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Reikalinga ūmi pagelba.
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UŽDARĖ VOKIETIJOS
KLERIKALŲ ORGANĄ

Vokietija ir Austrija atsal< 
j popiežiaus notą; norį ta

PHILADELPHIJOS MA
JORAS PATEKO BĖDON

IR ZBYSZKO ĮSTOJO 
SUV. VALST. ARMIJOM

BERNSTORFF NORĖJO 
PAPIRKTI KONGRESĄ.

i R EIK A L A U .1A N U ŽU DYT 
MILIUKOVĄ IR RO- 

DZIANKĄ. ■ ;

MOTERŲ RIAUŠĖS 
MASKVOJ.

Chicago, III., Sukata, Rugsėjo (Sept.) 22, 1917.

Bulgarija atsisako suteikt 
pagelbos Vokietijai ir Au- 
stro-Veng rijai.

KANADOS KARĖS OFI
SAS FRAKCIJOJ, rugs. 22 
— Associated Press prane
ša, kad Kanados pulkai ne* 
atlaidžiai atakuoja vokiečių 
pozicijas Lens sektore. Nora 
ir povaliai, bet nesulaikomai 
jie stumia vokiečius iš Frak
cijos anglių industrijos cen
tro Lens.

TŪKSTANČIAI KŪDIKI# 
BADU MIRŠTA.

Taip sako ambasadorius 
Bachmetjev.

Kares nori didieji fabrikini 
nkai, kur daro iš jos ne 
girdėtų pelnų.

prisikabinti prie La 
Follette’o už jo kalba. Kiek 
tame teisvbės, nežinia.

I) r i m e tam ą j į karės 
čiu bilių senatorius 
lette užeriškė, kad

Kad išvengus karės su Su 
vienytom Valstijom.

įsai stiprina Rygos-Dvin 
sko frontą; vokiečiai ap 
laiko didelių nuostolių.

KAIZERIS VYKSTA 
SOFIJON.

CALIFORNIJOS RAZBAI- 
NINKŲ DARBAI.

Kapitalistų bernas Oxman 
bandė papirkti kitą liudi
ninką.

JSAN FRANCISCO, rugs. 
22. — Sužinota, kad Califor- 
nijos sąmokslininkų šaikos 
bernas, Oxmanas, bandė pa
pirkti ir daugiau liudininkų, 
kad nudaigojus Mooney ir 
jo draugus. Tatai atidengė 
tūla valstijos liudininkė, p- 
ia Smith, kurią Oxmanas 
bandė papirkti tuoj po to, 
kai buvo nuteistas Thomas 
Mooney. Oxmanas siųlęs jai 
tūlą sumą pinigų, kad ji ne
teisingai liudytų prieš liku
sius Mooney draugus, kurie 
taipjau kaltinami už tą patį 
prasižengimą, kaipir Moo-

AMSTERDAM, rugs. 21. 
— Pagalios, Vokietija ir Au
stro-Vengrija atsakė į popie
žiaus Benedikto notą. Pil
nas jų atsakymo tekstas dar 
nepaskelbta spaudoje. Pa
imtos iš jo ištraukos betgi 
sako, kad abi valstybi, ypa
čiai Austro-Vengrija, pilnai 
pritaria popiežiaus notai ir 
kartu išreiškia viltį, kad jo 
šventeny bes a ts išauki m as 
nepaliks be pasekmių.

Bolševikai” Petrogrado Da- 
rbininkų ir Kareivių At* 
stovų Taryboje reikalauju 
nubaust kadetų vadus.

NORI IšVYT VOKIEČIUS 
Iš RYGOS.

BERLIN E STOKA 
MĖSOS.

WASHINGTON, rugs. 21 
— Valstij os sekretorius La
nsing paskelbė, jog von Ber- 
nstorff, buvusis vokiečių a- 
mbasadorius, reikalavęs iš 
vokiečių valdžios $50,000. 
Tais pinigais jis netiesiogi
niu budu norėjęs papirkti 
kongresą, kad pastarasis ba
lsuotų prieš karę.

WASHINGTON, rugs. 22 
— Nau jasai rusų ambasa
dorius Washingtone, prof. 
Boris Bachmetjev, dar kar
tą užtikrino valstybės sekre
torių Dansingą, kad Rusija 
nedarys atskiros taikos. 
Priešingai — ji kariausianti 
iki galo kartu su savo talki
ninkais, taigi ir Amerika.

PETROGRADAS, rugs. 2Ž 
— Iš Petrogrado pranešama 
kad karinės valdžios jsaky 
mu skubiai stiprinama rusų- 

rusti įveneralio’vokiečiu

Ir razbaininkai Oxmanai 
dar vaikšto liuosi!

RUSIJA KARIAUS IKI 
GALO.

Vely pačiam nusišauti, nei 
eiti karėn.

NILES, Mich., rugs. 21.— 
Vakar netoli nuo čia rasta 
nusišovusį turtingo farme- 
rio sūnų, Russell Logan. Ji
sai paliko sekamo turinio 
laiškelį: “Vely pačiam nusi
šauti čia pat, nei eiti į karę 
ir būti nušautam”.

STOCKHOLM, rugs. 22— 
United Press koresponden
tas Stockholme, William G, 
Shepherd, su ypatingu pasi
baisėjimu rašo apie dalykų 
stovį Rusijoje. Pasak jor 
“bolševikai” Petrogradą 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Taryboje rodą palin
kimo pradėti raudonąjį te
rorą, t.y. žudymo darbą. Sa
ko, Tarybos nariai “bolševi
kai” pareikalavo, kad butų 
prideramai nubausta (mir
ties bausme) buvęs užsienio 
reikalų ministeris, prof. P. 
Miliukovas, Valstybės Du
rnos pirmininkas Rodzianka 
ir dar apie 20 kitų V. Du
rnos narių. Už ką “bolševi
kai” reikalauja tokios sun
kios bausmės kadetų va
dams, korespondentas užty
li. Jis, beje, nurodo, kad 
“bolševikai” reikalauja vi
suotino sutikimo—brolystes 
ir užbaigti dabartinę sker* 
dynę. Bet kad visa tai už
tikrinus, jie taigi reikalaują 
teroro.

Korespondęntas užreiškia, 
kad visa tai stato didesniu 
pavojun Rusų demokratiją 
nei vokiečiu' kaizerio arini* 
jos. — žiopla pasaka. • ?

MYER, Mass., rugs. 22.— 
Sužinota, kad t.v. naciona- 
lėn Suv. Valstijų armijon ta
po paimta ir paskilbusis len
kų drutuolis Zbyszko-Cyga- 
nievicz. Jisai nuskirtas prie

Mirties legijono” narės už 
puolė savo komanduoto ją 
nužudė valdžios komisio 
nierių.

jams gali pristygti maisto, 
kas, savo keliu, labai apsun
kintų karės tęsimą.

Hurdo manymu, talkinin
kai, ypačiai Suv. Valstijos, 
turi veikti juopilniausiame 
sutarime, būtent, statyt kiek 
galima daugiau priklybinių 
laivų, neveizint kad delei to 
joms ir prisieitų atsisakyti 
vieno-kito prašmatnumo da
lykėlio.

rftTKlM IKAI) rugs
21. — Pranešama, jogei gen 
Aleksiejev, 
štabo viršininkas, rezigna
vęs. Esą jisai negalėjęs su
sitaikinti su Kerenskiu. Mat 
pastarasis griežtai pareika
lavo, kad visi tie oficieriai ir 
generolai, kurie šiokiu ar to
kiu budu prisidėjo prie Kor- 
nilovo sukilimo, butų paliuo- 
suoti iš armijos. Tam pasi
priešino Aleksiejev. O ka
dangi Kerenskis nepanorėjo 
nusileisti, tai Aleksiejev re
zignavo.

KOPENHAGEN, rugs. 22 
— Berlino miesto valdžia iš
leido viešą paskelbimą, kur 
sakoma, kad gyvulių pirk
liai vis dar nepristato mies
tui reikiamo galvijų skai
čiaus. Tuo budu daugelis 
gyventojų visai nebegali 

gauti mėsos.

Towndey stačiog užreiškė, 
kad karės tęsimo nori kaip 
tik tie žmonės, kur daro iš 
jos negirdėtų pelnų. Tame 
Jiems „gelbsti, kapitalistinė 
spauda. Tuos du priešu tai
gi reikia nugalėti.

Paskutinės žinios sako, 
kad federalė valdžia bandy
sianti

—Sykes in Baltimore Star.

Didelis kiaulė-maisto spekulia.tori'us, kurį maisto administratorius Hooveris, sakosi, 
norįs pažeboti... Duok die!

PHILADELPHIA, rugs. 
22. — Philadelphijos miesto 
majoras, Thomas B. Smith, 
policijos leutenantas David 
Bennnett ir tūlas Isac 
Deutsch pastatyti po $10,000 
kaucijos kiekvienas. Kalti
nami už įvykusią žmogžudy
stę laike rinkimų pereitą u- 
tarninką, kur tapo nušauta j balsų. Policija turėjusi pa 
vienas policistas, o pora ki-j naudoti kardus Merciero ap- Į sunkiosios artiler i j 
tų žmonių sunkiai sužeista. ’ švilpėjų numalšinimui. ’ --------

First Lithuanian Daily in America

NATIONAL EDITION

NEW YORK, rugs. 22 — 
Vietinis Belgijos šelpimo fo
ndo skyrius aplaikė -laišką 
nuo Belgų apšvietos minis* 
terio Poullet’o, kuriame i&- 
dėstima be galo blogas daly
kų stovis vokiečių užimtoje 
Belgijoje. Ministeris sako^ 
kad tūkstančiai kūdikių ten 
stačiog mirštą badu. Reika
linga ūmi pagelba, reikalin
ga didinti šelpimo fondo iž
dą. Ministeris tatai ragina 
fondo skyrių kiek ir kaip ga
lini rupinties nelaimingųjų|; 
šelpimu.

Jeigu nebus sustabdyta vo 
kiečių submarinų veikimas.

ypačiai 
Rygos- D vi ns ko frontas. Ta
me fronte vokiečiai dedą de- 
spenfinių pastangų. Ne
žiūrint. to, rusai ątm.uša jų 
atakas, dargi vienoje vieto
je atbloškė vokiečių linijas 
septynetą mylių atgal.

Manoma, kad rusai ban
dys išvyti vokiečius iš Rygos 
ir atsiimti dalį Kurliandijos 
pirmiau negu užstos žiema.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Gntered ns Second Class JWafter March 7, 1914, at the Post j Office at Chicago, Ill., tinder the Act of March 8, 1879.

LONDON, rugs. 
Paskilbusis Anglijos 
no reikalų žinovas, 
bald Hurd, pasikalbėjime
vnicagos u a i ly News 
korespondentu tarp kita už
reiškė, būtent, kad jeigu tal
kininkams nepavyks sustab
dyt vokiečių submarinų vei
kimą, jų reikalas nuo to tu
rėtų nemaža nukentėti. Pir
ma, Suv. Valstijos nepajieg- 
tų ganėtinai išplėtoti savo 
karine 
antra

didieji 
patriotai-fabrikininkai da
rė visa, kad kongresas neap
krautų juos mokesčiais. Bė
giu trijų karės metų jie pri
siplėšė 4 miliardus dolerių 
extra pelnų. Ir tik dabar [ney. 
ant jų uždedama vos 31 nuo 

gyvento- šimtis taksų.

“Gėda kongresui!” Kaž 
kas pertraukia kalbėtojo žo 
džius.

WASHINGTON, rugs. 22. 
— Prez. Wilsonas pagalios 
paskyrė specialę komisiją, 
kuri turės vykti į San Fran- 

strei- 
kuojančius laivų statytojus 

samdytojais. Komisijos 
galva yra darbo ministeris 
Wilsonas.

Komisija, be to, turės išti
rti streikų priežastis ir ki
tose vietose, pav., Arizonoj, 
Montanoj ir tt.

LONDON, rugs. 22. — 
Berne gauta'prąiįpšimų, kad 
Vokieti jos kaizeris Vilhel- 
mas vakar atvykęs Buda- 
peštan. Jisai keliauja į Bul
garijos sostinę Sofiją. Jo 
kelionės tikslas esą numal
šinti Bulgarijos valdžią, ku
ri buk pradėjusi šiaušties 
prieš savo talkininkus—Vo
kietiją ir Austro-Vengriją. 

PASKYRĖ KOMISIJĄ. Nesenai mat Vokietija< ir 
Austro-Vengrija pareikala
vusios iš savo talkininkės ka
rinės pagelbos, vadinasi ka
reivių. Bulgarija 
vimą atmetusi. Kiek vėliau 
ir ji pati kreipusis į savo tal
kininkes panašiu reikalavi
mu. Šios tuo pačiu atsimo
kėję ir Bulgarijai. Tatai iš
šaukė eilę nesusipratimų, 
kurie ir privertė Vilhelmą 
vykti į Bulgarios sostinę.

cagieciai spėjo jj pažinti, 
pažinus suprasti, supratus 
apvertinti.

Taip, likimas žiadžia žmo
gumi. Jis atmainingas vi
suomet: šiahdie iškels žmo
gų j augštybes, ryto nu
trauks į bedugnę...

Vakarėlio programas susi
dėjo iš kalbų, žaislų ir šokių.

Aš tata.

ST. PAUL, rugs. 22. — 
Septyni tūkstančiai žmonių 
vakar atėjo pasiklausyti se
natoriaus La Follette kalbos, 
kurią jis laikė tuoj po užda
rymo Nonpartisan League 
konferencijos.

Dažnais ir ilgais aplodis
mentais susirinkusieji išrei
škė savo pritarimą La Folle
tte’o kalbai. O jisai kalbėjo 
apie priežastis, įvėlusias šią 
šalį į dabartinę karę. Jisai 
pasmerkė ją. Jisai užreiškė, 
kad, jo manymu, karė buvo 
paskelbta ne del Lusitanijos 
incidento. Pilietis, einantis 
ant svetimos šalies laivo, ve
žančio amuniciją, ima visą 
atsakomybę ant savęs. La 
Follette mano, kad prie to 
juos turėjo sukurstyti amu
nicijos fabrikininkai. Lusi
tania juk vežė 6,000,000 šo
viniu. c-

Kalbėdamas apie nesenai 
mokes-

STOCKHOLM, rugs. 22 
— Sulig aplaikyfų iš Berli 
no pranešimų, vokiečių vai 
džia uždariusi didelį ir įtek 
mingą klerikalų 
G e r m a n i ą. 

I

Uždarymas šito laikraščio 
nustebino ne tik pačius kle
rikalus, bet taipjau ir jų 
priešininkus. Toks • drąsus 
cenzūros elgimąsi, sako, ga
li sukelti prieš Vilhelmo 
valdžią vieną jtekmingiau- 
sių partių reichstage.

Chicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; nuolat kįlanti tem
peratūra.

Augščiausia temperatūra 
vakar buvo 61 laipsnis; že
miausia — 59 1.

NAIJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANH 1506

Švilpė į kardinolą Mercier’j.

AMSTERDAM; rugs. 22— 
Čia aplaikyta žinių, kad per
eitą nedėldienį užimtame 
vokiečiais Antverpę kilo 
riaušių, kuomet, pasirodžius 
kardinolui Mercier’ui, svei
kinančioje jį minioje pasi
girdo išjuokiančių kardinolą

PETROGRADAS, rugs.
21. — Vietiniam^ t.v. “mir
ties batalijone” vakar ištiko 
riaušių, kuomet užką tai į- 
pykusios ant savo koman- 
duotojos, Vieros Bučkare- 
vos, legijonierės, užpuolė 

okai apkūlė. Tik 
kariuomenė išgel-

Pritaria • " r .. notai

jos ir g 
pribūvu 

j bėjo ją iš įširdusių moterų, 
j Pasekmėje to — daugelis 
j legijonierių tapo paliuosuo- 
įta iš batalijono: iš viso bu- 
Irio tik 250 leista vykti karės 

reikalą- frontam
Tuoj po to įvyko antros 

riaušės. Šį syk riaušių prie
žastis buvo tūla moteris, nu
sipirkusi rinkoje truputį au
dinio, kurį bandė atimti iš 
jos įpykusios moterjs. Mili- 
cionierius, bandžiusius užsi
stoti už skriaudžiamąją, 
moters pradėjo atakuoti. 
Tuomet milicionieriai, pade
dami kazokais, spėkos pa
gelba bandė išskirstyti riau- 
šininkes. Tatai betgi jiems 
pavyko tik tuomet, kai įšir- 
dusios moters atliko keršto 
darbą — mirtinai sumušė 
valdžios komisionierių, ku- 
iris, kilus riaušėms, buk šo
vęs į minią.

Vakar įvyko išleistuvių 
vakarėlis. Jį parengė “Bi
rutė” pagerbimui savo na
rių — p. Pr. Jakučio ir Kniž- 
kos.. ' \
p Vakarėlyj dalyvavo “Bi
rutės” nariai ir keli pašali
niai. J
: Nejauku darėsi. Sunku 

\susigyventi su taja mintimi, 
kad tie jaunuoliai apleidžia 
savo artimus draugus... ne- 
'aprubežiuotam laikui... gal 
)ant visados. Tuo labiau su- 
(nku, kad ypatose imamųjų 
kariuomenėn jaunuolių ne- 

Į tik “Birutė” nustos veiklių 
narių, bet ir Chicagos lietu
viai pasiges gerų daininin-



Roselando ir Kensington© Astuonių Draugijų Sąryšio

Koncertas ir Balius
Naudai Viešojo “AUŠROS” Knygyno, 10900 Michigan Avenue.

Nedėl., Rugsėjo-Sept, 23 d,, 1917
» OI Jt”*» t
11037 Michigan Avenue

Pradžia 6:30 vai. vak. Inžanga 25, 35 ir 50c.

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

Advokatas K, GUGIS
P-ia P. GUGIENĖ

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

Taipgi užkviesta ir daugiau.

T

Šis bei tas

(IŠ R. I n g e r s o 1 i o)

Kad atsakius šitą klausimą, tik rasa i Dievas; kad jis paauko-

save ir kentėjo kančias savo rus-

lėtą savo kūdikių vien praliejau t
kuriomis turime tikėt.

jautiesiems ir abejojau tiesiems;

tus Liuterio, Veslev’o, ar Puri-

čionybės išreiškimas.

niai išreikšti. Krikščionis palįs ♦

vartojimas sunaikina, nusilpni

dažniausia

šia reikia atkreipti domos į vi-’

jimas, naikina apetitą, apsunki
na maisto virinimą skilvyje, ir

vertojį ir valdtyojį pasaulio; į 
Jėzų Kristų, jo vienatinį numy
lėtą sūnų, į Dvasią Šventą; į

ščionių dabar sako, kad Kristus 
buvo vien tik žmogus.

krikščionybe.
Krikščionįs sako mums, kad

Kristus, kuris buvo Dievu; 
kuris buvo savo locnu sunumi

jojo Testamentų.
Taipgi jie turi tikėt į maldos 

Dievui davimą ir, kaipo priedą 
prie šito visa, jie turi atlikti 
įvairių apeigų, ceremonijų.

dviem atžvilgiais. Didelis skir
tumas yra tarp pigių, visokiais 
priemaišais sudarkytų cukrinių, 
ir gerų, sveikų cukrinių. Ant
ras dalykas — būdas jų varto-

Taip vadinamas kramtoma
sis g u m a s neturi visai jo-

Cukrinės ir kramtomasai gu
mas. — Į cukrines (cukierkas),

Šių laikų Kristus nėra Kri- 
Naujojo Testamento, nė

DelJPataniavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

Šio Banko viršininkai realizuoja, Jųid daug yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo Lankos reikalus laike paprastųjų ban-

dvasios, išvarinėjo velnius, kėlė
si iš numirusių ir užžengė su ku- 

nėra Kristus šių

Mokytojas
A. J. IVANAVIčIA

.. F. Czesno Svetainėj,
Išmokina j trumpą laiką 

už mažą kainą 
Tel. Drover 4552.

r

kad Dievas yra, kad Jis padarė

pradeda

Pirmiau buvo tikima, kad vi-

nubaus visa j

nta, Dievas turi nubaust savo vi-

kuriuo but galima kaikuriuos iš-
mo,

kvapo laike
tenkinos

i vi u c

kan iš jų; drūtas kraujo span-

linksta, todėl

. A. Jančauskas.

N

las, kad kas nors kūne negera.

$125 $40 $20
DEL TAVĘS

Dabar Kontest Prasidės

darymo daugiau

pus.

ir

Wabash

arba kuone visuose atsitikimuo
se, yra pasekmė nevirinimo «— 
vidurių suirimo. Daugelyje at-

Kojų raumenų (muskulų) išvy
stymui geriausia yra bėgiojimas

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

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

svarbesnis, negu tikėjimas, kad

sokius šventraščius. Civilizuo
ti žmonės netiki dievais, kurie

vio apsunkinimo ir nevirinimo.
Galvos skaudėjimas. Galvos

The 
Gas 
Coke

Žmonės pradeda su-

ir $1 i mėnesi 
Už šį pavyz
dingą Lion N. 
1 gesinį van
dens šildytą
ją: Paprastas, 
greitas, pase
kmingas. tau-

linkybes paaiškės, kad savo pra
džią ta liga turi viduriuose. 
Varioj imas bromo-seltzerio,

Kaikurie net apalpsta 
o delei. Sulaikymas 

įžymos, arba po

ščionis nebetiki į šitokį užgana- 
užmu-

arba atsikelia 
po skaitymui, o labiau

siai kuomet ruko laike skaity
mo. Tūli žmonės mano tai

darvmas būdas išganymo

ŠIADIE
Peoples 

t & 
C o.

j:

Ar žmonija pametė 
tikėjimą.

jimo.
Geros cukrines yra sveikas 

maistas, bet tiktai kuomet jos 
yra vartojamos nedideliame 
skaitliuje. Cukrinės pagamin
tos su riešutais jose, turi ypa-

suvirinimui.
Vienas plačiai žinomas išdir- 

”, kaip ne-

vas, tai Dievo suims, tai abudu 
kartu, tai nė vienas nė kitas, ir

išdirbimui “Pepsin 
Gum’o”. Gum’o vartojimas 
yra dalykas papročio, ir visai 
neprakilmis.

Galvos svaigimas. Daugelis 
žmonių jaučia galvos svaigimą

kad Jis paėmė iš to žmogaus 
šonkaulį ir padare pirmą mo-

nebetiki. Jehova sodauninkas, 
numestas

nuo sosto.

neprotau jantįs žmones. Kurie 
skaitė Dar wino ir Haeckelio ras-

buvęs sūnūs Dievo, netik sudus,

rrr""W"

Vandens 
Šildytojo 
Barmenas

Kaina turi pakilti 
žiausiai 35%—*$7 a 
daugiau—kuomet dat 
tinis sandėlis paritui 
mas. Iki išmokėsite

CIU. 
uosi.

savimas jį panaikins.
Silpnumas kojose.

vaistų, nežiūrint, ar jie yra pa
tentuoti ar ne, turi tokią pat ver
tę kaip ir silpni nuodai. Kuo
ne visuose tuose vaišiuose ran
dasi morfinas arba kiti pana
šus į jį nuodai mažesniame ar
ba didesniame laipsnyje. Tie
sa, tie vaistai sustabdo kiek gal
vos skaudėjimą, bet ligos jie ne 
tik neprašalina, bet dar labiau 
paaštrina. Tie vaistai užmuša 
nervų jautimą, ir nuolatinis jų

nio nėra prirodymas, 
mėginimas papirkt.

Kas Norite Skolinti Pinigus
Ant

REAL ESTATE
Kreipkitės j

Central Manufacturing District Bank
Bankas duoda dideles ir mažas paskolas ant pirkimo 

ir budavojimo namų Chicagoje.
Kapitalas ir perviršis $300,000.00.
Turtas viršina ......... $2,900,000.00

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto.
(Po valdžios Globa) (A STATE BANK)

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th St., Netoli Morgan St., Chicago, III. 
Bankinės Valandos: Nuo 9 ryto iki 4 vai. po pietų. 
SUBATOMIS: Nuo 9 ryto iki 1 vai. po pietų. Taipgi 
SUBATOMIS VAKARAIS: Nuo 6-tos iki 9-tos vai.

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

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

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

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

seka visiškas sveikatos suiri
mas. Žmonės daugiausia ken
čia glavos skaudėjimu, kurie 
vartoja visokius “miltelius” ar
ba tai]) kokius nors “nervų to- 
nikus.” Vaisto nuo galvos 
skaudėjimo aš nežinau; geriau-

GERIAUSIA 
ŠOKIŲ MOKYKLA

Lekcijos yra duodamos
8 Ttarninkais, Ketvertais 

ir Pėtnyčiomis
Nuo 7:30 iki 10 vai. vak.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Skaitykit ir Platinkit
NAUJIENAS

Nuo I»mos Septembei 
Iki 1-mos December.

čius žmones. Jie mato, kad ne-

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 skurinj setą, vertės 
$125.00; antras gaus karpe tų $40, o tre
čias gaus komodą $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurią 
nors iš šių trijų dovanų.

1NVYKS

ja tinimas

UNITY CLUB SVBT.
3146 Indiana Avė. *

TlkleUi 50 Cats

NEDELIOJ, RUGSĖJO
23,1917

Prasidės 6tą vai. vak.

Dainuos Muzikališkas “Aido” Choras
Bus puikiausias programas, kuriame dalyvaus ir gabus monolo- 

gistas J. Uktveris — los monologą vardu “J anil orius.” Bus lakio
janti krasa su suteikimu dovanų. Pirma dovana — “Naujoji Ga
dyne” metams; antra dovano — “Kardas” metams. —KOMITETAS

dalyvaus “Birutės” baliuje.

Didelis Balius
SU DOVANOMIS PUIKAUS LAIKRODĖLIO

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks

Dr-stė Tėvynės Mylėtojų No 2.

Nedėlioję, Rugsėio-Sept. 23,1917
COLUMBIA Svet., Kertė 48-tos ir S. Paulina St.

Pradžia 5 vai. po pietų. Muzika J. E. Makaro
Kviečiame visus kaip senus taip ir jaunus atsilankyti j šį vakarą, 
kuris bus vienas iš gražiausių vakarų, kokio dar Chicago] nėra bu
vę. Visiems yra žinoma, kad ta draugija visuomet rengia puikiau
sius vakarus. Visus širdingai kviečia KOMITETAS.

Didelis Metinis Piknikas
Parengtas 

KRIVŲ-KRIVAIČIO KLIUBO

Nedelioj, Rugsėjo Sept. 23, 1917
Cieo. Chernaucko Darže,

LYONS. ILL.
Pradžia 9 vai. išryto. Inžanga 25c porai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės! Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti j musų puikų metinį pikniką, kuriame bus įvairią- 
jvairiausių ir gardžiausių gėrimų į valias, kiek tik kas norės*.

Puiki muzika grieš įvairius lietuviškus ir angliškus šokius.
Visus kviečia atsilankyti K.K.K.

PASTABA. Bile karais iki Ogden Ave. Ogden iki 48 ar 52 Ave., kur 
gausite Lyons karus iki daržui.

2)
Muzika—Latvių Orkestrą ir Mandolinų orkestrą, ir Latvių Choras. 
Pradžia 3:30 vai. po pietų iki 11:30 nakties. Inžanga 40 c. y patai. 
Po Programo—šokiai. Kviečiame visus.

"Birutes’ Balius

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

“Birutės
Kviečia “BIRUTfi” 

choras sudainuos keletą gražią dainelių.

PIRMAS IŠKILMINGAS

Su programų ir dovanomis; rengia L.S.S. 158 kuopa 
SUBATOJE, RUGSĖJO (SEPT.) 22 D., 1917.

P. PAKŠTO SVETAINĖJE, 
4837 XV. 14th St., Cicero

Pradžia 6:30 vai. vakare. Įžanga 25c. porai

Socialistu Partija Chicagoje
LATVIŲ SKYRIAUS 

Atidarydama žiemini Sezoną
NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO 23-čią d. 1917, rengia

TEATRĄ 
C. S. P. S. SVETAINĖJE

1126 W. J8ta Gatvė

Scenoje Statoma
“PAHRZILWEKS”—Homo Sapiens.
REINIS UN JUHLA.

musų krautuvėje, nepamirškite paimti 
bill’ą arba receipt’ę; su tais receipt’ais 
paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. 
Ateikite ir persitikrinkite musų krau- j 
tuvės kainomis, o mes esam jsitikinę, j 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus, j 
negu kitur.

BALNIS &
PUNDINAS

4536 SO. PAULINA ST
CHICAGO, ILL

telephone Drover 3774
I

■W*"" v-’jįgauiHB



Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai

1818

ROC KFORD, ILI
48.80

iii wnosį

$3.86
h i s i n i u s

Den

nuo

Didžiausia Lietie f
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Redakcijos Atsakymai

rusas

Didelė 
davola 
kinins 
cialini Iii

<o, prisimint 
ipie A me rik

[aliina- kitur deimanto žiedus pi
giau pirkti?
'alinta Elgino laikrodėlius pigiau 
gauti?

bes šmeižti I. W. W. unijų. Mat 
jisai nugirdo, kad makleriai nori 
slaptai susiorganizuoti i L \V. W.

V. F. MASHEK 
prez. PiLsen Lumber C©.

J. PESHEL
sekr. Turk Mnfg Co.

OTTO KOBIN
prez. Atl»»

[Brewing C«

1346 So. Halsted St
Phone (’anal 538

Strimaičio 
pa teisino 

, o tolinus

K. Nurkaitis
1617 N. Robey st. Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

primine ir garsų Amerik
zidenta IJncolna, kuris i. i
melais kritikavo tuometini

ankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

28 metus teisingai vedamoje Rankoj*, 
caring House) dcpoaiii

ŠKŲ PINIGŲ NUPUOLĖ
usius nuo karės j gilumų Rusijos, dabai 
Mes siunčiam šimtą rubliu už 24 dolerius

rase vanta, t C
matomai, nei

Juk kalbėt

baltas viršusŲU'irtai subu- 
2 stalčiai pjaustymo jran- 
r 2 miltams, spe- S J P

PANEDĖLY.IE, UTARNINKE, SEREDOJI
Adenas pastebėtiniansių baldų (furnišių) pirkinys metuose. Mcb 
apstatyti savo butą. Tai yra puikiausia baldų ryšis 
kreipsis prie mus. Mes nežinome, kuomet 
lyti išanksto—mes jus kviečiame atsilankyti

Viena saugiausiųjų

SMI SKr

jam prastai sekasi advokato 
rolę lošti. Jisai pats turi pripa 
žinti, kad minėlasai korespon 
(lentas paimdavo ir kad jisai da 
permenkai teišmano apie sočia 
lizma, idant galėtu kiliems pa

OTTO KASPAR 
vice-prezidentHi 

WILLIAM GETTING 
prez. Getting B r oi 

CHARLES KRUPKA 
rice-prezidentas

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

Padėkite savo taupomuosius pinigus j tvirtą vietinę lietuvišką 
Banką, kur žinoma gvarancija yra, kad jųsų pinigai yra saugiai 
padėti ir kad jie bus išmokėti, kuomet jus pareikalausite .

3 procentas pelno mokama už padėtus pinigus.
Apdraudimas nuo ugnies. — Saugios pasidėjimui dėžės.

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

Melagingąjį "Kovos" 
ndenla ėmėsi uždurti "N

K tipreliškielis

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

Tel. Drover 7179.

15 ir 16 rugsėjo musų mieste 
kalbėjo d. L. Pruseika, "Lais
vės” redaktorius. Prakalbas 
rengė vietos kuopa LSS. Kaipo 
pasekme prakalbų susitverė 
kuopa Lietusių Darbininkų Li
teratures Draugijos, kurion šiuo 
tarpu jau priguli apie 18 draugų. 
Prie LSS. taip-pat prisirašė be
ne penki nauji nariai.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VeneriŠkcs Ligoe
Prlčmimo valandos: 8 iki 0 diena t 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare; neęėldieniaU 

nuo 10 ryto iki 1 va landi i 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

jeigu A. D. F. organizuoja stocl 
y ardų darbininkų unija, lai vei 
la prie tos unijos prisidėti ir n 
pinties, kad joje 
k lesini

lojo ąžuolo, migsi os 
puikiai subudavotos', 
balninė sėdynė, $1.96 
veri ės, liktaiKaip ve, mamieriai, draiveriai, 

ba rlenderiai ir kitokios. Ap- 
vaikščiojimas prasidėjo 10 va
landa reto. Griežiant (įvirins l *
heliams paroduoloj 
viduriu miesto iki

Metropolitan State Bank |
807-809 W. 35th St„ kampas S. Halstad SI. t

£ TEL. Canal 2118

Į Dr. A. L. YUŠKA i
J GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1749 So. Halsted St., Chicago, Hl. X
V Kampas 18-tos gatv. w

pamiršo paagituoti už šių šąli, 
remti valdžių, kad talkininkai 
Įstengtų kariauti toliai, koliai 
pasiųs vokiečiu kaizeri ten, kur 
pipirai auga.

Pagalios kalbėjo 12 dislrikto 
prrzidcn tas 1 lerberl 1 la 11 
pasakos kelis žodžius, tu

. \\ . \\ . alsniepe gana skopus
iai. Kuomet užėjo kalba apie 
čokietijos socialistus, lai pasa
kė, jog jisai peikia tuos social- 
lemokralus, kurie palaiko kai
zerį. Viename iš savo alsakvmu

Kingvnui stalas, colonial formos 
šešiais stipriais pilioriais, stambus 
viršus—ro\al ketvirtainio $£* AP 
ąžuolo, už ...........................

$1.00 įmokėti, 50c. kas savaitė'.

c TEISIU
H Dienomis ir vakarai* teisių klesos.
I Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo-
C ksliSką laipsnį. Dykai oratorika. 3 
A metų praktikos kursas. Gražiausi 
G klesos kambariai Aiame mieste.
O DIENOMIS IR VAKARAIS AUG-
S ŠTESNĖS MOKYKLOS KURSAI 

Prirengia i Kolegiją, Teisių, Medicinos, 
tistikos, arba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
eiu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jack
won Blvd Tel. W»h

1 i;iei:ii žinoma masina, gvaraii- 
luo.jainai atlieka sunkiausius dar
bus, $22.50 Singer, Wheeler ir Wi
lson. W hite Rotary ir kil. žnioniŲ, 
specialiai. — pavyz- $J)j| Čft 
dingas, po ..................

Skelto ąžuolo kailinei. la- 
nksl\ ii stikliniai šonai, 
ardvos durys, pritaikin
tas uždangalas — didelis 
veidrodinis viršus — 

25"",vr,:lcs.. 16.80 
kas savaitė

unijų, i oliaus pasigiri*, Kad i 
sai stovis tvirtai už šia sali. 7 c c

;ė dainos, pa 
šokiai iki p 

buvo dau

riam
tarnauti. Jisai pasakoja, kai 
Petrauskas ’’pabėgęs’’ iš LSS 
kuopos ir šiandie esųs vienas at 
siskvres nuo socialistu VC C

tarpu aš priklausau pi

.Nors prakalbos mišo visai le- 
gališkos ir nieko revoliucinio 
jose nebusi), tečiaus, matomai, 
kas lai įskundė kalbėtojų, nes 
svetainėn atėjo poliemonų ir, 
rodosi, butą kelių šnipelių. Pa
ėmė kaIbėlojaus adresų ir užsi- 

ircštavo, nes,

Stewart sukombinuotas angliais 
ir gazu kūrenamas Ft O
pečius už.......................

s(i įmokėk sj kas savaitė.

Priverstino kareiviuvimo ki
lius įėjo jau galiom Nuinšiij 
midų spalių men. pradžios 
sides ėmimas kariuomenėn 
nu vvrii. Pirmu 

C *• 4
imami nevedėliai. 
20 lig 31 melui, 
dar neišleista, bet, kaip paduoda 
žinios iš Ottawa, visa kas jau 
esu sutvarkyta ir prirengia.

Kaip lik priverstino kareivia
vimo kilius lapo įstatymu, par
lamentas priėmė.ir kilų įstaty
mų, kuriuo stipriai tampa su
varžyta žodžio .laisvė, lasai 
islalvmas draudžia visokius mi- t *
tingus, kuriuose butų vedama 
kokia-nors anlikonskripcinė agi
tacija. Draudžiama visokios 
valdžiai nepalankios demonstra
cijos, susirinkimai. Ir lasai 
islalvmas vykinamas visu aštru- C v <•
m u. Njėra los dienos, kad ne
būt areštų, ypatingai rytų pro
vincijose.

Montreal^, pavyzdžiui, buvo 
toks

Naujos William ir Mary mados, visas 
Jacobean nm.laž) mo. Stalas stambiu 
tekintos kojos, parinktos I 

*3.(HI įmokei

I aip maimeriai 
Labor Day.

Da kiškelis apie mamierius 
Nors aid rytojaus, I. y. ularnin 
ke jokios šventes nebu\'o, ak 
viena mainu nedirbo. Pusė i 
bininkų suėję prie kasyklų I 
bejosi, o kili silsėjos. Mat, I 
kurie buvo išsigėrę, tad ir 
silpnėjo. Seredoj susirinki, 
ryto jau badosi žemyn, bet ir la 
be jokio linksmumo. Abelnai 
su maiuicriais darosi I 
tokio nepaprasto. Jie

stoja uz susitaikymų su \ iena tik 
Vokietija, bet nori visasvietines 
taikos ir lame alvėjuje Ameri
ka daug-daug galėtų padėti Ru
sijos revol i nei ja i, jeigu liktai 
norėtų. Kalbėtojas pasakė, kad 
Rusijos revoliucija nori teisingai 
išrišti mažųjų tautų klausimų, 
suteikdama joms teisę pačioms 
spręsti apie savo likimų.

kalbėto-

lurtijos narys.
S. J. Petrauskas.

h’g. S. J. Petrauskas karti 
ta korcspondencija alsinu 
savo mokesčių knygelę, ku 
įrodo, kad jisai ištiesti yr; 
P. narys. Red.)

Ir pirmose ir antrose prakal
bose publikos lankėsi neskaitlin- 
giausia, nors nedėlioj susirinko 
kiek skaitlingesnis draugų bū
relis ir po prakalbų surengta 
draugiška vakariene

čius, bet jam nepribuvus kalbė 
jo J. Strimaitis, antrasis "Alei 
Iics" redaktorius.

Pirmiausia choras, vedama: 
Alb. Stonkaus padainavo tauliš 
ka himnų ir Marselietę, pasku 
buvo daug smulkių pamargini

mas nieko rimta 
A. J. K. griebiasi 
kol i on i u

REIKALAUJAME: Mes galP 
me pinuiudoti koletų pardavėju 
vyrų ir motoru. Alokesime ge
rų algų. 1 tiri mokėti angliškai 
ir (urėti abelnų supratimą apie 
prekes.

ypač karės laikuose ir priėjo 
prie išvedimo, kad vėliau ar ank
sčiau Irusius turės paimli į savo 
rankas pati visuomenė.

Atsakydamas į kelis klausi
mus kalbėtojas nurodė skiria
mų tarpe Amerikos Darbo Fede
racijos ir 1. \\ . W. Pasakė, kad

šiame išpardavime' mes 
duodame 100 player rolls 
prie KERZHEIM PIANO 
Ant lengvų i smok esčių 

Taipgi dailią gazinę arba 
eleklrikinę liampą ir ab 

ažura, suolelį ir uždan- 

^ų’.vįski,$395.00 
Lengvas išmokėjimas, ne 

balinai $2.5(1 j savaite. 
Jeigu 'ius neturite tokio 

puikaus Kcrzheim piano 
jusu narni', lai jus ir ju
sli šeimyna nustoja daug 
linksimų valandų.
Burnini nuošaliai augštos 
ramios distriklų, mes su- 
čėd\ simc jums $5(1 iki $75 
ant kiekvieno inslrumcn-

A. Garbu k ui.
priduoti mums (lanariuų savo 
adresų susižinojimui laišk

B. Kazlauskiui, Račiui 
'kvarkai susirinkime pal 
yra juk susirinkimo ve 
Zinutės nedėsime.

A. Krasnauckui, Rockford.
LSS. 4-tos kp. sekretoriaus ad

L. Juodelis, 6617 S. Wn 
avė., Chicago.

Vyrišky Drapanų Bargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

nio padėjimo Amerikoj ir tuo, 
kas buvo prieš 100 bei .50 metų. 
Kalbi•jo apie pramonės išsivys- 
tymų. didmiesčių išaugimų ir 
kaip visa tatai atsiliepia į darbi
ninkus žmones. Kalbėdamas 
apie bėgančius reikalus rėmėsi 
Suvienytų Valstijų konstitucija, 
kuri suteikia liuosybę žodžio 
Amerikos žmonėms. t ari) kit-

š.‘> įmokėti, 50c. kas savaitė.
Slewarl šild\lojus, geras didu
mas, visas plieninis, gilus ugni
nis puodas, kūrenamas visokios 
rūšies angliais, liktai Sg-

Paklauskite lietuvių, kurie žino 
Šimtai laikrodėlių parduota. Vis: 
užganėdinti. Teisingas patarnavi
mas.

1900
W. KASPAR

.j

Joniai mados — 2‘j cok pih’o- 
li. dešimts 1-eoL stipinų, lUlda- 
ta. \(‘inis Martin arba balta 
įamelija. visokių mic- $g 

kas savaite.

iš kietojo ąžuolo, 
viršum, masvvės 

s2^s29.80

kidbėlo j; i s pukri tikino 
priverstino kareiviavimo įstaty
mų. Jo kritika buvo nuosaki 
tatai pripažino dagi valdžiai tar
naujančioji geltonoji spauda. 
Bet savo kalbų kalbėtojas pa
baigė sekamais žodžiais: "Ateis 
laikas, kada ant Otlawos parla
mento rūmų užplevėsuos Res
publikos vėliava, kada mes atsi
kratysime aid visados tironų ir 
kariu." t ž tuos žodžius kai- 
belojus lapo suareštuotas.

pradžia. Kas bloges- 
priešakvj. V. U.

•augioje ir tikroje Rankoje
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banku ( 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampu 19 gatvei. 
WALENTYSZYMANSKI 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank
GEO. C. WILCE 

Ice Co vice-prez. T. Wilce Co
JOZEF SIKYTA 

k&sierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Geo. M. Chcrnaucko 
^veL, 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 

W *os K’alv. Chicagoj.
Ateik, j vienintelę 

/1/IMwW šokių Mokyklą. Vi-
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma- 

—angliški ir lie- W 1 u visk i.< Aš užtik- 
rinu, kad išmokin-

* v * If siu į trumpą laiką,
šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket
vergę; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas .1. K. BUBELIS ir pagelb. 
Gyvenimo vieta: 1037 So. Tahnan 
avenue, Chicago, 111.

prnsidčjo J.
Pirmiausia 
nepribuvimų 
•eikalingumų 
nybės, kaip p turėtų 
ir lt. Neiškentė neuž- 

klerikalų ir socialistų, 
ypač kairiųjų, kuriuos labiausia 
niekino.

Antru atveju kalbėjo apie po
litikų maišė viskų sykiu. Baig
damas kvietė rašylies prie tau
tininku Sandaros, c

Baigus Strimaičiui kalbėli at
sirado norinčių duoti klausimų, 
bet jis atsisakė atsakinėti teisin
damasis neturįs laiko, c

Pabaigoj vvrų choras sudai- 
razbaininkėliai." 

ulmybės k'ondan 
77. Žmonių buvo

Valgom, kambario stalas
Geriausio kertuolai pjaulo ąžuolo, 
nužibintai arba nusmilkytai nu
dirbtas; apskritas, didelė platfor
ma, 18 colių viršus, $37:50 ver
tė. $2.75 įmokei, 50c. $^"7 
i savaite.................. R

Didelis virtuvei pečius, lygiai lie
tos geležies, didelė viela kepi
mui, ruiminga viela flfl
sudėjimams ................ taUuUV

redaktoriaus pagerbi m ui 
antrose prakalbose daly 
vietos Y. P. S. L. drau

IRKETVERGE, RUGSĖJO 21, 25, 26 ir 27-tą DIENAS
šiuos puikius baldus parduodame taip pigiai, kad jus lengvai galite dailiai 

kiekvienas, kuris nusipirks kelis baldus, eilę melų atmins jų gerumą ir reikale 
mes vėl galėsimo parduoti baldus taip pigiai, gal lik kitą metą, bet mes to negalėsime perma- 
į šj išpardavimą. PIGUSLŠMOKE.JIMAS.

n epą pegila- 
man užmesti 
grubi jon iškt( 

prasimanymų apii 
mano ypatų. Į jo koliones skai 
tau perženm daiktu atsakinėti 
bet turiu nurodyt, kad savo ra 
švme apie mane jisai pasirodi 

.('rlas "kosiumeris", ku- 
norėjo už ’’advokatų” pa

name name įvyko A. L. I .-Pan
doros 2 1 kp. prakalbos. Buvo 
garsinama, kad kalbės M. šal-

HAlSTEDZOLtėsTS- 
CĄNALPORTAV E
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turi būti kova
Švedijos rinkimuose socialis
tai laimėjo keletą naujų vie-WNM) tt °a_TL ° Tl^\ ©D TjNlf {iui launcjo tvcicią lietųjų vie-The LllthUIlOlininSlini Dolly Hews /tų parlamente, ragindami pi-

į Alfais Liiturif Oienraitis Imirikoji
NAUJIENŲ BENDROVE inc

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant j na
mus, moka:

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačiu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: 

Metams....................
Pusei metą...............

Suvienytose Valstijose,
|e, pačiu:

Metams .....................
Pusei metą................
Trims mėnesiams ..

Kanadoje, metams ..
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti-Pačio 
Orderiu, kartu su užsakymu.

........$6.00
.... $3.50 
ne Chicago-

... $5.00
.... $3.00

. $7.00

. $8.00 
Money

su musų klerikalais, su ta kle- kokių dalykų jisai prasimano: Sveikatos Skyrius

First Lithuanian Daily ii> Aminei }
Published DaUp Except Sunday \

• V THt |

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc,

Terms of Subscription:

By carriers:
One week ............................. 12c
One month ...........   50c

tąją diplomatiją.
Ta diplomatija atgyveno 

savo laiką. Ji paveda nusta
tymą santykių tarpe atskirų 

(šalių į rankas niekieno ne
kontroliuojamos klikos, at-

Mcs nekovojame su religi- 
jiniu žmonių jausmu. Mes 
gerbiame giliai tikinčiųjų 
žmonių jausmą, kaip ir jie

Keliu, taikydamiesi prie mi
nių, jie nori, kad ir mes eitu Naujienų Sveikatos

Mes nesiki-

ti i c tarpe jų. Ir paskęsime, 
jeigu mes nebusime klesiniai

To parts of city not covered by our stovai! janČlOS tik mažą satl- 
oonniorc l»v mail nnlv i rj nt i nn < *■carriers, by mail only subscriptions

Six months ............
United States, outside

one year.....................
Six months..................
Three mon t lis ............

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

jjelę parazitiškų visuomenės
“viršūnių”. Ji yra priešin-.... $6.00

. . . . $3.50
of Chicago, ga demokratijos teisėms.
.... $5.00
.... $3.00
...... 1.75 j
........ $7.oo j klausimus rišti privalo žmo-
Postai^Mo^11^ įgaliotiniai, o ne veikian- 

-tjs slaptybių tamsoje val-

kius tarptautinės politikos

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
Rašytoją ir korespondentą prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujieną Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, 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 dvieju savaičią autorius pareikalauja 
jy ir išsiunčia krasos ženklelią pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

L. D. T. auga.
Lietuvių Darbininkų Ta

ryba plėtojasi. Kas savaitė 
stoja į ją vis naujos ir nau-

2. Ar galima tai išgydyt si 
606 vaistais?

3. Ar galima j vieną žino

f Redakcijos Straipsniai | je jau turi daugiaus,

Skundikai 
darbuojasi.

(įtekmę j šios šalies politiką. |

Ar vienos tiktai Vokieti-

■su narių skaičium, siekian
čiu kokios 10,000.

Tarybos skyriai tveriasi ir 
[ aplinkiniuose miesteliuose. 
Ir tai, neveizint to reakcijos

Atsiminkime Rumanija UI)0’ kuris aP,ėn!ė ™u°menę 
kiais budais talkininkai l,askutini:u Jaiku’ !r neve”klerikalų “veik ė j ai” ve rč i ą 

“Naujienų” žinias ir straip-

sustabdytų musų dienraštį. 
Ypatingai jie tikisi padaryt 
daug “medžiagos” iš^vieno 
“Naujienose” tilpusio apra
šymo “pat r i o t i š k ų ” p ra k a 1-

naujokų.

joje ir rortugalijoje f
Be suokalbių, intrigų ir 

papirkinėjimų talkininkų

Su v. Valstijos.

zint tų klinčių, kurias stato 
Tarybai darbininkiško judė
jimo priešai iš dešinės ir
“kairės” pusės.

Neužilgio Lietuvių Darbi-

dar smarkesnį veikimą. Iki

rii. Valstybes departamento Vienok ji yra jau atlikus ir 
paskelbtoje von Bernstorf- keletą svarbių dalykų visuo- 
f’o telegramoje sakoma: “Iš- menės dirvoje, 
mokėt iki $50,000, kad, kaip
ir pirniesniuose atsitikimuo- mutinė pakėlė organizuotą 

padarius įtekmę j kong- protestą prieš tūlų kongres- 
apie manų pastangas pravesti į- 

Vad i na-j statymą apie priverstiną ė-

Darbininkų Taryba pir

jie neliečia grynai svietiškų 
reikalų. Mes nieko neturime 
prieš kunigus, kurie ramiai 
pildo savo amalo pareigas, 
bet mes kovojame ir kovosi-

li likierių norą užgriebti ir 
svietiškus reikalus į savo mo-

tos tikybos kišimą į grynai

dų Moižis, kunigų politikie
rių 

4.

klikos 
musų visuomenės valdžią į 
savo rankas turi būti demas
kuotas ir suardytas. Bažny
čios ir tikybos reikalai turi 
buli atskirti nuo svietiškų da
lykų ir nemaišomi į juos, nes 
lai kelia suirutę. Kunigai —

arba musų klerikalinės
suokalbis užgriebti

Ii nuo svietiško veikimo ir ne
kiršinus žmonių, lai turi būti

ri Dievui tarnauti ne Mamo
nai. Tuomet lik pas mus bus 
galimas visu sroviu ramus

pus valios žmonių netrūksta €
sandariecių. socijalislų ir ka
talikų žmonių srovėse t c

Todėl mes “Ateityj
menu* prieš

suomei taip sake apie klerika
lus ir visuomet kovojo su jais. 
Gerai, kad ir tautininkai pradė

su klerikalais išvien ir Ino bildu 
rėmė ir stiprino juos. Jogu kle-

na “užgriebti musų visuomenės

tvo intakus pakėlimui

linių j bendrovių leidžiamus. 
Jie mums nori įkalbėti, kad 
lik jie — laikraščiai socialis- 
liški, o “Kova” Jkokių “bol
ševikų.” “Laisvė” dar nu
duodavo iki šiam laikui, kad 
ji “kairiųjų” vien pusę palai-

raicę: iNaujienas , 
ir “Laisvę”, kurie 

viens nuo kilo nieku nesiski-

ir principai nepageidaujami; 
jie norėtų, kad kas laikraštis, 
tai atskira sąjunga jam butų.

kurie
je”, turį ją apleisti ir “nedemo- 
ralizuot musu darbą.” Nes, gir-

Musu kelias lai tiesus ke-

są prie išliuosavimo. Bent 
iki šiam laikui Sąjungoj ne
buvo vietos visokiam mišiniui.

name i minia su tam tikrais 
i c

užbriežtais tikslais ir miniac

kalbama

organu"! Šitokius užsipuldinė
jimus rašo žmogus, užimąs vie

Bekampio minimą

gų, tai mes pamatysime. Bot 
tų sidabrinių, kurių jie tiki
si gaut už savo “tėvynainiš-|se> 
ką darbą”, mes jiems nepa-\re< 
vydime. Istorijos padavi- hu 
žnai sako, kad vienas pana-;sl>
j&ios rųšies “patriotas”, gy-pai daryti Amerikoje, ir or- 
venusis apie 19 šimtų metų g’anizacija, kuri tam tikslui 
atgal, nors “uždirbo” tris de-čionai tarnavo, jau buvo ži- 
šimtis sidabriniu, bet galu-l noma Berline! Jeigu Suv.

*“■ • v ‘y i i • * 1*4*1* • • i

gale pasikorė po drebulės 
ka. davęsi papirkti, tai niekas

Tas “patriotas” pan 
žydų miestelio Karint, 
vardas buvo Juda.

is-
o Ir dar vienas klausimas.

Diplomatija 
ir papirkimai.

V aisty bes (le pa r ta men tas 
Washingtone paskutiniu lai
ku skelbia vieną po kitos vo
kiečių (diplomatų paslaptis,.

numą į kariuomenę nepilie- 
čių. Ji pasirūpino apginti 
jaunuomenę nuo skriaudų 
kareiviu ėmimo ofisuose. Y-

sitarnavo lietuvių jaunimui, 
davinėdama patarimų šau
kiamiems į kariuomenę. Iš 
daugelio pusių mes girdėjo
me, kad Chicagoje jokios

ka eitų švariu keliu, tai ko-į tautos jaunimas nebuvo taip 
kiti budu galėtų j valdžios j gerai, painformuotas apie j- 
rankas patekti visi tie slapti Įstatymo reikalavimus, kaip 

lietuvių. Tai yra Darbinin
kų Tarybos nuopelnas.

svetimos šalies diplomatų 
dokumentai? Be papirkimų

siojo Vokietijos ambasado-ldiplomatiją, o ir visą diplo- 
riaus, grafo von Bernstorf- matiją apskritai.

Dabartinė diplomatija yra

šio mėnesyje ’ r

pirkimui tūlos organizacijos, šiam slaptybės urve, ji daro 
tokius šlykščius darbus, ku

Apžvalga
KOVA PRIEŠ 
KLERIKALUS.

Bostono tautininkų organas pa
skutiniu laiku užėmė griežtą pa

tiniame savo numeryje jisai

tam, kad tautininkai padėjo 
jiems įsigalėti. To tautininkai 
niekuomet neturėtų užmiršti.

“KELEIVIO”
UŽREIŠKIMAS.

singai elgiasi bolševikų kontro
le. •......... : «iz..... ci*>:
nių laikraščių redaktoriai agi-

narius ir “Kovos

() kaip jiems ir mums “Ko-
” už lai atsilygina? Aiš-

tas žino. Jos sukurstyti są- 
jungiečiai pradeda jau boiko

čiams. Mes luinu faktus ran-

kuopos nutarė boikotuoti
“Naujienas”, “Keleivį” ir

sis, mes ture: 
to kokio nors to. Mes 

“Kovos”

na smarkusis

DAR APIE LIAUDIES 
TARYBĄ.

Anądien mes užprotestavome 
ieš “Draugo” prasimanymus

kontribucijų. “Draugas” teisi
nasi, prirodinėdamas, kad jisai

People’s Counsellor’e.”
Vietoje ilgu ginčų su “D-u”,

Liaudies

nešimą,

Šito, kaip ir kitų panašių 
skelbimų, tikslas yra aiškus. 
Amerikos valdžia nori jais 
sukompromituot Vokietijos 
valdžią ir pažadint taip tru-

pą. Ir nėra abejonės, kad iš- 
dalies ji to tikslo atsiekia.

Visi sutiks, kad niekai yra 
valdžia, kurios atstovai mė

xika ir Japonija, idant įvė
lus jas į karę su Suv. Valsti
joms, kurie apgavingai pa
naudoja svetimos valdžios 
Šifrą savo telegramų siunti-) 
rijimui; kurie vartoja pa- 
jrfrkiinus Kr kitokias nedo
ras jJriejnones, kad padarius;

kiniai žmonės.
Ant tos diplomatijos visų- 

pirma puola kaltė už dabar
tinę karę. Ta diplomatija y- 
ra kalta, kad iki šiol karė ne
sibaigia. Ta diplomatija bus 
visuomet didžiausiu pavo
jum pasaulio taikai, kol ji 
nebus panaikinta.

Žmonės tą pradeda supra
sti, ir visose šalyse tolyn vis 
garsiau skamba balsai, rei
kalaujantis dabartinės diplo
matijos prašalinimo. Vie
nas svarbiausiųjų Rusijos 
revoliucijos reikalavimų yra 
peržiūrėt slaptas sutartis su 
talkininkais ir ateityje jokiQ 
slaptų sutarty bu kitomis^

nes jie yra ne rimta, nusisto
vėjusi visuomenės srove, o 
“triukšmadarių klika”, kuri 
“viską ardo” ir rūpinasi lik tuo,

kierių” autoritetą. “Ateitis” sa-

Ir kol Ta klerikaline klika

džios už nosies musų neprasi
lavinusių žmonelių minią, kol

musų sroves ramiai bendra
darbiauti, tol neturėsime tik
ros Lietuvos neprigulmybės, 
nors ją ir pripažintų mums 
kitos tautos! Užtat mes ma
nome, kad

mus.

tokių nežmoniškų

“organo” ir kitų socialist 
rašei u, niek ur nerastum.

BEKAMPIO AGITACIJA.

Prie,

visos 
špaltos užpildytos užsipuldinė
jimais ant “social-patriotų”, ant 
Liaudies ir Darbininkų Tarybų, 
ant Soc. Partijos pild. kom. ir 
ant “privatinių” socialistų laik
raščių. ž

skratyMj prieš ?ptts-
mis nedaryt.

i

užreiškiama, kad minėtasai 
“The People’s Councellor” netu
ri nieko bendra su L. Taryba,

pranešama, kad pats to leidinio

Vadinasi, “D-o”

yra neteisinga.
“D.” redakci

din ta,

poziciją,

Theodore II.

dininku. Bet tai bus prastas pa
siteisinimas. Liaudies Taryba v

veikia jau keletas mėnesių. Ji 
laikė visą eilę konferencijų ir 
suvažiavimą (Chicagoje) ir te
nai plačiai išdėstiiiejo savo pro
gramą. Kaipgi tad “D.” reduk-

Pasarga.
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 

yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus:
I)r. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave., Chicago, Ill.—Bed.

Atsakymai j klausimus.

rianie prisieina pilvu

A įsakymas:
mingas. (ilai

rašo:

ciu, 
nūs

esu

Atsakymas:

aii 
už

but

Dabar išbunu
.‘išėjusi. Jau-

menuo.

liek daug, kad aš nenoriu užimt 
vietos jų perskaitliavimui. Vie

ma.

siu.
c

ar
lengvo

niu ir cukriniu maistu. Alaus ir 
degtinės gert nereikia. Koktu
mas paeina turbūt, nuo nėštu
mo ir tik tada alkoholi galima

Korseto
tariu

nu-

IIL.
klausia:

viduriuo-
9

Atsakymas:

žarnose.

gavote nuomonę, buk

Matyt.

kožnas

Kirniė-

kaip sulaikyt jų slinkimą? Esu

Atsakymas:

plaukai slenka. Mažu turite 
Įgimtą palinkimą prie to, mažu 
kietą kepurę dėvite, mažu per-

mazu yra galvos odos uždegi
mas, niažu kokia kraujo liga ar

Klausimai parašyti neaiškiai.

neturite vienos ligos, o keletą 
atskirų nenormališkumų, del 
kuriu reikia kreiptis i vietos

A. K. M. iš Atlantic, Mieli., 
klausia:

mas nuo savyžagos?

finis Liaudies Tarybos reikala
vimas yra taika be aneksiją ir 
kontribuciją, o “D,” <MSP skelb*

buli sustiprintas vaistais 606?
Atsakymai:
Klausimą apie dantis 

dau, nes tai dentistn reikalas
L Savyžaga retkarčiais 

neša nemalones pasekmes, bet 
jūsų nesmagumai vargiai ką tu
ri su tuo aktu, ypač kaklo skau
dėjimas. Yra kokia nors kita-

gargimą ir

reiškia šauti į zuikį iš kanuolės.

mingumo ir pavojaus, todėl 
vartoja tik syphilyj ir bandoma 
vartoti vienoj-kitoj ligoj, bei tik 
syphilyj jie duoda geras pasek
mes.

3. Prie dabartinio

vartot 606 vaisių už 80 dol. į 
na žmogų. Bet tai priklauso 
nuo lo. kiek svkių bus daromi 
(čirškimai ir kiek daktaras ims 
4

ra syphilio nusilpnintas, netik 
kad negali būti sustiprintas vais-

mei niekas nevartoja 606.
I)r. A. Montvilas

Velnias ir Prietaras

profesionalės karjicros

žmogui daug
negu atminti. Nors jo 

ūkai š vent orybė. Ne-
Pri(‘spauda ir jų sėbrai li

jis permatė, kad jų darbas galės 
nueiti niekais, Taigi jis pasi-

jam pavergi
žmogų.

dusi sieloje kiekvieno žmogaus' 
viename arba kitame pavydale.

Deja. Prietaras neapsireiškia 
nė vienam žmogui savo’tikroje 
šviesoje. Labai dažnai Prieta
ras dėvi kaukę rimtumo, pasiry
žimo. pasišventimo ir gerų mie- 
rių; o dažniausia jis prisidengia 
tikybiniais arba patriotiniais

mą lo keisto asmens, Velnio, bet 
negali buli mažiausios abejo
nės apie buvimą Prietaro, nes* 
jo ranka matyt visur.

Prietaras surengia ir palaiko

turo delei, žmonės negalėtų tikė
li. kad jų tauta yra geresnė ir 
pakilesnė negu kitos tautos.

Prietaras palaiko tikybinę

jo tikyba yra geriausi ir šven
čiausi.

ga t vos moteris, kurias 
jų sąžinė ne už jų 
bet kilu. Prietaras

namų i 
kankina 

nuodėmes, 
pasmerkia

“neteisotus” kūdikius, kurie del 
to visiškai nėra kalti, nepaisant,

pasiunčia į kaleji-

daug vertesni ir visuomenę!- 
naudingesni negu tie, kurie nau
dojasi laisve. Prietaras palaiko 
juos kalėjimuose ir sudarko jų 
sielas, vietoje pataisius jas, ir 
jie tampa pavojingi, o ne nau-

gerus ir sveikata palaikančius 
daiktus gelbsti pripildyti musą
ligonbučius. .

Ir Prietaras prieš teisingas 
gydymo metodas mintyse tą, 
kurie užlaiko aiba užžiuri tas 
įstaigas, palaiko žmones tenaL

Velnias atsiekė savo 
pasiuntęs Prietarą ant 
Jo šėtoniška valdžia 
tikras pragaras, jd/nę

tikslą* 
žemės, 
nebūtą
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NAUJIENOS, Chicago, Ill

Baronas Jurgis von Ompteda "BOMMMKmVICTOR Nanni aisGRAMAFONAI

Vidur
Vakarinių

Sankrovų Valstijų

JUOZAPO GRUŠO

Jus Busite Tikrai Užganėdinti

Jo bakteriologifcka Jabaratorijasaęsac

APTIEKA

augsciau

Puikiai išrodanti kuk

Užlaikome

P. CONRAD

KULIS FURNITURE HOUSE
vakarais. Ncdėhoin nuo 9 iki 12Chicago, IllinoisPhone Drover 9757

———

Ir lietu 
vižki Re 

kordai.

nešdamas 
«i i UOS.

savo 
bonk 
(lino

mo- 
kažin

tavo
Keli

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674.

nine šėpa padaryta iš 
Imitation ąžuolo, dai
liai nulekeruota, su 2- 
m 12x28 stiklais dury
se, augščio 6 pėdų ir 8 
col. pločio 37 coliai, ti
ktai ......................$7.85

Šitas Pečius su gesu ir 
angliais tai yra viena
tinis šių laikų išdirbi- 
mo, nes geresnių Ame 
rikoje dar nepadarė. 
Jisai padarytas ne iš 
blekės, ale iš geriau-

jaunai mo

su pagelba savo didelio supirki- 
užtikrina ge* 

kiekybės kainas. Mes esame nariai šios organizacijos. įgelto mes perka

ro damperis nustaty
mui kepimo, kad nesu
degtų arba kad nebūt 
neiškepęs; ant viršaus 
kopturo yra ženklai— 
parodo kepti ir kiek ii 
gai reik laukt kepant 
kepsnį viduj pečiaus; 
niekad nereik pečiaus 
durių darinėt kepant, 
nes viską matysite iš 
lauko pusės, ar iškepė 
ar ne. Mes rekomen
duojam šitą pečių kie^ 
kvienam mus geriau
siam kostumeriui. Pa
rsiduoda nuo $55 ir

n ta valan- 
labai vėlu, 
nuspręsti. 

Mielu noru jis pasiliktų čia, kur 
buvo taip šilta ir jauku. Jis ne
norėjo eiti ant gatves ir į savo 
apvienėjusį nejaukų butą, kur 
viskas jam primena mirtį.

Jis užsisakė dar viėną bonką 
vyno, atsimokėjimui už tą vie

nus jausmas apime p pirma 
po paskutinių ilgų bem 
naktų, kada jis kentė už gę

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

$ pa vasario vejali 
gyvybės ženklus, ii 
Ore dvelkė kokiuo-t

raudoną su didele sulenkta 
strausinc plunksna. Jam pasi
rodė, kad ji ko-tai paklausė jo. 
Nenoromis jis pasakė:

- Kas tokio?

Aš, ADOMAS A.
Aš labai sirgau per 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjim 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ii

mo.
Buvo stebėtinai šilta naktis

Ant dangaus

nukrito ant karsto, saujos že
mes atsimušė i jį, kapą užkasus 
išaugo kalnelis, kurį padengė 
vainikai.

—Oh, pardon!
Ji pratęsė ranką, lig norėda

ma jį palaikyti ir paėmė už jo

Umterff > 
'.National 
. Clothiers

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi PennsyIvanijos Uospilalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoftis. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

visai
išsitiesusiam panašiai ilgai laz 
dai tarp stogų augštų namų 
žvaigždės degė virpančia švie

WIN0GRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Av®.
Phone Pullman 655. Chicago, Ill

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jąunavedžianis 
duodame kuopai 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
Pigiai.
3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

Ala taip, pas jus moko nėra ’ 
-Taip, pas mane nėra nieko! 

Nieko, nieko! Nė vienos gyvos 
sielos pasaulyje! Jus supranta
te? Aš vicnatoj, suprantate? 
Visai vienas, vienas ant visados!

Ji nusijuokė:
— Na, padėkime, nevisada!

niy organų. Nėra spėliojimo

Jis pradėjo eiti pamaziau. 
Kam skubiu ties? Kur?

Bet štai jam pasirodė, kad 
kas-tai užkalbino jį. Pro jį pra
ėjo moteriška esybė. Veido jis 
negalėjo pamatyti. Pasiliko lik 
įspūdis didelės skrybėlės.

Jis pradėjo eiti pamaziau. 
Moteris staptelėjo, palauke jo ir 
ką-tai pasakė. Nejaugi vynas

žio, viršus dy

Floroskopi&kas X-Ray egzaminavi

DOKTOR LIEBRECHT
Specia istas Gydo Pagal Moksliškai Nurodytas Europiškas Metodas.

ft 'Nesikaukykite savęs skaus- 
I mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
I Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
Į —raumenų sukimu; nes skau* 
| dėjimai naikina kūno gyvybę 
f ir dažnai ant patalo paguldo. 
E CAPSICO COMPOUND mo- 
I stis lengvai prašalina viršmi- 
1 nėtas ligas; mums šiandie dau- 
T gybė žmonių siunčia padėka- 
JĮ vones pasveikę. Kaina 25c, 

per paČtą 28c.
j Justin Kulis
I 3759 S. Halsted St, Chicago, III.

Knyga:“,sALTlNIS SVEIKA- 
B TOS”, augalais gydyt i es, kai- 
r na 50c.

—Ne, aš busiu vienas visą sa
vo gyvenimą. Visą gyvenimą 
aš busiu apvienejęs! Jus su
prantate lai? Kada aš pareisiu 
namo, aš busiu visai vienas.

Jis mostelėjo ranka, lig pa
braukdamas savo žodžius. Pas
kui jis pasvyro ir pasilenkė į

namo, panašiai motinai, perspė
jančiai sūnų ilgai nevaikščioti, 
paskui paspaudė vienas kitam 
raukas ir neaui 
bėgo, būdamas
jis užtek linai padarė savo drau 
gui, kurį jis, pagalios, nė sykic 
nematė per paskutinį metą.

šio spizo ir yra visas 
dailiai nutaisytas, ly
gus taip kaip puodas, 
apačia susideda iš tri
jų nikeliuotų šmotų, 
termometras duryse 
parodo šilumą viduje, 
stiklinės durįs arba 
baltos, kopturas visas 
baltas, vidury koptu-

juodai pasirėdę žmones karstą. 
Jis kalbėjo apie tą, kuri gulėjo 
ten, žemėje, ir apie tą, kas pa
siliko ant žemes. Jis kalbėjo, 
kad jų meilė tęsis ir po jos mir
ties, ir kad danguje šie žmonės 
vėl pasimatys; danguje prireng
tas pasitikimas tiem dviem žmo
nėm, kurie šiame pasaulyje ži
nojo vienas kilu.

Nusipirkt musų krautuvėj stubos rakandus. Mes jau turime naujų atėjusių 
tavorų ant rudenio ir žiemos, už tokią žemą kainą, kad kitur niekur taip nėra ir 
yra geresnis tavoras ir vėliausios mados. Musų daug žemesnės kainos ant išmokė- 
sčio, negu kitur “kėš” perkant. Apsimokės kiekvienam atvažiuot, kad ir iš toliau 
pamatyti musų didelį pasiskyrimą iš Pečių, Stalų, Lovų, Karpetų ir frontinei setų.

Mes priimam gazo bilas be jokių primokėjimų.

lAp:ldau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių sralit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per c*presq. '

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

ir išėjo. Išeidamas jis pažiurėjo 
į veidrodį ir pamatė jame dide
lę juodą figūrą, su užkaitusiu, 
raudonu veidu. Išėjęs ore pra
dėjo svyruoti. Jis nusišypsojo 

neiti na-

Kreipe į mirusios vyrą, 
rio prisipildė ašaromis, 
jim is pasibaigė malda

nesuprasdamas, kur jis eina 
Jo veidas, blakstienos, didelė no 
sis vos paraudę; jis tarpais ko 
sėjo ir krankštė.

Paskui jį ėjo juodai pasiredi 
žmonės. Aplinkui žaliavo ka

užlaidas. Draugas pažiur 
laikrodį, sujudėjo, norėjo 
keti, bet kadangi tarnas 
kodėl vėlinosi su sąskaita, I 
pakįlo eiti — jo paskutinis trau
kinis išeina už šešių minučių

Tada jis pradėjo tyliai pasa
koti draugui apie savo pačią. 
Jis pasakojo apie jos meilę prie 
jo, meilę švelnią ii; sujudinančią, 
apie savo meilę prie jos, apie 
tai kad atmerkdamas akis ryte 
jis mąstė tik apie ją, o vakare 
jis užmigdavo su mintimi tik

VYRAI, SILPNI, NERVUOTI, nusimint— 
Kurie perženg-ėt sveikatos įstatus, kviečia
mi pasitart su manim apie bile ligą dykai, 
silpnumų arba privatišką negalę. Nepra- 
žiūrėkite savo stovio, kurs gali būti išgy
dytas greitai atsakančiu laiku. Jus turite 
žinoti teisybe.
Prof. Ehlrich 606 arba Neo. Salvarsan 914 
nuo užnuodijimo kraujo. Jie skausmo, pa
vojaus ir sugaišimo; teisingas gydymas.

DR. EMIL LIEBRECHT
Mid-City Bank Building, 

2-ras augštas. Kambarys 211.
803 West Madison St., kampas Halsted st. 

Inėimas iš Madison Gatvės.
Priėmimo valandos: Nuo 9 ryto iki 8 v*l. 
vak. U tarn inkais ir Ketvergais nuo 9 iki 
5. Nedėldieniais nui 9 iki 1.

Dr. A N. Perlman 
Praktikuoja 21 melus Chicago] 
Ofisas: 1532 \V. 471b St, Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaikų, taipgi chroniškų ligų- 

VALANDOS.

ANDERSON & DREW COMPANY,
ROSELAND _____ _ SOUTH CHICAGO
11200-4 Michigan ave. 3023-7 E. 92 St.

1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių 
priklauso visiems Cbicagos lietuviams, bet 
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35

PASARGA: Važiuoti reikia Archer a v 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6

dviese, as gi esu vienas, vienas 
netik šiandie, bet ant visados. 
Jis, kuris užmiršo savo drau
gus laike sirgimo pačios, jis, 
kuris taip sunkiai sueidavo su 
naujais žmonėmis, jis apvienė-

Naslys taipgi norėjo eiti na
mo, bet bijojosi savo tuščio bu
to. Tarnas rinkęs duonos tru
pinius nuo stalo, pradėjo su juo 
kalbėties, bet la kalba buvo ne
maloni apvienėjusiam svečiui.

Augštas blondmas spaudė 
rankas, klausė kokių-tai žodžių 
ir stovėjo vienas, — ir nuo da
bar jam visuomet priseis būti 
vienam. Bet šiai keno tai bal-

Didžiausi Kooperatyve Pirkimui 
Drabužių Organizacija Suv. Vai.

The United National Clothiers, su savo daugiau kaip 200 narių keturiolikoje 
valstijų, yra didžiausia kooperatyve drabužių pirkimui organizacija šioje šalyje. 
Šios associacijos nariai pastūmėjo savo pirklybą 
mo tiesiai iš dirbtuvių ir išdirbčjų, sučėdydami tarpininkų pelnus 
resnės 
ine pigiau, mes parduodame pigiau, sutaupome savo kostumieriams pinigus.

Naujos rudeninės eilės siutų, kautų, skrybėlių, marškinių, apatnešų 
ir kiti parėdai yra gatavi. Ateikite ir apžiūrėkite juos.

Telefonas Canal 3737

AKUŠERKA MRS.A, VIDIKAS

lą, Kurią jis užima. Jis gere vy
ną gurkšniais, brangino kiek
vienu lašeliu gaivinančio skysti
mo, bet tarnas jau užgesino ži
burius užpakalinėj dalyj kam
bario ir vaikščiojo aplink jo sta
lą, laukdamas ar nesirengs jo 
svečias eiti namo.

Puikiausią
Laikrodžių •

Krautuvę.
Didžiausią ant Bridge- 
portą. Katrie norite 
nusipirkti gražų* laik-^**^^“^ 
rodelį, deimanto žie- 
delį, devizkelį, Šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS, 
3303 S. Morgan St., Chicago

su juo. Jie išėjo is Kapinių var
tų pro šalį senų moterų parda
vinėjusių vainikus ir apleidę pa
saulį mirusio miesto atsidūrė 
gyvenimo verpete. Tarpais jie 
ėjo tai greičiau, tai lėčiau. Už 
kiek laiko neaugsiąs žmogus 
sustojo ir nušluostė sau kaktą.

“T-tain, vieno!

Ji, nesustodama eiti, priėjo ar
čiau prie jo. Po didele skrybė
le jis pamatė besišypsantį vei
dą. Ji paklausė jo:

- - Visai vienas?
Tie žodžiai supuolė su jo pa

ties mintimis. Jis staptelėjo 
prisišliejo prie namo sienos ii 
sumurmėjo:

— Iš kur jus tai žinote?
Moteris didelėje skrybėlėje 

nusišypsojo:

Ant 
idų atsimušė šyp- 

keistas malo-

sas pasaKe jam:
“luiname, čia negalima tau 

vienam pasilikti.”

ligos, jis išeidavo iš namų tik 
tarnybos reikalais. Jie miegojo 
skirtinguose kambariuose, ka
dangi prie jos naktį pasilikdavo 

vakarais jis klo
jos ranką tol, kol 

Paskui jis pa- 
ištra ūkdavo 

pirštus iš jos rankos ir ei- 
i savo apvienėjusį

ginsiąs vezejas ar prab 
p a s i v ė I a v ę s a u t o m obi liūs 
žmones vaikštinėjo prie žvaigž
džių blizgesio, prie žiburių švie
sos. Grįžo pasivėlinę, ėjo pore
lėmis, glausdamies vienas prie 
kito.

Našlys pažiurėjo paskui juos 
Jo užkaitintose vynu smegeny

Didžiuoju keliu kapinėse 
traukė laidotuvių procesija. 
Priekyje suposi karstas, padeng
tas gėlėmis, kurios išsikišdamos 
iš žalių kiparisų, primindavo žy
dintį gyvenimą. N< 
gražumo, jos buvo 
nuvitiinui, panašiai 
<erei, gulėjusiai po jomis — t 
mirė pilname žydėjime savo jie

buto, našlys pasakė 
biskį pasivaikščios 
nėję po aplinkines 
atsidūrė prieš jo namus. Bet 
augštas blondinas žiurėjo į jo

Įlodamas 
ji neužmigdavo 
maži ir atsari*

Kada bonka paduota, jis pri
sipylė stiklą, kad paragavus. 
Bei paskui išgėrė ir antrą. Jam 
pasidarė gera ir jis ant valandė
lės užsimiršo apie savo vienu
mą. Jo minlįs nuskrido ai 
į studentavimo laikus, kada 
ne sykį linksmoj draugijoj 1 
lė bonką paskui bonl 
paraudusių 
sa atsiminimu ii

pažvalgų, pavienėse 
>1. ir aukščiau.
iki Keen ave. o nuo

Lietuvių Tautiškos Kapines
Pauliškos kapinės, kurios 

daugumui dar yra ma-

namie! Dabar dar negaliu.”
Neaugštas žmogus paėmė jį 

už rankos, bet kiek paėjęs pasa
kė, kad pavasario oras jį pailsi
no ir jis nebegali daugiau vaikš
čioti 
gė ir dėlto įėjo į restoraną ir už
sisakė valgyti. Bet lai buvo 
liūdni pusryčiai dėlto, kad naš
lys parėmė savo veidą ranka ir 
nieko nenorėjo valgyli. Jo 
draugas kalbėjo jam, kad ir kū
nas reikalauja savo teisių. Gra- 
lų-gale blondinas nusprendė ką- 
nors išgerti. Jis išgėrė kelis 
stiklus vyno ir jam pasidarė šil-

(kuies nuo ašarų, isdalies nuo 
vyno. Jis suspaudė savo drau
gui ranką taip, kad tas susirau
kė. Paskui jis nusiramino ir 
tik kartojo sau jos vardą.

Jau sutemo. Tarnas nuleido

KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
3 melus, nuslalmėjęs pilvelis buvo. Dispep- 

>. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
buvau nustojęs vilties, kad 

sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
negavau savo svei 
iras vaistų, Bitteri

dsigaut, stipret, gerai dirbt.
Inkstai atsigavo. Reu- 

o krutinę. Vidurių rėžimas 
mėnesiu išgerdavau kas sa- 

3 mėn. savo paveiksle pa- 
r nakties. Dabar jaučiuos
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KARTANO APTIEKAHALSTED FURNITURE
namo

žmogus

nusizio

Telefonas Drover 9053

SUK

Ar Jūsų Akįs
Atskirkite pairai liniją

Silpnos
klausimu

Adresas

ValstM iestas-G o no

CASINO PHARMACV
30 SO. HALSTED STREET

Dr. RLenfer1

eg žanru

1827-29 Blue Island Av

MESI ROKE

.lis tam 
kalbėti: 
negaliu

Mano ofisas arti 18-tos 
gatves ant banko.

tai pigiausia, del- 
$10 galite but iš-

Apviniai 
Ąžuolo žieve 
Apelsino uogos 
Apelsino žiedai 
Arbūzo grudai 
Bobro įneša 
Bobro lašai 
Bezdų žiedai 
Bruknių lapai 
Burokų sekios 
Babkų uogos 
Babkų lapai 
Cinamonai 
(’i Įvaras

Kam Velkate Nuobodžiausius Metus 
Jeigu Jūsų Kraujas Yra Užnuodytas

sąmonę. r 
ma moteris 
kambarį, na

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

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

I
 Office Phone Drover 8182

DR. M. KALINOWSKI I
MEDIKAS ir CHIRURGAS

4814 S. Ashland Ave. Chicago. HVai: 10—12 ryti), 1—3 ir 6—8 v. g 
SKHORinMmiBWn^

Mano Troškimas
yra išgydyti kiekvieną 
ypatą, kuri ; 
są; jeigu ne

taipgi gerai!
Ji nenuleido savo 
p jie nuėjo toliau

Aš gydau šimtus 
tūli jų, kuriuos aš išgydžiau galui i- 
jie buvo nustoję vilties prieš atsilan-

b togai. Pas jį g 
. .Jis pasigriebė u: 
paklausė nupuolu 

liliu balsu:

N. IIEMOROIDAI (PILES).
Musų specialia vaistas išgydys kiekvienos 
rųŠies tą bjaurią ligą be operacijos, jeigu 
tik taikysitės atsargiai. Kaina už mėnesio 
laiko gydymą $4.00.

LIETUVIS APTIEKORIUS
3201 So. Halsted St., Chicago, III.

džius tare koKs-tai 
ranku, apkabinusiu jį 
pė visas savo jiegas, I 
sunkias blakstienas,

Kadugių uogos
K ri vauninkas 
Likorica
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Mot i n žolės
Marių samanos
Majaru na i
Malva
Maškata
Muilinė
Metelės
Naši i kės
Parstupas
Plaiskanių žiedai
Pinavijų žiedai 
Bamunikės
Santai 
šalavijai 
Šafranai 
Senatai
Valerijonų šaknjs

Aš duodu kainas ui 
patarnavimą pagal jų- 
sų išgalę. Ncaikvokite 
laiko, tuojaus rašykite 
man. Kalbama pas 
mane lietuviškai ir len 
kiškai.
. .Valandos priėmimo: 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va
karo. Nedaliom ir Šve
ntadieniais nuo 8 ryto 
iki 12 po pietų.

VALANDOS 
vakare.

3354 S

Kuomet rtftote laišką, reikalaudami viršminėtę vaistų, tai malonėkite aiškiai paminti 
vardą tų vaistų ir raidę, po kurios jos yra užrašytos. Taipgi turite paduoti aiškiai 
aprašymą ligos. Kas norite imti visą kursą gydymo, prašome paduoti aiškiai, koki* 

liga sergate. Visus laiškus adresuokite:

Aš stoviu atskiroje klesoje
Kaip jus galite laukti gydytojaus 

lik su keletą melų patyrimo, kad jis 
žinotų jūsų tikrą padėjimą? Jis ne
gali. Mano galinga X-Ray tankiai 
suranda padėjimą, kurio negalima 
butų pamatyti paprasta Ūkia. Ar 
visi kiti gydytojai turi tokias'■maši
nas kaip ši? Ne. Aš turiu prietai
sus savo ofise, i rengtus Prof. Tes
la ir Prof. D’Arsenval, kuriuos aš 
radau labai reikalingais del to, kad 
suteikti mano ligoniams pasekmes, 
kurių jie pageidauja. Aš užtikrinu, 
kad visi gaus geriausią gydymą, ko
kį galima duoti.

Pasitarimas dykai
Priėmimo valan
dos: kasdien 9 iki
8. Nedaliomis 10 
iki 1 vai.

prato prasmes jos žodžiu, .lis 
lik neaiškiai suprato, kad pas jį 
yra žmogus, su kuriuo jis gali 
pasidalinti mintimis ir kad jis 
nebe vienas šiame baltame pa

lojo, jis nenorėjo 
lai neaiškiai jis gii 
lai keikėsi. Dulko 
tai paklausi 
m iusto

Pamąstykit sulig to.
Aš visiškai išgydau trūkį ir hc- 

moroidus be peilio arba skaus
mo. Paslaptingos ligos gydoma 
moksliškai, be atsikartojimo. Vi
durių ligos, Reumatizmas, Kata
ras ir II. gydoma su paskučiau
siais įrengimais europejiškų mo
kslinčių. Jus negalite padaryti 
klaidos atsišaukdami į mane tuo
jaus, jeigu jus sergate.

puoštas ir garantuotas 21) metų, visos 
dūdos duodama dykai, kilos sankro
vos reikalauja s 15.011. HH
musų kaina ...................

ns patarimas bus svarbus del jųsų. Jus 
liuesus nuo ligos ir silpnumų, 
dbėjimą. Tai yra žingsnis į 

mano ligo

si! pran I a te... Mano pati mirt" 
Vakar! Jus suprantate? Ir a 
galėjau paimli moterį nuo ga

M. RUPTURA.
Jeigu kenti nuo rupturos, atsiųsk man 
mierą ant diržo 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.

Cura. Kaina $10. 
to, kad greičiausi; 
gydytas.

K. KATARAS
Mano vaistai prašalina katarą iŠ nosies ir 
galvos ir nemalonų kvapą iš burnos. Grei
tai veikia. Kaina $4.00.

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

Iš recp. Dr. Galoom Vlifl
Pagarsėję vaistai ullg
Dr. Galoom, kurie 
įgijo sau gerą va r- FČįžįj 
dą visame krašte. ■■■SMSMi 
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
metų praktikos, šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančiu žmonių.

ĮCJO 
rūmais, jis 

atsisėdo ant sėdynės prieš mar
murinį paminklą kokio-tai ne
žinomo pono.

incią 
dsitankys į mano ofi- 
galima jūsų išgydyti, 

aš greitai taip pasakysiu jums ir 
nepriimsiu jus už ligonį. Pirma 
negu jus pradėsite pas mane gy
dytiem, jus galite Imli užtikrin
tas, kad aš (ikrai žinau, kokia yra 
jūsų liga ir kad jus galite Imt iš
gydytas j trumpiausią laiką, apari, 
to jus atrasite, kad mano mokes
tis yna pigi.

DOCTOR BOYD 
ir sandraugas

20 METU PATYRIMO

E. VIDURIŲ LIGOS.
Jeigu neturite apetito arba jeigu jus var
gina 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.

damos nuo šviesos' pirmųjų 
rytmetinių spindulių, besiveržu
sių per užlaidas:

—Tu juk nenorėjai eiti pas 
mane.

.Jis pamalė kampe ant kėdės 
biaurią raudoną skrybėlę su 
strausine plunksna. Čia jis vis
ką suprato ir įsmeigė žvilgsnį į 
mergaitę, kuri užėmė vielą jo 
nelaimingos, mylimos pačios, ir

Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidų. Visada vartojami (ik švieži vaistai.
Musų aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A. K. vaistai nuo nuospaudų (corns). Nugydo nuospaudas į kelias dienas. Kaina 25c.
A. K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą į 20 minučių. Kaina 25c

Laikykit šj kuponą. Tas kuponas sutel
kia jums tiesą gauti už dyką egzaminavi
mą ir pasitarimą, kuomet jus j| parodysit 
gydytojui

Našlys pasitempi 
vavo. Jis beveik užmiršo apie 
buvimą jo palydovės. Dėlei ne
miegojimo paskutinių naktų jis 
jautė sunkumą savo sąnariuose, 
o vynas nuvargino jį. Jo galva 
nusvyro ant šono, atsirėmė ant 
peties, ranka nustojo judėjusi, ir 
akįs užsimerkė.

A. ODOS LIGOS.
Speciali vaistai nuo šašų ir spuogų ir vi
sokių odos ligų. Užtenka gydyt vieną mė
nesį. Kaina $5.00.

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

C. NEŠVARUS KRAUJAS.
Musų vaistai nuo suteršto kraujo tokie y- 
ra stiprus, kad išvalo visą žmogaus siste
mą trumpu laiku. Kaina už mėnesini gy
dymą $5.00.

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

Žinai... panedėlį pirma die 
na... o aš dar neužsidirbau 
mokeslies už liula ir...

kviečiame atsilankyti
219 S. Dearborn 
str., Chicago, Ill. 
Priešais Pačto O-

Musų sankrova yra viena didžiausiu rakandu sankrovų, kur 
ųs rasite didžiausią ir pilniausią pasirinkimą už pigesnes kainas, 
legu kitose sankrovose. Nepadarykite klaidos su sankrovomis, žili
nkite, kur yra raudonos žymės languose. Daug lietuvių pardavėjų.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

kad tai yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių gi 
įgauna didesnį apetitą. Kaina 50c.

A. K. Tabletkos 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.

Pas mus galima gauti visokių lietuviškų naminių vaistų, šaknų, žievelių 
o daugiau randasi musų aptiekoje

1. Alijošis
2. Arnikas
3. Anižiai
4. Anižiai žvaigždėti
5. Avietes vuogos, džiovi n los
6. Aviečių lapai
7. Avietes, juodosios

G. SILPNA PŪSLĖ.
Kuomet negalite sulaikyti šlapimo ir jau
čiate degimą viduje, tai turite silpną pūs
lę, todėl rašykite reikalaudami musų vai
stų. Kaina už vieną bonką $2.00. Visas 
mėnesinis gydymas G bonkos. Kaina $5.00.

I. NUSTOJIMAS VYRIŠKUMO.
Musų vaistai gydo visokį 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.
'I'ų ligų gydymas yra manų 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

Prirenka visiems tinkamus akinius 
riuoji ii patarimus duoda dykai. 

78(1 88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-o. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vak» 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po platu 

Tel. Haymarket 2434.

Devi nd rėk i s 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai . 
Dilgėlių žiedai 
Eglių uogos 
Prancūziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Karlus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Kurčioji žieve 
Kino žieve 
Krapai 
Krapai, valakiški

Šis didelis masyvis, 3 šmotų Seklyčios Setas, ąžuolu arba raudon
medžiu nudirbtas, gvaranluotas tikra oda apmuštas, geriausi plie
no spriugsai, kitos sankrovos reikalauja 100.1)1), musų 50

net juk jo pati mirė. Jis 
laidojo ją šiandie ne, vai 
Kas gi buvo loji moteris? 
tusi baime iškarto išbudino

.Ii pakilo lovoje. Plankai nu
krito ant jos veido. Ji atsklei
dė juos nuo kaktos gražia ran
ka, kuri išduodavo ne visai pra
stą paėjimą. Sujudusi, ji pra
bilo, kad jis neturi jokios teisės 
elgties su ja 
virpėjo keliai 
praustuvo ir 
siu

verkiu, kad as viena !
Paskui ji sugriebė savo skal 

binius, drabužius 
prieš veidrodį pčhdėjo dėties d i 
dėlę skrybėlę su strausine plunk 
sna, laikydami 
skrybėlės spill

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

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

džiai užmirė ant jos lupą, 
išėjo nepratarusi nė žodžio, 
žiurėjo paskui ją. Ilgai jis 
vėjo taip, tarsi gavo smūgį į 
va c
ant kurios dar pasiliko žyme 

ulėjusios prostitutes; 
gulėjo čia pirmą 

naklj, kurią jo brangi pali pra
lindo ant kapiniu po žeme. Už
miršta plauką spilkulė malėsi 
ant balto paklodes fono. Jis pa
ėmė ją galais pirštą ir numetė į 
kampą. Paskui išėmė iš nakti
nio staliuko revolveri t 
sau tiesiai į širdį.

Laikraščiuose buvo pranešta 
Juose bu-

savo Dainą 
prieš apvienėjusį butą, jam bu 
vo gerai, kadangi daugiau ne 
be reikėjo klajoti gatvėmis.

Jis miegojo ir malė sapną 
Jo pali glamonėjo jį ir jis prisi

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
tUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Speciftlistns Moteriškų, Vyriškų, Vaiki 
ir yiaų chroniškų ligų.

: 10.—11 ryto, 4—5 po pietų, T—l 
NecJSlčlleninis 10—1 po pietų.

HALSTED SįT.» arti 34 St. 
CHICAGO, ILL. - c

, paglamonėk*mane nors 
mylimasai! — - Tuos žo- 

balsas tarp

Šis naujai pagerintas šildymui pe
čius, apšildys l kambarius, gra
žiai papuoštas nikeliu, kitose san
krovose parduodamas -SQp HO 
po .$49.1)0, musų kaina

dėmės, ii’ II. nuo kraujo be- 
Taškai prieš akis? 19. šaltis 

Drebėjimas? 21. Gurgėjimas žarnose? 22. 
as cirkuliavimas kraujo? 24. Šaltos ir su- 
L”). Neganėtinas ir labai spalvuotas šlapy- 
kulšis ir nusidėvėjimas apatinių sąnarių? 

pasididininiai? 29. Inkstų ir pustės keblu
mų negalė?

Vyrai įvairaus amžiaus kenčia nuo silpnų nervų, kili silpnu
mai ir kraujo keblumai, taipgi jus neturite bijoties arba veluoties 
atsišaukti į šį expertą vyrų specialistą. Atminkite:—mano Bacte- 
riologiškas ir 1’louroscopTškas X-Ray egzaminavimas atras tikrą 
stovį vidurinių organų. Ne spėliojimo darbas.

Kodėl mano ofisas visuomet prisigrūdęs? Jeigu mano meto
dus nebūtų sąžinigos, lyros, tiesiai vartojamos ir vėliausios mados, 

tegalėčiau šiandien naudoties pilnu užsitikėjimu Chieagos žmo- 
kaip parodyta mano didide ir visuomet didėjančia praktika, 

lauguma žmonių, kurie atsilankė pas mane, yra atsiųsti nuo 
•nių, kuriuos aš išgvdžiau nuo panašių ligų. JUS G/ 

\N() GYDYMĄ.
vyrai: I )r. I fod

:ti namo j savo senąją 
ir turėkite «iliaugiška 
kelią IR Jl'.MS NIKKO NEKAINUOS. Dau 
uja tolimas keliones did mano specialio gydymo

Dr. L VV. Hodgens 
Dearborn St., Kampas Monroe St. (,’i
Crilly Building, 2-ras augštas, Room 298 ir 209.

Sekanti yra apsireiškimai (hroniš 
kų ir nervų ligų, šie keblumai, jei 
gu į juos neatkreipsite atsiloš, tan 
kiai baigiasi silpnumu, kartais be 
protyste ir mirčia:
. 1. Nuvargimas? 2. Nuliūdimas? 3 
Apsvaigimas? I. Greitas erzinimas1 
5. Galvos skaudėjimas? 6. Be ambici 
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp 
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas' 
10. Bailumas? II. Nusiminimas? 12 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? I t 
Drebėjimas? 15. Aštrus di

Žaizdos, Skauduliai, Geb 
tvarkęs? 17. Užbliurkim; 
persimainąs į karštį? 20 
Plakimas širdies? 23. I.< 
stingę rankos ir kojos? 
inas? 2f>. Skausmas apie 
27. Kataras? 28. Ištin 
mai

nmrinoriiies 
*as jį vis dar 

virpėjo keliai. 
Jis šukė pankui visus jos judėji
mus, kurie rodėsi jam begali
niai ilgais. Kada ji, pagalios, 
perdūrė špilką per skrybėlę ir 
plaukus ir užsimovė pirštinai
tes, lėtai užtempdama ant kiek
vieno piršto ir mesdama ant jo 
pikius žvilgsnius, jis sugriebė 
partmonėlį ir ištiesė jai. Išpra- 
džią ji padarė niekinantį veidą, 
bet pamačiusi mėlyną šimta- 
markę popierinę, sugriebi" 
staiga prasijuokė:

'Tau nereikėtu

Iš Senų Naujus
Mes padarome iš senų naujus be skirtumo kokie daiktai nebūty: 

pianai, vargonai, stalai, krėslai, komodos, arba kalbamosios maši
nos. Barzdaskučių ir saliunų barus ir visokios rųšies rakandus 
nulakuojame ir nupališiuojame ir padarome spindinčiais kaip nau-

mane išgydė
Karė už Augštas 
Gydytojų Kainas

NAMINIS

Tūkstančiai, žmonių 
gadina savo regėjimą 

flnKL z h vartodami kenksmin- 
gus vaisius ir plovi- 
mus. Ateikite j mano aSkf ofisą ir aš prašalinsiu 
*’ duosiu jums greitą 
b’ pastovią pagelbą. Aš 

fiSm. išgydžiau šimtus atsi
tikimų vaikių, užgriuvimo, kreivų a- 
kių. Jeigu jums Ims reikalingi aki
niai aš jums pasakysiu.

i tikro ąžuolo komoda dide
li veidrodžiu, apskritu bei 

■i luotu, parduodama kitose 
inkrovose $17.50, $ "f OĮZ 
m s t į kaina ®

Dasižinokite Teisybę.
Per daug melų aš išmokau pasekmingą gydymą visų užsisenOjusių 

ligą, vyrų ir moterų, ir aš galiu didžiuoties savo pagyrimais; kiti turi 
pretenziją gydyti, bet aš parodysiu greitas pasekmes 
sergančių žmonių kas savaitę 
uai iš jų ligų, pasakys Jums, 
kysiant pas mane.

Paskui I
jis pašoko

vežimą, jis nežinojo 
ir jie važiuoja, jis til« 

o užganėdini

SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. 
Mano specialiŠkumas yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų Ilgo. 
Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gvdomos su dideliu pasiseki
mu. Ligos PŪSLĖS, INKSTŲ, PILVO, KRAUJO, NERVŲ ir SKU- 
ROS.. PATARIMAI DYKAI.

žiuri į kokį-nors vaidenuoklį 
Jis suriko:

—Išeikite iš čia!

VIBNATINIH REGISTRUOTAS RUSAS APTJKKORIUH ANT BRIDGEPORT!) 

V'Y'L1/\IVK^ ltd sajAUGIEMS
Akiniai aukso rainuose nuo $8.00 Ir na
rsčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augSČiau. Pritaikome akinius utdyk^. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervliku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais Įvairių liftų, kuris sali 
būti prašalintos Kerų akinių pritaiky* 
mu. Ištyrimas uŽdykų, jei peršti ar 

£• skauda akis. Jei jos raudono#, }<•! r«l- 
j1 va sopa, jei blogai matai, jei akt* *11- 
F psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelboa 

aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma •• 
kiniai uždyką. Atmink kad maa ko€* 
naro gvarantuojam akiulus ir k lenk le
nam gerai prirenkam.

__  Ekspertas Optikas,
Jei jų* *«rgat« Ir r«ikalaujat« patarimo arba vaistų, ateikit pa* mari*. Ai buvau ap- 
tiekoriua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj II matų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Gaila 
padaryti bila kokiu* runtlku* vaistu*. Ai rekomanduoju tik GERUS daktaru*. Al tau 
draugas įmonių M M. MESTRDFP, 3i4» 80. MORGAN HT.. CHICAGmiLI.

apie šią sau žudys lę.
vo sakoma, kad našlys negalėj' 
pernešti mirtį savo karštai my 
limos pačios.

Galbūt jie ir liesą sakė.

savo gatvę ir namo numerį 
Paskui jis pajautė minkštą lovą 

gerai

PI

m Vj



NAUJIENOS, Chicago, DI

Rusiškai-LenkiškasPASIRENC
Gerbūvis

Miniu

mem

Ateinančio Nedėldienio Tema
GYVOJO DIEVO BAŽNYČIA

M. VUSZKIEWICZ

Peil ras Vaitiekūnas

mirė

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Dr. A. R. Blumenthal

DR. A. d. KAMI.UIS

serganti 
viduriu 
rankose

užsidegė 
nuvežta 
rytojaus

mui gauni pilną APRAŠYMĄ 
dalyko arba kurso.
G.J.leieskls, 3311 W.61 Pl.Chicigo

Miesto Ofisas:

327 H. Ooarborn SI.
MII 13 Unity BldK.

Tel. Central 4411

FIcmmI griež 
lis tų paleist 
<lų svirnu
Calumet up 
sic I.VV.W.

2-ras augštas 
“u 12 dieną

taikos keliu.
Savo notoje Vokietija bet

gi nieko nemini apie išpildy
mą Argentinos reikalavimų. 
Vis dėlto, atstovų butas ati
dėjo balsavimą, kad apsvan 
sčius Vokietijos atsakymą. 
Daugelis atstovų tečiaus rei
kalauja, kad balsavimas įvy
ktų ryto.

Aiškesnių žinių apie daly
kų stovį Buenos Aires’e tuo 
atrpu dar stoka.

Tel.v Armitage 984

odore Roosevelt 
1 valandoms 
lėtu turčių i

Geresnio Užsiėmimo -• Geresnės Algos

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Tel. Canal 3877.

2121 N. WESTERN AV 
CHICAGO, ILL.

Pranešame šią liūdną žinią savo giminėms, 
draugams ir pažįstamiems, jog musų sūnūs Bro
nislovas Miščikaitis mirė rugsėjo 21 d. 3 vai. 30 
mim po pietų. Velionis gimė lapkričio 10 dieną 
1913 m., sūnus Jono ir Adelės Misčikaičių. Lai
dotuvės įvyks nedėlioję, rugsėjo 23 d., 1 vai. po 
pietų iš namų, 3500 Emerald avė. į Lietuvių Tau
tiškas Kapines.

Tarptautinio Biblijos Tyrinėtojų Susivienijimo
Susirinkimai atsibuna kas Nedėldienį

balsavimo kas del pertrauki 
mo diplomatinių ryšių si 
Vokietija, aplaikyta iš pasta 
rosios oficialė nota-kvieti

Šiomis dienomis lankosi po Detroit Mi
chigan, užrašinėdamas “Naujienas” ii 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija

Inžanga dykai—nėra kolektos 
a 3 v. po pietų. Kviečiame Visus

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai
l Gyvenimas yrą tul-
\ čias, kada pranyksta

regėjimas.
1 s M*1'1 vartojam pajf*-

/ rintiji Ophthalmom*i- 
Į»y w*' er. Ypatinga domiu 
rf atkreipiama j vaikus. 

TiBjta. „ JjJT9 Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nedSld.

• lt nuo 10 iki 11 dieną.
4649 So. Ashland Avenue, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Ku turi skaudamas arba silpo as aki*. ■! 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* M®*

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

9 r v to iki 2 po plok

KONFISKAVO ŠVEDŲ 
ATSTOVO KRASĄ.

TULA ATLANTIKO 
BRIEPLAUKA, rugs. 24.— 
Vakar j čia atvyko specialis 
Švedų valdžios pasiuntinis Į 
Suv. Valstijas, Hjalmar Lu- 
ndbohm. Anglų valdininkai

i- -h-*«»■+•*
X TELEPHONE YARDS 2721

I DIL J. J ONi HAITIS
I Medikas ir Chirurgas
| 3315 S. Halsted St., Chicago

W -H**J ~ '

leis t lis guzus 
pulmotor 
turis atgn 
u t gaivi n t i

Manom

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginis Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted SU, CMca|a, IR

tuno.
tuoj aus
kad atsimintumėte adresą.

BVRKEUMER SCMOL
<U W. UrUoM St. CMcaee. Ui.

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 32-ra GATVft

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažįsta 
mus atsilankyti į šermenis ir dalyvauti laidotu 
vėse. Pasiliekame nubudime

tėvai: Jonas ir Atletė Miščikaičiai.

Grįždamas iš ten ateinančio) 
seredoj jis kalbūs gyvuliu sker
dyklų pavilione.

D R
G Y D Y 'T O J A 3 IR CHIRURGAS 

Spidallstas moterių, vyriški, Ir vilty MV 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 8. Halsted St., kampas 36 Hu. 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, ’ .. >
XK> pi?tų ir vakarais.

Turiu patyrimą motery ligose. 
Teisingai patarnauju prie gimdy 
mo. Moters, jeigu norite gero už 
žiūrėjimo ligoje savęs ir savo kū
dikio, atsišaukite i A. Shusho, nes 
mano patarnavimas užganėdins 
kiekvieną moterį. Suteikiu rodą 
dykai kiekvienai. Atsišaukite

3843-45 South Kedzie Avenue
CHICAGO. ILL.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Jlldg., 
29 So. La Salic St., Chicago, Ill.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir subatos vaka
rais nuo 6 iki B vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.

Tel Humboldt 97.

SAUGESNIO
BANKO NĖRA
už Lietuviu Valstijinį Banką— 
Universal State Bank 
po valstijos valdžios supervb 
žila ir po nuolatine užžiura 1;“ 
Direktorių ir penkių gabių ii 
ištikimų Banko Valdininku

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, I1J.

reiKaiavusių paseipos, nes ju 
veda visokiausius tyrinėjimus 
o ant tų tyrinėjimų dar tyrinę 
ji m u.s ir tik retas buna toks lai 
mingas, kad gali sulaukti iš jt( 
pašelpą. Ir tai tas Irusias, ku

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, „ 
ir nugaroje. Paratifas šlapinimosi, 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jys sergate lovoje, atsi
šaukite j mus ir mes nusiųsiiiue sa
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaites. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd, Chicago

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengmnj Ir švaresni darbą gali gauti 
tik tuomet, Jalgu esi tinkamai IŠgilavlnęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiflkus, nauju bildu, 
pagelbsti idsllavinti lengvlal ir už mažų 
užmokėsią. Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystes, Laiš
kų rašymo, Lictuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat būdu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KOK 
SUS. Ddl lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinls kursas. Viskas aiškinama lietu- 
vlškai. Galintiems atsilankyti duodama lėk 
cijas atčlus. Prisiuntus 2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo

<ta romiu kai turtingai gyvina.
Bet visai ką kitų sako labda

rybės draugijų atskaitos. Lab
darybės trustas - United Cha
rities dabar kreipėsi laiškais į 
turčius prašydamas suaukauti 
$10,000, nes tokis esąs šiemet 
draugijos deficitas

aleisKite šio pakvie- 
Atsilankykite j mus 
. Jšsikirpkite šitą,

Visi streikieriai, kin ui vra 200 L *
prigiili Longshoremen unijai ii 
jie sustreikavo vien r 
m i pakelti algą 70c. į 
jeigu tas streikierių 
Inas nebusiąs išpildyt 
kas gali dar labiau išsi

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

Federal ė pirklybos komisija 
oficialiai apkaltino 20 didžiau
sių šalies firmų, išdirbančiu ve- C C v
liavas už ėmimą didelio pelno iš 
Amerikos patriotų. Nekuriuo- 
se atsitikimuose imta net 300 
nuoš. pelno. Kaltinama ir dvi 
Chicagos firmos II. Channon 
Co. ir Chicago Elag and Deco-

Norinti užbaigti nesusipi du
rnus su Argentina taikos 
keliu.

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Geergi & Uitak Music Co.
1540 W. 47lh St., Chicago, Ill

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo* 

kvl is barzdaskutystės

Vien tiktai rugpjūčio menes 
United Charities šelpė 2,678 šei 
įnynas, susidedančias 
12,000 žmonių. Jų > 
išleista $29,000.

Užvakar vakare Racine, avė 
gatvekariui ties Van Buren ii 
State gatvėmis užbėgus ant Sta 
te galvekario. sužeista 6 žino

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinoma* per 16 me
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* 
ir akuieris.

Gydo aštrias ir chroniikas liga*, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* prie
taisus.

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

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų. Ir 
f. 8 vakarais. Teiephone Canal 3110, 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tikt*L

Amerikos Darbo 
organizatorius E. T. 
tai užginčijo kapita
lui gandui, kad gru- 
darbininku streiką v c
?s apielinkčje sukur-

John J. Svec, 3114 Clvbourn 
avė., per I I metų dirbo F. W. 
Walker advokato ofise. Jis pra
dėjo ten dirbti vaiku ir pabaigė 

knygvedžiu. Šiomis dieno
mis jis tapo pašalintas iš darbo 
ir areštuotas už falsifil 
čekiu

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketvergo ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE [BANK 
3252 SO. KALSTEI) SI., 
Kimpis ISčios fiilveu CHICAGO, ILL.

jos drabuži
į ligonbutį, bei t<
didėlėse kančiose pasmiin

rrr 
■ii i i wifi

SPIRK SAU visas Plumbavojimui reik
menis tiesiai už "wholesale” kainas 
Mes parduosimo visiems.

I Levinthal Plumbing Supply Co.,
V 1637 W. Division St., Chicago,
A Corner Marshfield Ave.

Kalbama lietuviškai.

Plėšikai išmušė langą E. A. 
ch sankrovos, 516 Michigan 
e., ir pasiėmė už $235 laikro-

ftėgyje paskutinių 
šių sušedpta lt,507 šeimynos, 
kurių šelpimui išleista $294,601.

Reikia žinoti, kad United Cha
rities, anaiptol nesušelpė visų

lis sustojo t ii 
papildavo su ke 
išvažiavo j Kan

ta, kad Svec padirntais čekiais 
išgavo apie $2,000. Jis prie kai 
tęs prisipažino. Teisinasi luo

BU. t;. M. GLASE*
Praktikuoja 26 melai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 sL 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS;

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

Telephone Yards 687

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krirninališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

6 metu Catherine 
1006 Milton 
žaidė apie 
bee si. Nuo ugnies užsidegė joi 
drabužiai ir nors greitai užgesin 
ta, vienok nuvežus į ligonbut 
ji neužilgo mirė.

Elizabeth Stein, 5 metų am 
žiaus, žaidė su degtukais ant sa 
vo namų porčių, 1819 S. Spaul
ding avė. Bežaisdama ii užde

Norima vėl pabranginti pieną 
Ir tas pa brangimas esą įvyksią? 
nuo sjialių 1 d 
diabar gaudavę $2.30 už 100 sva
rų pieno, o dabar reikalauja $3. 
10, nes ganyklos jau užsibaigė, 

o kernus šalna sugadino, lodei 
maitinimas karvių brangiai ap-

t5-ta ir Slewart avė. gatvėmis 
lutomobilius suvažinėjo I me
tų vaiką Bronislava Miščikaitį, 
mnu J. A. Miščikaičių, 3500 Iš

vaikąs, Jotui Ostop- 
W. 11 th PI., bežaiz- 

ugnimi, netikėtai už- 
, kuriame gulėjo 3 

men. mergaitė Onyte. Kūdikis 
labai apdegė ir ant rytojaus

Elo Adams ir John 
abu iš M(4rose Park, 
sulaukti, kada jie bus 
Ii muštro ir kariškojo meno, to
dėl pradėjo karę tarp savęs. Su
sirinkę iš vakaro prieš išvežimą 
jie pradėjo karę ir pasekmėj A- 
dams guli ligonbtityj 
lo ... belangėje.

American College Preparatory School
(American School of Languages) 

3103 So. Halsted St., Chicago, III.

A. Zagarska, 8316 Burnham 
ave. ir John Ishmael, Cary, Ind., 
nuvežti ligonbutį, kiti gi 
stieji parvežti namo.

Užvakar Schlilz viešbutyj, .) Ii 
W. Madison st., nusišovė juri 
įlinkas, i'homas F. O'Connoi 
laikinai paliuosuotas pasivieši" 
jimui iš tarnybos.

■ Karė neužilgo baigsis ir jeigu nori pasinaudoti gerais laikais, 
kurie čia neužilgo pastos, tai neleisk laiką, bet MOKYKIES ANG
LIŠKAI.

Žinojimas Angliškos kalbos pagerins 'Tainstos gyvenimų, ap
švies tamstai šią šalj, pagelbės gauti geresnį užsiėmimą, atsieks 
pagarbą kilų, ir pritrauks daugelį geru draugų. TĄIGI NEBŪK SI- 
TINGES BET 1MK1ES UŽ MOKSLO.

Neapgaudinėk save jieškodamas savo mintyje priežasčių, ku
rios neprileistų 'ramstą prie mokslo. Ten nėra didelių priežasčių, 
o mažesnes prašalink iš savo minties: Mokinties niekuomet neper- 
velu. Vyrai ir moters didžiausių mokslų mokinasi iki pabaigai sa
vo gyvenimo. Neleisk darbui, pinigams arba laikui sulaikyti Tam
stą nuo mokslo. Nes joks iš jų atskirai, arba visi drauge, neatsto
vės mokslo. Mokslas įgi.ja ir sunaudoja juos naudingai.
KASDIEN ATRASK IR ATIDUOK KELETĄ VALANDŲ MOKSLUI.

šiais laikais tik MOKSt.AS yra žmogaus tikras turtas ir jo ge
ras prietelius: Auksas išslysta iš jo rankų, draugai pasišalina, bet 
MOKSLAS pasilieka jo teisingu tarnu iki galui jo gyvasties.

Taigi, imkies už mokslo. Užmiršk visus neparankumus — jie 
nenupirks mokslo. Apie turtą nesapnuok kolei mokslo neturi, nes 
mokslas yra raktas vartų, už kurių visi geidžiami dalykai atsiranda.

Tikrai, iš gilumos širdies, nuspręsk, kad įgysi mokslą mokin
damasis darbščiai.

Ateik į šią mokyklą ir pradėk mokslą, čia gausi patarnavimą 
geru mokytojų, kurie suteiks instrukcijas pagal Tamstos norą, aiš
kindami lietuviškai.

Čia mokinama Angliškos kalbos nuo A. B. C. iki augščiausiai, 
geriausiomis metodomis. šios mokyklos mokiniai išmoksta daug 
greičiau negu kitų. Nes ilgų metų praktika, mokykla įgijo paty
rimą mokinime ir vartojime geriausių metodų ir nevargina moki
nių, mažos vertes knygomis arba mažai patyrusiais mokytojais, 
čia galima pasekmingai pereiti Grammar ir High Schoolių moks
lus, ir prisirengti del įstojimo į kolegijas arba į universitetus.

Musų mokykloje kursai yra sutvarkyti taip, kad kiekvienas tu
ri progą įgyli sau geistiną mokslą, nes jis, ar ji, gali lankyties į 
nuisų mokyklą dienomis, vakarais arba, jeigu dirbą naktimis, gali 
eiti mokyklą iš ryto arba po pietų, sau parankesnėse valandose.

Kurie manote lankyti musų mokyklą, malonėkite ateiti prisi
rašyti luojaus.

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

L>Pgi priren- 
Akinius.

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

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

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

REIKALAUJI AKINIŲ 
g Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
K Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
I Jeigu Tau skauda akys,
| Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą,
1 Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
I Jeigu turi uždegimą akių,
g Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi
I reikalingas akinių.
| Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- 
| tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
I akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

’ JOHN .L SMETANA 
| AKIŲ SPECIALISTAS
| TEMYKIT MANO UŽRASA.
į 1HIM SOUTH' ASHLAND AVE.
f Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 5 
I Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedčliom nuo 9 ryto ik 
I Tel. Canal 5335

F Telephone Yards 5194. ▼

! Registruota Akušerka !
I Mrs,Antonina Shusho l

ns ŪK nuos. pinigų įsieiiizu 
šel|)imui. o 76 nuoš. eina tylį 
Dėjimams, tik vieną ničnesj tu 
rojo sušelpti

amino gvk<ii 
■

25 mokiniams dykai

•vx«'

250®

Greitai ėjęs Hammond, Whi 
ting ir Įsas t Chicago gatvekaru 
nušoko nuo bėgių, nuvertė tele 
ui’afini stulpą ir užbėuo ant ša

Telephone Humboldt 1273.

M . S r\ H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurr** 

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

Kampas North A ve , Kambarys 690, 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

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

Kaimynams pašaukus, police 
įsilaužė į namus prie 1420 S 
xiuRton ave. ir rado be šamo 

inčia Mrs. Lillian Osho c
ivo glėby j ji laikė 3 mė 

nešiu jau nebegyvą mergaitę I 
reną. Iš kelių ragelių buvo pa 

Tuojau atvežti 
ir.su jo paRelba mo 

livinta, b 
i nepasisel

ir.su


REIKIA DARBININKŲASMENŲ JIEŠKOJIMAIPranešimai
PRANEŠIMAS

[*5*>

susirinkimas

lonėkite

NAMAI-žEMĖRAKANDAI

WISS1GDaktaras
Seno Kraįaus

RANDAI

PARDAVIMUI

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

NAMAI-ŽEMe

EIKITE TUOJAUS PAS
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ DAUTARA ROSS

CHICAGOS SPECIALISTAS
Insteigta 20 metai

HATTER 5X5TEH

Garsinius ‘Naujienose’320(5
111

S100 
$100 
$100

i n v 
in v 
i n v

duos
Irum

•Jis paeina 
Malūnų pa- 
Jšveže dūk- 
meh) paliko

Del platesnių žinių meldžiu 
laišku —- T. C. Gaygus
Box 290, Divernon

Garsinkitės 
NAUJIENOSE

paaukauti $165 seklyčios 
valgo- 

kambario stalų ir 6 krases už 
Karpei as $10. Komodos, bra- 

lovos, paveikslai, firankos., 
Grojantis Pianas 1917 modelio 

$225 victrola ir rekordai —

jauno bučeriaus 
dirbti bu- 

lietuviš- 
skaityti.

įausia
iš priežasties 

neįvyktų, lai vi- 
lidimais atsibūtų

-Rugsėjo 23 d. LSS. 
kp., Lietuvių Soei- 

Ratelis ir Lietuvių 
rengia prote
li svetainėje, 
30 v. po piet.

reikia daryti*, kad pasveikus. Ligoniai keliauja ilgas keliones iš vi
sų kraštų Suv. Valstijų gydytics pas daktarą nuo savo ligų.
DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL. 

ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO.

VALANDOS: Kasdien 9 iki 4, Nedaliomis 10 iki 1, Taipgi Pan*- 
dėlio, Seredos, Pėlnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

tvrima prie Real Estate 
ir tl. 
Mano 
keliu

pdirbl 
Ir j s menesiai 
duodu labai pigiai 
Priežastis pardavimo 
pu laiku j karę. Atsišaukite: 

Mike Polograp 
1511 S. 51 avė., Cicero, 2 floor

sines
$800
$200.00
už $55.

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

Chicago, 111.

The Producers Oil Co. pakilo verk $25,000 
t he Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 

't he ( oline Oil Co., pakilo vertėj $46,000 
pakilo vertėje $100,000.00.

B El KA LA t J AM I 
prie siuvimo moteriškų 
Pastovus darbas. Gera 
Atsišaukite greitai. J. M. 
306 S. Western Ave.,

Rockford, III.— Lietuvių S. S. 75 
kp. rengia balių su puikiu progra
mų*. Vakaras įvyks subatoj, rugsė- 
i o 22 d., Mendelsohn svetainėje, N 
(lain str. Pradžia 7:30 vai. vakare

— Komitetas.

PAJIEŠKAU savo pačios Mikalinos 
Baranauskienės, po tėvais Leišičia; 
sodžiaus ApunkiŠkių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Aluntos par. ir 
vol. 25 metų amžiaus, 5 pėdų augš- 
čio, gelsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi randų prie kairiojo smilkinio, o 
ant dešinio veido arti lupų turi ap
skritų randa.

BEIKALAUJAME lietuvių pardų 
vėjų. Pastovi vieta.

ANDERSON and DREW CO., 
11200 Michigan Ave., /Roseland-Chi 
cago, Illinois. \

$100 investuotų Į Lucille Oil Co. pakilo vertėj $16,000 
$100 investuotų į Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,000 
$100 investuotų j Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000

$100 investuotų į The Trapshooters

Pajieškau Stasio Veselio, kuris pir
miau gyveno po n r. 1700 So. t nion 
Ave., o dabar nežinau kur. Malonės 
atsilankyti pas mane į kalėjimą, nes 
turiu svarbių reikalų Aš esu nuteis
tas metams kglėjiman už kovų prieš 

•rstiną kareiviavimų. Pusbrolis—

Kas man praneš jųjų 
rest), tam duosiu $ 
jeigu ji pati atsišauktų 
imčiau ir priimčiau at[

EXTRA
Jauna pora priversta niaukant st 

vo puikius, beveik naujus, rakande 
už retai pigių kainų, $160-0(Ksckb 
čios setas, tikros skuros, i.ž $20. V' 
liausies mados valgomojo kambarį 
rakandus, 2 puikių divonų, davei 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gv; 
rancija už $115 ir $225 Victrola s 
brangiais rekordais už $60.00. S 
yra retas pigumas ir jums upsim< 
kės patirti nežiūrint kur jus gyv 
nat. Viskas vartota vos 9 savaite 
Parsiduos taipgi po vienų. Alsišai 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 191 

■ So. Kedzie ave., arti 22-ros ga
Chicago. UL

pirkdamas serus gauni juos 
Tamistos pinigai lygus tam- 
o jie atneš tamstai šimterio

pas tamstų, 
nieko nelaimi!

PABSI DUODA virimui pečius la
bai pigiai; vartotas vienus melus, ga
lite matyt antrašu. M. A. Gababeris 
1832 W.* Llth St., Cicero, III

\V, 181h 
nes daug 

a apsvarstymui. 
■V d m i n i st racija.

BEIKALLNGA mergina prie leng
vo namu darbo. Mrs. Schwartz, 
501!) Jackson Blvd., Chicago

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

Spcciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 
odos, ligas, žaizdos, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
fcia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
iigyde tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 va), vakare. Nedelioms iki 12 dieną. 
1900 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viriuj Rankos. Tel. Canal S2SS.

PARDAVIMUI—3731 N. Spaulding 
ave. Naujas 5> kambarių namelis. 
Pečium šildomas, elektros šviesos ir 
gazas. Geras konkretu beizmenlas. 
Platus rėžys (lotas), gatve ištaisyta 
ir išmokėta. Tai yra pigumas^ Mes 
priimsime jūsų 
dalį mokėsi ies. 
Vienas blokas 
ava

Mentor Bldg.
Paimk clevatorį, Kambarys 122, 

Prieš North American Cafe.
39 S. State Si. Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
ro. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 
vai. po pietų.

Parduodame naujų medinį naujų, 
verias $2500, o dabar parduodame 
už $2000 iš priežasties, kad savinin
kas to namo numirė. Del platesnių 
žinių kreipkitės: Joc Stulgių, 
4100 So. Maplewood ave., Chicago.

Vienas iš daugelio Oklahomos Aliejaus šulinių, 
tekančių 20,000 bačkų j dieną. Šitas šulinys 
išduoda $40,000.00 pelno kasdien.—Anl 96-tos 
meridiano linijos randas daugelis tokių šulinių

EXTRA
Mainau mūrinį namų ant grosei 

nes arba saliunoi Namas gerame st( 
vyję ir geroje vietoje. Kas turite vii 
minėtus išmainymui biznius, alsišai 
kite pas savininkų: ’ V. Ascilla 
1649 Girard St., Chicago, 11

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus. Dabar nuosavybės labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po kares, kuomet 
galima padaryti dideli pelnų. Pasi
maukite su manimi del pigumų’’. PI IKI \V ‘>0.1, ' ’ ’

JAUNA PORA turi parduoti tuc 
jaus penkių kambarių veik nauju 
rakandus, divonus, cabinet, phone 
graph, upright pianų ir it. Parduod 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, u 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-mas fialas. Prie 
Humboldt Park. Chicagc

linas laikys lekcija temoje: “Gė 
lįs aukštosios ryšies.”

Kviečiame visus kuoskaitlin

pri taikytojų pagelbininku 
porterių, s k e r sp j u v i ų 
bėjų įvairios 
patyrimo, $7 
mis. MOTEI _ 
trumpos valandos dienomis ir nak
timis.

SOU TH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halstcd St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

UŽDIRBSI PINIGU 
atliekamu liuosu laiku daugiau negi 
savo darbe. Malonus, pelningas už
siėmimas, ypatingai draugijų rasti 
ninkams. Atsišaukite laišku tuojau 

“Naujienos“ No. 143'.
18 1(1 So. Ilalsled SI.. Depl 1 Chicagi

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

rai apmokamą vietą i trumpą laiką. Jus gau
sit privatiškas instrukcijas ir praktišką paty
rimą mokindamies.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas 
Priešais City Hali

Kambariai 416-417, 118 N. La Salla Street.

Pabėgo 28 d. liepos 1917 m. su A- 
dolfu Slavinsku, kuris yra 38 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio, 
tamsiai geltonų plaukų, 
iš Skudučkio miestelio, 
rapijos, Vilniaus gub. 
torį 15 mėnesių, sūnų 3 
pas mane.

REIKALINGAS kepėjas į duonkc- 
Turi but atsakantis. 'Trumpos 

darnios. Gera užmokeslis. Atsišau
dė po No 3518 Emerald Ave, Cbi-

elevatoriaus, 3 automobilių 
$3 į dienų, be patyrimo, vy

ro į Dainę, taipgi žmogaus prie e- 
lekjros ir garo krano, 45c į vai., da
ilidžių, prie šėpų dirbimo, 3 karpen- 
terių, 40 iki 50c į vai., darbas vidu
je, apsukraus vyro, 35c į vai., garo 

i, saliuno 
medžio išdir- 

rųšies, 3 janitorių, be 
), dienomis ir nakti- 
U REIKALAUJAME:-—

Pajieškau sesers Julijonos Strau- 
iiutč.s ir J. Gecfuis. Julijona paeina iš 
Kauno gub., Telšių pav., Plungės vo- 
losties, Repešaitų sodos. Prašau atsi- 
šaukite ar kas kitas apie juos žinan
tis malonės pranešti šiuo adresu:

Justin Straukas,
2405 Jenne Sir., S. S. Pittsburgh Pa.

Jis suteikia moksliškų gydymų išgydymui chroniškų ligų, nervu 
ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūsles, šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
visų ligų ir silpnumų.

Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page
rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežasčia jūsų greito pasvei
kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 
priežiūrą.

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.

Pajieškau Au
gusto Jozapa- 
vičiaus, kuris 
gvveno Raci-

BEI K A LA t J A.M E 
davėjų, turi kalbėli 
reti bent kiek patyrimo pardavimui 
mastavų prekių. Gera mokestis. Pa
stovus dailias. KLEIN BBOS. 
Ilalsled and 20lh str., Chicago,

PARDAVIMUI—2 aukštų mūriu 
namas 2x6 k apibartų fialai1. Gasas i 
loiletai viduje. Namas gerame st< 
vyje. Parduosiu už nebrangių kain 

Mr, KOZA,
2309 W. 21 th SL, Chicago, L

PRISIUSIME DOVANAI Aliejaus lauku žemlapį ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL kom
panijos. Išsikirpk žemiau padėtą kuponą ir.prisiųsk ji Tl OJAI S žemiau padėtu adresu:

Bl’CK Rl N OIL CO. Šerai dabar parsiduoda tik po $1.00, bet jie greitai pakils. Pirma dalis šėrų iš- 
iparduos greitai, \<liau perkantieji mokės brangiau. Nelauk. Siusk savo orderius su pi n i gaiš T t PJAUS 
i u o adresu:

Pajieškau brolio Antano Andruliu 
ir si'sers Veronikos Bikinienės (An- 
drūtytės), paeina iš Kauno gub., Ra
seinių pavieto, Viduklės parap. Iii 
jų kaimo, pirmiau gyveno Chieagoj 

A. Lipuius,
826 W. 33rd Place., Chicago, III

BpBW : jW apleido mani'E A E5 d. rugscj(')
1917. palikda- 
mas mane di- 

E mĮMsĮ d e I i a m v a rge.
ĮĮflį 'r Jeigu kas jį ži

not, malonė- 
„L. kilę pranešti.

Kas pirmas a- 
jį praneš, gaus *5.00 dovanų 
jis pats malonės sugrįžt i.

P. Paulauckaitė, 
' Gidivn ('t., Baeint

gromatų rugpjū
čio 1 I d. nuo jo 
iš Ironton, Minn, 
bet nurašius tuo 
adresu, gromala 
n.is vaikutis laba 
kas kitas malonėkite duoti žinių šiuo 
adresu:' Elzbieta Sinkevičienė, 
Box 2l) I ('idar PoinI, III.

PABSIDUODA SPAl'STCVĖ
Parsiduoda puikiai įrengta spaus 

luvė labai geroj vieloj mieste Cicc- 
roj. Ciceroj \ ra 13.000 gyventojų 
Lietuviškų draugijų yra virš 30. Bi 
zuis išdirbtas labai gerai. Parsiduo 
da iš priežaslies, kad savininkas tu 
ri kelis biznius ir visų negali aprėp 
Atsišaukite vakarais.

George Skaisgiris, 
1109 So. 19111 Ave.. Cicero, III

PABDAVIMl I —kampinė groserio 
sankrova su pagyvenimo kamba
riais. 16 12 Wentworth Ave., Chicago

—Parsiduoda-—
PIBMAM ŽMOGUI—PIRMA PROGA 
B u č e r n ė ir G r o s e r n ė par
siduoda pigiai. 'Turiu greitu laiku 
išvažiuoti anl ūkių. Biznis yra se
nas, gerai išplatintas, ir geroj vietoj. 
Krautuvė nemaža, pilna naujai su
pirktų “stakų“. Atsilankykite kad 
persitikrintuinėt.
4330 So. Wood SL Market, Chicago.

REIKALAUJAME lekorių, dryliuo- 
tojų ir “punch pres hand”, automo
bilių taisytojų pagelbininkų, suran
kiotoji), vaiku, 14 melų ir senesnių 
prie įvairių darbų, $7 ir $12 suvi
rintojų, spiekerių, pečkurių ir pa- 
gclbininkų 
ro prie 
plopėj ų

REIKALAUJI' gerų, apsukrių a- 
nlų. Geistina tokių, kurie turi pa- 

Insuranci 
Smagus, priimnas užsiėmimas 
agentai uždirba nuo $50 ik 

šimtu kas savaitė.
J. 1LGAUDAS,

So. DearboiMi St., Room 1016 
Tel. Randolph 1988

Subatomis iki 9 vai. vakaro; Nedė 
liomi’s tarpe 10 ir 3 po pietą.

UŽRAŠOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

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

mergina ar moteris 
Atsišauki I e 
Bagdonas,

Chicago, III.

•1733 SHIELDS AVENUE, 2-ras au
kštas, 6 šviesus kambariai, loilelas. 
gesas, randavojama už $12.50 į mė
nesį. Gerame stov\'je. Apgyveni: 
lietuviais. Agent Miller ami Janz 
182 I S. Halstcd-SI., Chicago

Roseland, 111.— Pas. Pram. Dart). 
(I. W.W .) 8.) Skyrius lures savo su
sirinkimų si’kmadienv j. rugsėjo 22 d. 
1917 m. 2 vai andų po pietą Aušros 
.’Svetainėj, 10900 So. Michigan Ave., 
Roseland, III. Yra labai svarbiu rei
kalų svarstymui, todėl visi nariai iš 
Roselando ir apielinkės malonėkite 
susirinkti. —J. Semaška, Org

Pajieškau brolio Prano Dūdos ir 
Kazimiero Bražeikos, Kauno gub., E- 
žurėnų pavieto, Kvatkų parapijos 
Pouilio valsčiaus, Baščiunų sodžiaus 
Labai norėčiau susirašinėti. Ji pa
ti ar kas jų žino malonėkite atsišau
kti laišku : Petras Dūda,
5008 Baring Ave., East Chicago, Ind

Pajieškau savo 
vyro Izidoriaus 
Sinkevičiaus, ku
ris mane paliko 
su 3 mažais vai
kučiais jau 5-k i 
mūiK'siai. Jis va
dinasi J i m Sin-

Pasarga: 'The Trapshoolers Oil (’o. tapo suorganizuota Augusto 
‘kvienas $100 Šeras šiandien atneša savininkui po $166.50 kasdien 
vos lik nuo 80 akru žemės!

Lietuviy Viešo Knygyno I 
Chicago atstovų susirinkim 
panedėly, rugsėjo 21 <1.. j 
J. H. Rashinsk o svet., 7.' 
St. Atsf ovai nesivėluokih 
svarbių dalyką

Melrose Park. 111.— Lietuvių Drau
gijų Sąjungos delegatų susirinkimas 
įvyks nedalioj, rugsėjo 23 d., 10 vai. 
ryto, Frank ir James svetainėje, 171 
—-23rd gatvė. kampas Lake si.. Drau
gai delegatai, malonėkite atvykt pa
skirtu laiku, nes turime svarbią da
lykų svarstymui. Ant. Jasinskas, rast

Pajieškau sesers Nastazijos Bar- 
ikiutės, Kauno gub., Pušaloto parap 
ir miestelio, ir Juozapo Drabuiio 
Pušaloto parap., Kauno gub., iš Ber 
žvtės (Zibriškių dvaro). Jeigu ka.‘ 
žinote kur jie gyvena, malonėkih 
pranešti — turiu svarbų reikalų.

Kazimieras Bartkus, 
3857 S. Kedzie ave., Chicago, III

REIKALAUJAMI 
tarp 18—21 melų, lietuvio 
černėje. 'Turi gerai mokėti

PA.l 1 E.šKOME —kambario, vedusi 
pora su 3 midų vaikučiu. Kas turite 
praneškite laišku.
S.B., 33 16 S. Ilalsled SI. Chicago, III

PARDUODU Koncertiną “'Trepel” 
perlais apdirbta, naujausios mados 

nupirkta 
kiek kas 

išeinu

BEI KALI N( i AS— 1 i et u v is vaikas, 
geru tėvų, moky lies apt iekoryslės 
Turi but švarus ir ščyras. Darbas vi 
sa dienų arba parėjus iš mokvklos

JAMES 11 LESI I EI ELI),
I 8 16 ('.analporl Ave, ('.hicagi

Muskegon, Mich.— Didelį koncer
tą ir balių rungia LSS. 16 kp. suba- 
toj, 22 d. rugsėjo. Lunką Kliubo sve
tainėj, 142 Beidler sir. Prasidės 7 
vai. vakare. Kviečia visus lietinius 
ir lietuves alsi lank \ I i. —Komitetas.

Tarptautinio Biblijos Tyrinėto jų 
Susivienijimo susirinkimai atsibuna 
kas Nedėldienj P. Wodman Svet. 
3251 JJme St., kampas 33-čios. Aeti- 
flančio Nedėldienio tema: “Gyvojo 
Dievo Bažnyčia“. Iužauga dvkai 
nėra kolektos. Pradžia 3 vai. po pie
tų. Kviečia visus.

Pa jieškau pažįstamos Uršulės Dau- 
ničios. po vyru—Grikšienūs, Kauno 
gub., Ežerėliu pavieto, Bedarą para
pijos ir valsčiaus, Vilkonių sodžiaus. 
Aš esu nepersenai atvažiavęs iš Lie
tuvos ir turėčiau daug ka papasakoti 
apie jos tėviškę. Ji pati ar kas ją ži
no malonėkite atsišaukti laišku, adr.

Vi nslovi ja St a n ke viry te 
po vyru—Kairiene, 

5I)(I8 Baring Ave., East (Chicago, Ind

Rockfordiečių domai.— LSS. 
'-susirinkimas įvy ks rugsėjo 23 
^Msėjo, 9 vai. rvlo. Svetainėj

P., 218 S. Main str. (Per klaida ki
etuose laikraščiuose pagarsinta 30 d) 
Draugai ir draugūs, meldžiu paskir 
tu laiku atvykti, yra svarbių reika
lų. Norintieji prisirašyti taiugi ai 
vykite*. —A. Meldažis, Bašl.

L.S.J.L. 1 k p. išvažiavimas i .Jei 
fvrson miškus atsibus nedėlioj rug 
sėjo 23 dienų. Išvažiavimas rengia 
m as su įvairiu programų, susidedau 
čiu iš vienų lygiečių. Nuo 
kviečiame visus atsilankyti 
žaisti tyrame ore kuoskaitlin 
Jeigu išvažiavimas 
šalto, netikusio oro 
sas programas su > 
♦‘Aušros“ svetainėje

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

—G. J. Mikelaitis, Sekr.

Oklahomos Aliejaus šuliniai Padaro 
Vargšus Turtuoliais - Milijonieriais 
Aliejus padare daugiau milijonų negu kokia nors kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesnė dau* 
gybč milijonų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus gady
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su
dega- išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes vi sur naudo jamas. Užtai aliejaus kainos nuolatos kįla 
ir juo toliau dar labiau pakils, o su pakylimu kainų kartu kįla ir aliejaus kompanių pelnai.

M I L ž I N 1 š K O S I) A U G Y B ĖS. A L I Ė J A U S 
guli po Oklahomos žeme. 'Tik maža dalis Okla. aliejaus laukų išnaudota. Dideli turtai, laukia tų žmo
nių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta busi vienu iš tų laimingųjų?
BUCK RUN OIL ('O. yra jauna, greitai kjlanli Oklahomos aliejaus kompanija, šita kompanija turi 3000 
akrų aliejaus žemės— -žinovų pripažintos vienos iš . geriausių — ant tiesios linijos didžiausių pasaulio 
aliejaus šuliniu. B. R. Oil Co. yra laiminga įsigijusi ši plotų žemės nuo vy riausio teisėjo Rainey, Okla. vai.
'Tamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kįlančios aliejaus kompanijos. Daugybe lietuvių 
jau prisidėjo. Nelauk ilgai, nes serai šios kompanijos greitai parsiduoda ir netrukus pakils.
•JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVĘS $100 j sekančią kompaniją šėrus, kuomet 
siūlomi, lai tamsta būtum Įsigijęs sekančius turtus:

Rockford. Ill. 
75 kp., LDLD. 1 
alistų Jaunimo 
Sūnų ir Dukterų Dr-tū 
sto prakalbas Woodrm 
W. State St. Pradžia 1: 
Kalbės drg. K. Bernaus 
paskutinės d. K. Bern; 
bos Rockforde, nes rūgs. 30 d. 
išvažiuoja į Chicago mokylies.

—,A. J. K apreliškietis

D R. H AIR
Specialistas ir Jo Vėliausios Europiškos Metodos

Jei kiti negali išgydyti, ateikite pu 
mane. Mano prietaisai, Radio-Scope RAfif- 
gi-X ir pilno įrengimo BacteriologUka la
boratorija ir Kraujo egzaminacija ati
dengia man jųsų tikrą ligą ir jei aš ap
sibusiu gydyt jųsų ligą, 5ąsų sveikata ir 
spėka bus jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoji). 
Tikras specialistas neklaus jų.s, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jis 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

4ii yra pigumas 
išmokėtų lotų kaipo 
Likusius kaip randų. 

Į žiemius nuo Jylston 
2 blokai į pietus nuo Irving 
Bldg. Atdara šiandien. Ateiki- 
apžiurėkile.
HUGHSON and CONDELL 
Irving Pk. Blvd., Chicago.

Pajieškau savo moters, Onos Jarie- 
nės, kuri mane apleido Rugsėjo 9 d. 
1917.. pasiėmusi 1 melą vaikų. Ji turi 
37 melus, sveria 130 sv., geltoni pla
ukai, turi du apgamu ant burnos ir 
mažų plėlmų ant akies. Vaiko labai 
balti plaukai. Moteris maža ir sudžio
vus; prasišalino su Juozu Budzevi- 
čia, taipgi sudžiovęs. Kas apie juos 
man praneš, gaus $25 dovanu.

BEI KALINGAS biičeris. 'Turi kal
ti šiek-liek angliškai. Gera užmo- 
slis. L LYON,
31 S. Union Ave. . ('.hieago

Tel. Ganai 2830.
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