kiti atgąl, prasidėjo su keliais tuks- 
milijoninėmis, o jų šėrininkai—turtuoliais—milijonieriais.
kada kompanija jauna.. Dabar pirkdamas šėrus gauni juos kuo- 

pakils, tuomet padarysi kuodidžiausius pelnus. Tainisios pinigai lygus tamstai
\j, jie nieko neverti. Leisk juos į darbą, o jie atneš tamstai šimteriopai-tukstanteribpai 
2 daro. Proga padaryti didelius turtus ateina pas tamsią. Nepralėisk jos. Tam 

yra aliejuje. Pasitverk jį! Kas nieko nebando—nieko nelaimi!

BUCK RUN OIL CO. žemė randa- 
Mi ant tiesios linijos visų didžiausių 
Oklahomos aliejaus laukų. Visur 
aplinkui aliejaus šuliniai. Sulig a- 
liejaus žinovų, kuriuos BUCK RUN 
OIL CO. pasamdė apžiūrėjimui že
mės, tai po šitą žemės plotą randasi 
milžiniškos daugybės aliejaus. Tik 
reikia išgręžti šulinius ir aliejų iš
traukti. Buck Run Oil Co. turi ge
riausius žinovus aliejaus biznio žmo
nes, kurie per kelioliką metų pažy
sta aliejaus biznį ir kurie jau dau
geliui žmonių padarė turtus iš alie
jaus. Prie Buck Run Oil Co. yra su
sispietę ekspertai aliejaus biznio.

O kur automobiliai, traktoriai 
motorcikliai, orlaiviai 
kariški laivai 
tos mašinos naudojančios 
soli ną 
stinės 
liejau?

REIKALAUJAME^ dailydžių prie 
lavorinių karų. Darbas nuo šmotų. 
Gera mokestis.

International Car Co.,
43 and Lincoln sts., Chicago, 111.
...............................■'■■■■■■ I...........  ■ .III".' .... .............. ..... ................... —...I.............. ......................................... ..

Didžiausi pasaulio turčiai pratur
tėjo iš aliejaus biznio. Daugiau yra 
turčių iš aliejaus biznio negu ii 
sų kitų biznių krūvon paėmus, 
tie turtai nesulyginamai menki 
lyginus prie tų turtų, kurie bus 
daryti iš aliejaus biznio ateityje, 
tolyn, tuo daugiau žnfUnių 
fės iš aliejaus biznio, iš 
gerų aliejaus kompanijų 
biznis yra šiandie 
ningiausiu bizniu i 
biznis, vedamas : 
zįstancių tą biznį 
g u daugelis banku

Priežastis pardavimo savi- 
armiją. Meldžiu

Adresas:
Chicago, 111.

REIKALINGA mergina siuvimui 
maišų mašina.

HartenfeJd .Bag Company, 
317 N. Carpenter si., Chicago, 111.

’• Aėrų gali pirkti 
siųsk savo orderius kartu su Morfey 
Orderiu sekančiu adresu.

KAS PALIKO'I? skėtį Northsides 
Draugijų Sąryšio piknike, 
Chernaųcko darže. Nedėlioj 
2 d. Alšišaukiet į J 
Coblenz s!., Chicago

DABAR YRA GERAS LAIKAS
IŠMOKTI KIRPIMO IR ‘TlESIGNING**..
Mes galime gauti juma ataakančią ir 

ra! apmnRami) vietą j trumpą laiką. Jiįs gau
kit privatiSkas instrukcijas ir praktilką patjr- 
r im ą mčk in d a m ios.

Mes taipgi turim siuvimo skyrių, kur mo
kinamo siūti rankoves ir kišenių* daryti ir 
prosyti. — Dienines ir vakarines instrukcijoa, 

JOS. F. KASNICKA, viriininluui
Prienais City Bali

Kambariai 416-417. 118 N. La Salle Street.

nonai aliejaus. I uo tarpu 
neužtenka. Anglijoje uždrai 
nuo 1-mos Augusto siu met 
gasolino ir aliejaus!

Iš Washingtono pareini 
bačkų. Vienoj Kalifornijos 
greitu laiku prisieis 
tų melų rezervuarų- 
mą? Suprantama, t

žinovas p. L. K. Davis sako apie šitos kompanijos žemę sekančiai , r _ •
Buck Run Oil Co., kuri randasi Atoka paviete, Oklahomos valstijoje, greitai pakils didelėje vertėje nors 
žai Ims išnaudota. Aš esu tikras, kad didysis Choctaw Kvoldaą< kuris I " * . •
milžinišku Aliejaus Sluogsniu (Anticline), ir kuomet BUCK RUN ALIEJAUS KOMPANIJOS šlitiniai pasieks 
šį sluogsnį, tai kompanija įsigys tokius milžiniškus aliejaus šaltinius, kokių dar nebuvo visoje Oklahomos val
stijoje. Kitas labai svarbus faktas yra tai, kad visa šita žeme randasi 96to Meridiano linijoj, kurioje atrasta 
didžiausi aliejaus šuliniai.” *

Nauji šuliniai šioje linijoje išgręžiami kas savaitė, let 
gręžtas šulinys, sulig raportų, teka net 50,000 bačkų į dien 

K. Davis’o apskaitliavimo, butų labai mažas šiuose laukuose—atneštų kompanija 
parduodant aliejų dabartine kaina; arba beveik 100% visos kapitalizaci'jos. Tas 
nuo vieno šulinio, bet šilą kompanija pienuoja gręžti, kaip lik aplinkybės pavelys 
ŠULINIŲ išpradžių.

()klahomos valstija šiandien išduoda daugiau vertes aliejaus, negu visa likusioji dalis Suv. Valst. paėmus 
krūvon. Oklahomos valstija išduoda dabar vieną trečdalį aliejaus viso pasaulio. Šiandien Oklahomos valstija 
išduoda kasdien aliejaus turtų vertes «$500,00(k00—antra liek negu kad iškasama aukso Alaskoje ir visame Klon
dike. Ir nėra nei mažiausios abejonės, kad Oklahomos valstijai žiba dar puikesne ateitis, nes jos milžiniški 
aliejaus laukai vos tik prarausti—jos aliejaus pramonija vos tik pradėta.

Aliejus tai toki medžiaga, kurią lik vieną kartą tegalima panaudoti—aliejus sudega, išnyksią. Vanduo iš
garuoja ir vėl nulyja, geležį, varį, auksą gali perlarpinli kelis karius, bet aliejų reikia kasM<arl dapildyti iš že
mės šaltinių. . itf! Kl'lM ...

10 milijonų dol. pel- 
įjvestavo pirmiausiai 

ine- 
šiandien jis turi suvirš 
s. Cosden, buvęs krau- 

įvestavo iš pra- 
šiandien jis turi su- 

Sarah Recton, 
ergą i t ė, gauna po $35,- 
ėnesį iš aliejaus. Luth- 
ndijonukas, gauna apie 

Meyers Fish- 
Kansas 

už $15# Cleveland 
12 mėnesių pasiėmė 
pelno 

t ūksiančių 
padariusių

CHAS. A. WOOD & CO. INCORPORATED JOHN ILGAUDAS, Mgr
PHONE RANDOLPH 2713 CHICAGO, ILLINOIS

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

P . K. Bruch as,
3323 S. Halsted St., Chicago

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

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

Chicago, Bl.

AUŠROS MOKYKLA
3001 S. Halsted SI. Chicago.

Nuo rugsėjo 9 dienos, nedėldie- 
nio, prasidės Aušros dieninės ir va
karinės mokyklos žieminis sezonas.

Bus šie skyriai:
1. Braižymo (kaip pažinti pienus) 

—- ncdėldieniais nuo ryto.
2. Aritmetika (rokundų mokslas)
3. Algebra ir visokios kitos mate

matikos šakos. -
4. Anglų kalba ir geografija. Apart 

viršminėtu skyrių, reikalui atsira
dus, gali Imli įkurti ir kitokie sky
riai.

Mokytoja 
guldomų dalykų i 

Kaina maža, 
mokyklai ir 

meidž

Dover, Delaware
Redden, Atoka pav., Oklahoma

\ isiir, Kur tik pasisuksi vartojamas aliejus Įvairioms mašinoms 
naujiesiems kariškiems laivams ir submarinoms, neskaitant vaistinių ir 

• lenvj nei ir po vandeniu—visur aliejus aliejus, aliejus įvairiose formose 
randama aliejaus vartojimui. Išlikro šiandien žmonija nebegali apsieiti be 
žiniškos daugybes aliejaus šiandien suvartojamos Europos karėje, o karei 
ta—aliejaus naudojimas labiau pasididins.

Eksportavimas

Buck RungOil Company
--------- ------------- — Of Delaware —-—'------ --------------

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Mes patariame kuogreičiausiai šė
rus Buck Run Oil Co. nusipirkti, nes 
pirma dalis šėrų jau baigiama iš
parduoti ir greitu laiku šėrai žymiai 
pakils. Mes tikime, kad perkantieji 
šėrus šitos atsakančios aliejaus kom
panijos padarys milžiniškus pelnus. 
Visi šėrai yra vienodi, pelnas dali
nsis visiems Šėrininkams lygiai pa- 
g’al skaitliu šėrų. Kompanija neturi 
Jokių skolų. Kompanijos reikalai 
prižiuriaml dviejų valstijų: Oklaho- 
mos ir Delaware, taipgi atsakančių 
žmonių.

c TEISIU
B D ienomis ir vakarais teisių Liesos. 
] Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
ti kąlikką laipanj. Dykai oratorika. 8 
A metų praktikos kursas. Gratiausi 
G Liesos kambariai ftiame mieste.
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG-
S STFSNfiS MOKYKLOS KURSAI 

Prirengia | Kolegiją, Teisių, Medicinos, 
istikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrun 

4siu laiku. Reikalaudami katalioro 
suokite Chancellor J. J. Tobias. 68 W. 
son Blvd. Tek Wab. KM

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
(vas turi skaudamas arba silpnas akis, M| 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas tnM

1155 Milwaukee Ave. f
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakara. 

mm o ryto iki 1 po piet.

$300 ĮMOKĖTI, nupirksi mūrinį ir 
medinį namelį po No 3639 Wallace 
str., modlerniškai phunbuotas* Tai 
yra pigumas už $2200. Pamatykite jį

WINTON and NARTEN,
6447 S. Halsted St., Chicago.

« rWMNar. ■

t




