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Austrija nori taikos
Oxman išteisintas

Didelė audra Floridoj
“Tėvvnč” (e*ch) 

AUSTRIJA NORI TAIKOS. 307 W30th si HA.
f

Reich rate įnešta klikos rezoliuci
ja. — Austrijos žmonės neno
ri kariaut už Vokietijos im
perializmą.

AMSTERDAM, Holandija, ru
gsėjo 29. — Gauta čia iš Austri
jos sostinės Viennos žinia sako, 
jogei Austrijos reichrate-parla- 
mente vakar tapo įnešta rezoliu
cija ,reikalaujanti, kad butu iš
rinkta tam tikra komisija, sura
dimui priemonių, idant kuovei- 
kiausia užbaigus dabartinę pasi
baisėtiną Europos tautų skerdy- 
nę-karę. Rezoliuciją pasiūlė t.v. 
liberalų blokas.

Pasiūlymas minėtosios rezo
liucijos, sako telegrama, rodo, 
kad Austrija nori atsiekt k lio
vei klausios taikos ir kad jai pa
galios įkyrėjo sekti savo talkin
inkę Vokietiją, kuri vis dar ati
dėlioja taikos klausimą.

Viennos A r b e i t e r Z e i- 
t u n g betgi duoda suprasti, 
kad Austro-Vengrijoje prasidė
jo stiprus judėjimas už taiką— 
be aneksijų ir kontribucijos. 
Laikraštis staČiog sako, kad Au
strijos žmonėms jau pakako lie
ti savo kraują už Vokietijos im
perializmą.

OXMAN IŠTEISINTAS!

San Francisco kapitalistų ber
nas, kur bandė papirkt liudi
ninkus prieš Th omą Mooney, 
pali uos uotas.

SAN FRANCISCO, rugs. 29.— 
Frank Ox manas, turtingas gy
vulių augintojas Oregon valsti
joje, kur savu laiku bandė pa
pirkti liudininkus, kad jie netei
singai liudytų prieš San Fran- 
cisco darbininkų organizatorių, 
Thomą Mooney, kaltinamą su
renkime ekspliozijos laike pre
paredness parodos San Francis
co, liepos 22 d. 1916 m., rasta 
esant nekaltu. Vadinasi, teis
mas išteisino jį.

San Francisco sąmokslininku c 

gauja dabar gali džiaugties, 
kad nuolankusis jų bernas pa- 
liuosuota. Jie, rasi, dabar pa
sirūpins, kad kuoveikiau Imtų 
užnerta kilpa Thomui Mooney- • • UI.

DIDELE AUDRA FLORIDOJ.

Grasina nuterioti dalį Mississip
pi valstijos; žuvo daug žvejų 
valčių.

NEW ORLEANS, rugs. 29. - 
Telegrafas praneša, kad Flori
dos valstijoje vakar ištiko smar
ki audra. Audra grasinanti nu
terioti ir Mississippi valstiją. 
Kol kas yra žinoma, kad audra 
pridarė didelių nuostolių Pen
sacola miestelyj ir kad Floridos 
įlankoje žuvo nemaža žvejų val
čių. Jų likimas nežinomas. 
Abejotina tečiaus begu ištikti 
audros žvejai pajiegs išsigelbė
ti.

Aiškesnių žinių tuo tarpu dar 
nėra.

SAN J U AN, Porto Rico, rugs. 
29. — Vakar čia metė darbą 
gatvekarių darbininkai — kon
duktoriai ir motormanai.

Hindenburgas smaugia 
vokiečių laikraščius.

KOPENflAGEN, rugs. 29. — 
Vokietijos žmonės vis sunkiau 
jaučia karinės Hindenburgo val
džios leteną. Čia gautos žinios 
sako, kad karinės valdžios įsa
kymu šiomis dienomis tapo už
daryta Berlino Deutsche O'

Z e i t u n g. Gi Danzigo socia
listų laikraštis V o 1 k s w a c h t 
atiduota pilnon kariškosios val
džios cenzūros “malonėm”

LONDON, rugs. 29. — Pre
mjeras Lloyd George traukia at
sakomybėn tulus Londono laik
raščius, paskelbusius žinią, buk 
pereito panedelio naktį, kuomet 
vokiečiu orlaiviai bombardavo C

Anglijos sostinę, jis (Lloyd Ge
orge) apleidęs miestą — kad už
tiki inns sau saugų poilsį savo 
namuose Walton Heathe. J alai 
esanti netiesa. P re m teras tą 
naktį išvažiavęs ne į savo na
mus, bet Franci jos sostinę — 
Parvžių.

I

KYNIJAI gręsia nauja 
REVDMŲCJJA.* -

Hunan provincija paskelbė ne- 
prigulmybę; Pekingo valdžia 
siunčia į ten kariuomenę.

PEKING, rugs. 29. — Kyni- 
jai gręsia naujos revoliucijos 
pavojus, jeigu valdžiai nepavyks 
numalšinti kilusį maištą pieti
nės Kynijos provincijoje Huna- 
n’e.

Pietines provincijos jau se
nai nepasitenkina Pekingo val
džia. 'Taigi Hunan provincija 
dabar ėmė ir paskelbė neprigul- 
mybę. Valdžia pasiuntė į ten 
dvi diviziji kareivių. Jeigu val
džiai pavyks nuslopinti, apie ką 

I ji neabejoja, sukilusius tos pro
vincijos gyventojus, pietinių 
provincijų priešinimąsi bus fak
tiškai sulaužyta. Priešingame 
atsitikime kils nauja, ketvirta, 
revoliucija.

Hunan provincijos sukilimas 
betgi neturi nieko bendra su to
kiu jau sukilimu Kantone, kur 
vadovauja žinomasai Kynų re
voliucijos tėvas — D r. S u n-Ja t- 
Sen’as.

TAIKA JAU NETOLI.

Taip mano didysis turkų 
veži ras.

AMST5RDĄM, rugs. 29. — 
Didysis turkų veziras (ministe- 
ris-premieras) Talaat Bey, kal
bėdamas paskutinėj Vienybes ir 
Pažangos partijos kongreso se
sijoje tarp kita prisiminė ir apie 
popiežiaus Benedikto notą ka
riaujančioms valstybėms. Vezi
ras užreiške, jogei Turkija taip
jau pritarianti arbitracijos prin
cipui, t.y. rišimui kilusių tarpe 
valstybių nesusipratimų taikos 
keliu, o ne ginkluota spėka — 
kare.

Baigdamas savo išvadžiojimus 
veziras prasitarė, kad, nors ir 
niekas tikrai negali pasakyti, 'ka
da pasibaigs dabartinė karė, vis 
dėlto, jo manymu, taikos valan
da esanti netoli.

KERENSKIS PERSERGSTI 
DEMOKRATIJOS SEIMĄ.

Vokiečių laivynas artinasi prie 
Petrogrado. — Kerenskis už 
koalicinę ministeriją.

PETROGRADAS, rusg. 28,— 
Rusų demokratijos seimas jau 
prasidėjo. Delegatų kol kas ja
me dalyvauja 1200 — iš visų 
Rusijos kampų.

Atidarius seimą tarp kita kal
bėjo ir premieras Kerenskis. Jo 
ilga, turininga ir griežta kalba 
buvo pašvęsta daugiausia savęs 
ir laikinosios valdžios apgyni
mui. Kelis syk jo kalbą per
traukdavo tūli iš susirinkusiu-C* 
jų. Gi kuomet jo prisiminta a- 
pic Helsingforso Darbininkų 
ir Kareivių Tarybos atsisakymą 
padėti laikinąja! valdžiai neleist 
susirinkt Finlandijos parlamen
tui, “bolševikai” triukšmingu 
krykštavimu užgyrę Helsirig- 
forso Tarybos pasielgimą.

Vokiečių laivynas artinasi.

“Džiaugkites, mano draugai,” 
užreiške Kerenskis nutilus kry
kštavimui; “bet neužmirškite, 
tad vokiečių laivynas artinasi 
Balliko j ura.”

Kerenskis, beje, užreiške sto
vįs už koaliicinę ministeriją ir 
turįs vilties, kad seimas galų 
gale sutiks su jo nuomone.

Seime kalbėjo ir d. Čcheidzė. 
Savo kalboje d. Čcheidze atkar- 
totinai pabrėžė, jogei vyriau
sias rusų demokratijos uždavi
nys dabar yra — “pavartoti vi
są savo politinę išmintį bei ga- 
bumus jšĮąikyniui revojjucįjųą 
fa i m č j imu”, ku ricin s grumo j a 
tamsiųjų spėkų užsimojimas.

Pirmoji seimo diena išimtinai 
buvo pašvęsta tik dienotvarkio 
priėmimui ir sveikinimo kal
boms. Prie jokio konkrečio 
nutarimo dar neprieitu. Seime 
dalyvauja ir visa laikinoji val
džia.

Rieč praneša, jogei t.v. revo
liucine milicija, kitaip “raudo
noji sargyba”, vakar užsakiusi 
12,000 šautuvų ir tūlą skaičių 
kulkosvaidžių lutoje amunicijos 
dirbtuvėje.

NAUJOS RŲŠIES DUJOS.

Suniakina kareivių kaukes.

STOCKHOLM, rugs. 29. — Iš 
Stockholmo pranešama, kad 
vokiečiai pradėję vartoti naujos 
rųšies dujas-gazus. Naujasis 
vokiečių išradimas turįs tą ypa
tybę, kad jis padaro netikamo- 
mis kareivių kaukes, kurias da
bar plačiai vartojama apsisau
gojimui nuo nuodingųjų dujų. 
Naujosios dujos nėra nuodin
gos, jos lik padaro netinkama 
kareivio maską. Patį kareivį 
užmuša antra dujų banga, kurią 
vokiečiai paleidžia tuoj po pir
mosios.

Šitą savo išradimą vokiečiai 
pirmiausia buk panaudoję už
puolime ant Rygos.

PETROGRADAS, rugs. 29. — 
Oficialis rusų admiraltijos pra
nešimas sako, kad Baltiko juro
je paskendo torpędų naikinto
jas Ochotnik. Užvažiavęs ant mi
nos. Kartu su laivu žuvo aš- 
tuonios dešimts septyni jūrei
viai.

GENEVA, Šveicarija, rugs. 29 
— Austro-Vengrijos valdžia va
kar paskelbė uždaranti Šveicari
jos rubežių. Nei vienam neleis
ta vykti Austrijon. Kaip ilgai 
rubežius bus uždarytas — neži
nia.

Adv Gugis
Kandidatas į Apskričio Augštesniojo Teismo 

į leis ėjus
(Judge of t|ie Superior Court of Cook County)

Mums labai malonu pranešti lietuviams žinią, kad 
vienas žymiausiųjų musų visuomenės veikėjų, advoka
tas Kazimieras Gugis, tapo Socialistų Partijos nominuo
tas kandidatu j Cook Apskričio Augštesniojo Teismo tei
sėjus.

Advokatas JL Gugis, kurs ilgus metus dalyvauja 
musų visuomeniniame darbe, ypatingai socialistų darbi
ninkų judėjime, plačiai jaulietuvių visuomenei žinomas.

Prieš keburioliką metų atvykęs Amerikon, su geru 
mokslo kraičiu ,jis, dirbęs kiek laiko sunkų fizišką dar
bą, 1908 metais įstojo Armouro Technologijos Institu- 
tan ir 1912 baigė mech. inžineriją. Tebelankydamas tą 
mokyklą, jis kartu pradėjo studijuoti jurisprudenciją, 
lankydamas Kento kolegiją, kurią baigė 1914 metais. 
Baigęs inžineriją ir jurisprudenciją, savo profesijai pa
sirinko jis advokatūrą. Yra gabus advokatas ir turi di
delės praktikos. ' '

Mes pilnai tikime, kad sekamais rinkimais, kurie į- 
vyks lapkričio pradžioj, šis stangus socialistų kandida
tas, dg. K. Gugis, bus išrinktas, nežiūrint to, kad prieš 
socialistų kandidatus dabar susijungė ir eina išvien abi
dvi kapitalistinės partijos—republikonąi ir demokratai.

REZIGNAVO RUSIJOS UŽSIE
NIO REIKALŲ MINISTERIS.

PETROGRADAS, rugs. 29. — 
Petrogrado^ laikraščiai ir vėl 
praneša apie rezignaviiną užsie
nio reikalų ininistęrio, M. Tere- 
ščenkos. M. Tereščenka yra 
vienas t.v. valstybes kontrolės 
koinisijos-direktoriato nariu. 
Kiek tuose pranešimuose tiesos, 
nežinia.

UŽDRAUDĖ LAIKRAŠTI.
YOUNGSTOWN, rugs. 29.— 

Vietinio vokiečių laikraščio 
Rundschau leidėjas, W. 
Maag, vakar paskelbė sustabdęs 
laikraščio leidimą — kol pasi
baigs dabartinė karė už “laisvę” 
ir “demokratiją”. 
... *.. ........... ......  .................... .

: ORAS :: j
Chicagoje ir apielinkėse. — 

Giedra; truputį šilčiau.

ATAKUOJA... WILSONĄ.

Pas jį esą stoka ir teisingumo 
ir neutralumo.

j.

AMSTERDAM, rugs. 29. — 
Kalbėdamas vyriausios reichsta
go komisijos posėdyje Vokieti- 
jos kancleris Michaelis vakar aš
triai kritikavo prez. Wilsono no
tą popiežiui Benediktui.

Kalbėdamas apie popiežiaus 
notą kancleris tarp kita užreiš- 
kė, jogei ji (nota) esą rašyta va- 
dovaujanties giliu rimtumu, tei
singumu ir neutralumu. Visa 
to betgi nematyt prez. Wilsono 
atsakyme — sako kancleris.

GAISRAS VOKIEČIŲ AMUNI
CIJOS DIRBTUVĖJ.

LONDON, rugs. 29. — Iš (Že
nevos pranešama, jogei perei
tos seredos naktį sudegė didelė 
vokiečių amunicijos dirbtuvė 
Immisbofe, netoli Konstancijos, 
Badeno kunigaikštystėje. Nuo
stolių pridaryta už kelis mil. 
markių.

NUVIJO ANGLUS ATGAL.

Francuzai atmuša vokiečių 
atakas.

BERLINAS, rugs. 29. — Ber
lino pranešimas sako, kad ang
lų pulkai, besivariusieji į priekį 
Menin’o vieškeliu, pagalios tapo 
sulaikyti ir nuvyti atgal į savo 
senąsias pozicijas.

Tarpe Ypres ir Passchendale 
anglai betgi užvaldė gana svar
bias augštumas. Vokiečių pas
tangos atsiimti jas nedavė lauk
tų pasekmių.

A ra gone fronte, ties Four de 
Paris, vokiečiai vakar iš trijų sy
kių bandė išmesti franeuzus iš 
poziciįjų. Be pasekmių: kiek
vieną sykį vokiečių pulkai buvo 
atblokšti franeuzų kanuolių ir 
kulkosvaidžių ugnia.

Atkaklus artilerijos mūšiai 
eina visu dešiniuoju Meuse upes 
krantu ir ties kalva No. 304.

Belgijos fronte mūšiai vis dar 
tebesitęsia. Tik gal ne tokiuo 
įšėlimu, kaip pirma. Visuotinas 
anglų užpuolimas jau pasibaigė. 
Jie dabar skubiai drutina laimė
tas pozicijas ir ginasi nuo vo
kiečių kontratakų.

Ketverge naktį franuzų orlai- 
vininkai bombardavo vokiečių 
barakus Penvillers’e ir geležin
kelio stotis Brienlles, Flevilles ir 
Romage-saus-les-Coutes •— Fra- 
ncijoje. Priešui pridaryta dide
lių nuostolių. Franeuzų orlai- 
vininkai sugrįžę sveiki.

NEPER Į RAUKS DIPLOMATI
NIŲ RYŠIŲ SU VOKIETIJA.

Argentinos prezidentas tikrina, 
kad del Luxburgo incidento 

nėra reikalo pertraukt diploma
tinius ryšius su Vokietija.

BUENOS AIRES, rugs. 29. - 
Argentinos prezidentas Irigoyen 
rengia savo atsakymą parlamen
tui, reikalavusiam pertrauki di
plomatinius ryšius su Vokietija. 
Kiek žinoma, prez. Irigoyen ne
sutinkąs pasielgti sulig parla
mento nurodymu. Jo nuomo
ne, delei Luxburgo incidento 
nėra reikalo pertraukti diplo
matinius ryšius su Vokietija, 
kadangi pastaroji jau prisiuntė 
savo pasiaiškinimą Argentinos 
valdžiai.

SKANDALAS PARYŽIUJE.

Įtaria teisėją tarnavime 
vokiečių valdžiai.

PARYŽIUS, rugs. 29. — Nau
jas skandalas Paryžiuje. Justi
cijos ministerija nutarė atiduoti 
į kasacijos teismo rankas ape
liacijos teismo prezidentą Mo- 
nicr’ą. Jisai kaltinamas dary
me “profesionalių klaidų”, ta
riant tarnavime “vokiečių rei
kalui.”

Justicijos ministerijos paskel
bimas sukėlė audrą Francijos 
sostinėje.

< PARYŽIUS, rugs. 29. — Aug- 
ščiausias teismas vakar atmetė 
holandų artistės-šokėjos, Marta 
Hari, apeliaciją, kurią nesenai 
kariškas teismas nuteisė sušau
dymui kaipo vokiečių šnipą.

APKALTINO 168 LW.W. 
UNIJOS NARIŲ.

Užpuolė I.W.W. centro raštinę 
Chicagoje. Areštavo Hay- 
woods,

CHICAGO, rugs. 29. — Tuoj 
po to, kai federalis prisaikiidų- 
jų teismas išnešė apkaltinime) 
aktą prieš 168 I.W.W. unijos na
rius, federalės valdžios žandarai 
užpuolė unijos centro raštinę 
ant 1001 W. Madison gatves. 
Areštuota unijos iždininkas 
William D. Haywoodas ir 35 ki
ti įtariami “k on spira toriai.” 
Apkaltintųjų 168 “konspirato- 

riu” vardai neskelbiama — de- 
Jei svarbių priežasčių. Sakoma 
betgi, kad tai esą daugiausia L 
v. vadovai: kalbėtojai organiza
toriai ir U.

Jei tikėt kapitalistinės spau
dos pranešimams, minėtieji 
“kon spira toriai” yra kaltinami 
delei sekamų dalykų: priešini
mosi parink tino kariuomenėn 
ėmimo Įstatymui, kėlimo riau- 
šių-streikų, deginimo javų ir 
mišku ir tt. c

Visi apkaltiniteji busią areS- 
tuoti tai]) greit, kaip federate! 
valdžiai tatai pasirodys esant 
reikalingu.

SUBMARINŲ PAVOJUS 
NEPRAŠALINTA.

Su v. Valstijos privalo statyti 
daugiau pirklybinių laivų.

LONDON, rugs. 29. — Laivy
no ministerija leidom United 
Press paskelbti sekamą: subma- 
ripų pavojus dar neprašalinta. 
Suv. Valstijos kas melą privalo 
pastatyti vidutiniai 6,000,000 to
nų pirklybinio laivyno. Prie
šingame atsitikime talkininkų 
pastangos neduos lauktų pasek
mių. Nuostoliai padaryti vo
kiečių submarinomis nuo vasa
rio ld. š. m. lyginasi nuosto
liams, padarytiems per visą ka
rės laiką — pirm vasario 1 d. 
Maisto ir amunicijos pristaty
mas armijai yra didžiai apsun
kintas. Negana to. Dalykų 
stovis gali pasidaryti ir dar blo
gesniu.

Klausimas, į kurį ši šalis tu
rėtų atsakyti, tai gi yra: ar ji pa
jiegs pasistatyti tiek laivų per
vežimui savo kariuomenės į 
Francijos frontą, kad neapsun- 
kinus ir amunicijos bei maisto 
pristatymą sau ir talkininkams.

PASKANDINO SUV. VALST. 
LAIVĄ.

Įgula išgelbėta.

WASHINGTON, rugs. 29. — 
Valstybės departamentui prane
šta, kad šiomis dienomis tapo 
paskandinta neapginkli Suv. 
Valstijų barka Henry Lippitt. 
Laivo įgula išgelbėta.

UŽPLAUKĖ ANT SĖKLUMOS.
WASHINGTON, rugs. 29. — 

Laivyno departamentas prane
ša, jogei Atlantiko vandenyne* 
netoli šios .šalies pakraščių, ne
įvardytas Suv. Valstijų kariškas 
laivas užplaukęs ane seklumos. 
Laivui betgi negręsia joks pa
vojus.
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NAUJIENOS, Chicago, Ill

Mulkių Apaštalas HALSTED FURNITURE žinokite kad

COMPANY
1936-1938 So. Halsted St. 2 durjs j žiemius nuo 20 St

Specialia Išpardavimas Šią Savaitę

JUOZAPO GRUŠO
Saugios pasidėjimui dčŽfis.

PRANEŠIMAS
Mokytojas

DEL TAVĘS
50 PASIUNTINIŲ RUSIJON

Kontcsi Prasidės

BALNIS &
nia

PUNDINAS
4536 SO. PAULINA SI

CHICAGO, ILL

GARSINKITES
‘NAUJIENOSE

Nuo temos September 
Iki temos December.

tam nekal- 
pragraužė 

; į savo loc-

iy graušt jo šventą kūną 
Ką daryt? I

mo visi piemens, dvasiški va 
(Bus daugiau).

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674..

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

PETRO IR POVILO 
TVIRTOVĖJ.

GERIAUSIA
ŠOKIŲ MOKYKLA

Lekcijos yra duodamos
U tarninkais, Ketvergais 

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

bakta-
Mažu jus norit 

patogi ja? O kur din- 
Arba gal sakysit, ko-

bedieviai socialistai. Jie nėra musų bro 
liai nė per nago juodymą! Juos reiki; 
naikinti* Jau nedaug jy ir liko. Šita ka

vejų; mes norime turėti jus kaipo savo nuolatini pirkėją; nepadarykite 
klaidos su sankrova, jieškokite Sankrovos kur yra raudonos žymės 
languose.

gus negali skaityt, kur yra apie moteris ir 
socializmą... Kad da apie vieną tik mote
rį butą, tai butų pusė bėdos, ale kad pridė
ta ir socializmas, tai jau “gud nait”!

O štai kita knyg
kokie gudrus: jie abejoja apie karę. Gir

Pasidėti Bankas
yra tas, kuris turi didelį Kapitalą ir 

Valdžios Kontroliuojamas.
Šitas Valstijini's bankas, kurio čia paveikslėlį matot,

Tiek jy siunčia “Darbo ir Demo
kratijos Sąjunga” rusams kares 

tiksly aiškinti.

imčiau būti jų sekretorium. Ale aš, kad 
jus žinotumėt, neapsiėmiau ir gana.

1 BALSAS (į šalį): — Bėgtum visom 
keturiom prie jų, kad tik gautum šešis

Goinperso ir Ko. taip vadina
mosios Darbo ir Demokratijos 
Sąjungos pildomasai komitetas 
nutarė pasiųsti penkiasdešimts 
specialių pasiuntinių Rusijon. 
Tie pasiuntiniai turės ypatingai 
išaiškinti Rusijos darbininkams 
pačias “tikriausias priežastis”, 
kodėl Amerika stojo karėn, ir 
užtikrinti, kad “nežiūrint pasa
kojimų, buk karė pradėta kapi
talistų pelnų interesais”, Ame
rikos darbininkai visomis savo

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks 
musų krautuvėje, nepamirškite paimti 

’ bill’ą arba receipt’ę; su tais receipt’ais 
N. ’■ paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. 

Ateikite ir persitikrinkite musų krau
tuvės kainomis, o mes esam įsitikinę, 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus, 
negu kitur.

slo turėtumėt kaip aš, lai rastumėt Encai 
klopydijoj šventoj katalikiškoj.

Socialistai baisi 
sus talentuotus 
savęs pritrauk t.

Už Cash arba Lengvus Išmokėjimus
Ateikite ir pamatykite didžiausią pasirinkimą rakandą ir pečių už

na u, tai jys žinotumėt, už ką. Ugi už tai 
Jkad socialistai nekovoja prieš kapitale 
sius! Tik prieš bažnyčią jie eina, prie* 
kunigus, jų gaspadines 
kad socializmas ardo 
dora. Socialistai nu

Korespondento pasimatymas 
uždarytais ten senosios valdžios 

stulpais.

arba, geriau sakant, išmintih 
žinojimui politikos, diplomat! 

kitų mokslų, man pasisekė nusi

dai prieš krikščionišką dorybę!
Kad jus žinotumėt, ką aš žinau, kas yra 

tie mokslai, lai jums plaukai ant galvos 
atsistotų. Tai yra baisiausios gudrybės. 
Kas gali žinot, kas yra zaalogija ir atima- 
logija, antalogija ir terminalogij 
ralogija ir agiptalogija

nori, išskyriau! naujuosius iaik 
raščius. Areštuotieji betgi 
lyties su kits kitu negali.

Nors, kaip minėta, savais pi
nigais jiems leista įsigyti geres
nį maistą, bet Protopopovas ir 
nuo tos privilegijos atsisakęs, 
paaiškindamas, kad jis buvęs 
priežasčių Rusijos nelaimių ir 
užtat turįs kentėti. Korespon
dentui jis pasisakęs, kad, kaipo 
sunkus prasižengėlis, jis neturį

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

Padėkite savo taupomuosius pinigus į 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

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

šis Didelis Virtuvės Pečius su di
dele šildymui kamaraite, papuoš
tas nikeliu, gvarantuotas 10 metų, 
šiame išpardavime

tikėjimą. Užtai 
šeimynas, naikiu; 
lagiai, šmeižikai.. 

Kad Dievas duotų šimtą syk didesnę karę 
Kad juos visus išneštų į padangę arb; 
frenčiuose gyvus išnaikintų!

t, ką aš žinau...
būtume asilai! (Pub

Metropolitan Stale Bank
807-809 W. 35th SI, kampas S. Halsted St.

“Associated Press” korespon
dentas pasakoja, kad jam pa vy
kę gauti leidimas atlankyti Pet
ro ir Povilo tvirtumos Trubec- 
ką bastijoną, kame dabar yra 
uždaryti astuoni senosios tvar
kos stulpai, būtent: generolas 
Rennenkampf, viršininkas kru
vinosios “baudžiamos ekspedi
cijos” Sibire 1906 metais; buvęs 
policijos departamento direkto
rius Bieleckis, organizuotojas 
politinių provokacijų; buvęs vi-

SPECIALIAI VIENAI SAVAITEI
Šis tikro ąžuolo valgomojo kam
bario Stalas su 6 Skorinomis sė
dynėmis krėslais, pritaikytais 
stalui, geriausiai pališiuoti, šia
me išpardavime tik- $*f<> O K 
tai. ......................... II OiJO

Išmokina j trumpą laiką 
už mažą kainą 

Tel. Drover 4552.
4509 So. Paulina St., Chicago

nu valdonu. Ar jus žinot, 
valdonas? Ar jus žinot, kr 
avmycia ir vienas piemuo ?

Norintieji mokinties pusti visokius pučiamus in
strumentus ir visą kas reikalinga šioje srityje, kaip 
pradirtiems ir tolinus mokinantiems, kreipkitės pas:MILTON W. FOY

(Geriausias šios rųšies mokytojas Amerikoje) 
73ę W. 49th St. Chicago. Tel. Yards 5123.

LOVA, SPRINGSAI ir M ATRAŠAS 
kaip šis paveikslas, specialiai ši
tame išpardavime
liktai ......................... I II

leido ant žemės, sakau, šita karė baigia 
juos naikinti.

Socializmas, kad jus žinotumėt ką aš ži
nau, yra toks baisus, o toks baisus, kad aš 
nežinau nė ką sakyt. Jis jau sykį padvė
sė. Kada jis buvo Francuzijoj ir vadinosi 
komunizmu, tai išnyko ir nė dūko jo ne
liko. Dabar jau vėl turės išnykt. O ar

3 BALSAS: — Bėgtų ir už šešiasdešimts.
RACKULIS: — Soc...
PIRMININKAS (perkerta): — Patylėk, 

tamsta... O jus, publika, sakau, veizė
kite, šeriapl Aš pirmininkas. Manęs tu
rit klausyt, ba aš turiu liesą. Tegu jis kal
ba šmotą, ba jo čenčius yra. Dabar gali 
tamsta kalbėt.

RACKULIS: — Kad jus žinotumėt ką 
aš žinau apie tuos socialistus, tai o, o! Aš 
sykį su dideliu vargu dasigavau į jų mi
tingą — t urėjau papirkti jų komitetą, kad 
įleistų. Įleido. Įėjau, ir, kad jus žinotu
mėt ką aš žinau, tai persigandau, kad ro
dos visos blusos pastipo. Ale ačiū mano 
drąsumui 
gurnui ir 
jos ir 
pirkti iš jų knygą, štai! (Pado knygą). 
Ar matot? Tai vadinasi “Moteris ir Soci
alizmas”... Tai knyga, kur paleistuvystės 
mokina! Meskit tokią knygą! Neskaity-

Teologija lai toks mokslas, kur visus žmo 
nes suriša į daiktą — juodi ar ba 
donskuriai ar geltonskviriai — v 
sakiau, beveik iš lietuvių kilę, tai 
giai juos visus suriša drūtais ryšiais leolo

mų kalėjime, kad jie ir skau
džiausi butų. Korespondentas 
priėmęs tatai kaipo ironiją, bet 
Protopopovas rimtai pasakęs: 
“Tai visai ne ironi ja. Mano nu
sidėjimas ištikrųjų yra begalo 
didelis. Aš savo laiko dvasios 
nesupratau.”

slas— tai tikėjimas ir
da ir nusižeminimas ii
v o dvasiškus vadovus. Ir klausymas jų

udrųs. Jie nor vi- 
geniaiiškus žmones prie 
Mane patį kalbino, siūlė 

s į mėnesį, kad tik apsi-

akis buvo jstriža — riktik kaip kyniečio 
Tas parodo, kad kyniečiai 1 
Jie yra beveik visi musų l 
"beveik”, tai dėlto, kad jie 
yra da pagonįs, nekatalikai

Mieli klausytojai, tų neką tai ikų yra 
dancvbč nrivise ir tarne musu — tai vis

3 BALSAS: 
liko j juokai).

RACKULIS
yra baisiausi žmogžudžiai, žmogų už
mušt tai da menkas dalykas, ale kad jie 
petnyčioj, ir tai net vigilijoj, o mėsą val
go! Pamislykit, kokia tai nedorybe! Mėsa 
petnyčioj tai da nedidelis daiktas, ale kad 
Jus žinotumėt ką aš žinau — jie užmuši
nėja kunigus ir net vyskupus. Francuzi- 
Joj per revoliuciją jie pailso bepjaudami 
kunigus su peiliais, tai įtaisė tokią maši
ną. Suguldydavo kunigus palei viens ki
tą lyg silkes ir paleisdavo tokį didelį pei
lį; tas šmaukšt, ir galvos ritasi kaip kopu
sių. Vyskupų net neatskirdavo nuo pa
prastų kunigų, ir tuos drauge guldydavo 
del didesnio paniekinimo...

O vieną vyskupą — net pa misi v t baisu! 
••— kankino, kiek tik jie norėjo, o paskui

mendantas Vojcikovas ir, paga
liais, buvęs vidaus dalykų mi- 
nisferis Protopopovas.

Korespondentas pasakoja, kad 
sąlygos, kuriose tie buvusieji 
Rusijos budeliai laikomi, esan
čios neblogiausios. Kaliniams 
leista dabar dagi nuosavus rū
bus dėvėti. Maisto jiems duoda 
tiek, ir tokį, kaip kad karei
viams; bet taipgi jiems leista įsi
gyti geresnio maisto savais pi
nigais. Jiems leidžia ir rūkyt, 
tik svaiginamieji gėrymai už-

Deli Pėdaniavirno Depozitoriams 
Bankas Atdaraspanedčlio Vak.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitoriy, 
kuriems sunku atlikti savo Lankos reikalus laike paprastųjų Lan
kos valandų.

Del parankurao lokių depozitoriy šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedelio 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).

Kad ta im
li egra tižia, 

įsikaitino geležį ir valiai 
ašant, pavuodegį. Kaiti

no tą žiurkę su ta raudona geležia, o ta 
nuo to karščio kavodamosi, ėmė graužties 
.vyskupui į pilvą. Graužė, grauže, prasi
graužė skylę ir akiesmirksniu įlindo į pil
vą. (Garsiai): — Tai įsivaizdinki!, kokios 
kančios, kokia panieka buvo 
tam vyskupui, kada ta žiurkė 
jo šventą pilvą ir ten įlindo ly$ 
ną lizdą! (Publika knato ja).

KAPITALO IR PERVIRŠIAUS $300,000.00
BANKO TliirrAS VIRŠ

Šis šildomasis Pečiuj, kurenasi 
kietomis ir minkštomis anglimis 
ir gvarantuotas apšildyti 3 kam-i 
barius, specialiai šiame OIS 
Išpardavime.............. vJhwIO

fcčeglovitovaa, apie kurį savu lai
ku buvęs premjeras Vitte sakė, 
jo# tai esąs “pa perka miausias

kunigaikštis
vienas Kornilov o

v; caro namų ko- teisgs ^kųstfes dfl savo

... $2,900,000.00
Taipgi yra po aštria 

Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metą.

Bankas moka 3 nuoš. 
rūtomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
į visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kity 
bankų po visą Ameriką 
ir delnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų. 
SUBATOMIS nuo 9 ryto 
iki 1 v. po pietų; taipgi 
SUBATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai
į Seninusias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeport® 
Centrai Manufacturing District Bank 
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

i Chicago, III.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos.

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 karpetą $40, o tre
čias gaus komodą $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurią 
nors iš šių trijų dovanų.

go pirma
del nėra velnialogijos? No, brolyčiai, kad 
jus žinotumėt, ką aš žinau, daugiau ty 
mokslų jau nereikia. Tai yra didžiausios 
gtfdrybės, prigavystės ir veidmainystės. 
A’š pats einu mokslus — jau aštuoniolika 
universitetų perėjau ir turiu šešiasde
šimts Iris klesas... ir pusę, alė teisybę sa
kau jums, kad tie mokslai yra baisus daik
tas. Ir aš jums neveliju jų. Ba mokslas 
tik klaidina tamsius, gerus žmones. Nors 
aš mokiu uosi, ale jums patariu šalinties 
nuo tų mokslų; ba doriems žmonėms ne
reikia jokių mokslų. Jų geriausias mok- 

irba mal-

;• % f /.v mjv J2S5SE
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NAUJIENOS, Chicago, Ill

Amerikos
CAMBRIDGE

Puikus I

CEDAR RAPIDS, IOWA

LIVINGSTON, ILI

COLLINSVILLE

RAKANDU

Šokių Mokykla

XM ERIKOS

Aukaukite L.S. Fondir c
tų pinigų prašome Naujie-knas išpuvo

įOtAfil*,' TtOjį

merci* 
balto 

jurei- 
rcgtt- 
vertė,

Kava 
kava, 
svarų

Kūdikių 
gražiai 
papuožt, 
aksomo 
rankoga

Paukštis.
itidavėme

Tarybos

Kairieji 
koncertą 
sidėta 
Choi

Vyriškos < 
tos rus ies 
pančiakos, 
naturalės 
) lanedėlj je 
tiktai

o žmones perk 
degtinę ir mot 
bonka.

kepta Santos
specialiai UŽ

Z t ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios' skelbiasi 
Naujienose.

•uvo susirinkęs i c <
is būrelis ir, rodos 
ikareliu patenkinti

tuščiu ga-
i galionu 

ik n u, 
gt i ik'

extra tvir- 
f vilnonės 

pilkos ir 
spalvos,

28c

d. su šiuo pasauliu 
Leonas Bckeža, 32 

Palaidolas rug's.

vakarinius
anglų kalbos, aritmetika, knyįjf 

(typewriting), pirki y bos tei< 
politine ekonomija, piliety-

Nąrysyj su 
ir Ton v 
kyme slaptu sinkių.

'Fa i p tai musu Ii ('tuviai 
čiasi.” - J. Sa

OKYKLA
Chicago, Ilk

teismo karstais, 
Tai tau ir pelnas, 
gelis vra tamsus

Sutaupynias Pinigų
Už Pečius

gaivinu Buvusią čia Kuopų 
tat reikia tikėlis, kad greitu lai 
ku, jeigu lik kiek padirbsime 
čia bus vėl stipri Sąjungos kuo

Re k r u t ųj J i š va ž i a v i m a s.
Iš čia rekfįitų išvažiavo 50, e 

kurių yra lietuvių 11. Rugsėjį 
19 d., 9:30 ryte nuo (Collinsville 
City Hali išVažiavo automobi
liais i E. St.įLouis, o iš ten B A 
O traukiniu i Louisville, Kentu-

Laivių darbininkai, pabėgu
sieji iš vokiečių užimtų vietų, 
pasakoja, kad vokiečių kariuo
menes viršininkų įsakymu tapę 
sušaudyti šeši žmones, provin
cijos darbininkų ir kareivių at
stovu tarybos nariai. Jie mat

k^uhikai, 
suk volduot, 

su corduroy 
kai neri u ir

1.00

yra gerai susiorganizavę anglia 
kasių unijom

Yra kelios lietuvių susišelpia 
mosios draugijos, bet ko labiau

sai paleis.
Sumišimas baisiausi

klėtkuoti au- 
\ isi naujų 
peeialiai šia- 

pardavime yar- 
1 iktai

Nk'rksnuišušlydinl, kaip paša 
kojama, buvo didelis. Danį 
molinų 'nt^ffyalpo.

Iš LSS. 18 ’kuopos drau 
šaukia nei anl spalio 5 d.

Laisvės Mylėtojas

s. N. / i kuopos surengtos pra
bos. Kalbėjo dg. J. Jukelis 
Brooklyno. Publikos, sako, 
co pilna svetainė, ir kalbėto-

DYKAI! Dovanos Obuoliai
Ketverge po pietų nuo 2 iki 5, 5000 geru 
obuolių—tarpe kurių yra išskirstyta o- 
buoliai po 10c, 25c ir 50c. Ateikite ir pa
sirinkite viena.

yrais šeimynų, tad 
dsisakiau grįžti Ru- A 7 4

stosiu vielinei! armijon 
gal geriau užlaikys šei- 

kaip greitai pa
būt gal Dievas 

i šb rok i s a r vi-

už likusius nupirkti 
dingų knygų.

Girios

Sali no Suk nes.—ža vejančios rudeli i nes 
mados rūšies salino, išsiuvinėtos, geor
gette crept', kalnierius ir rankovės, ta
msiui melsvos ,žalios, gelsvos, juodai 
melsvos ir rusvos, micros HO 7tZ 
36 iki Iii, ....................................... IW>I V

Satino dryžuotas ka
spinas, 4colių 
pločio, specialiai ja
rdas tik 4 / _

visos, galima 
Massachusetts

Pirmiausia
p-lė V. Putvinskaitė “Pasakyk 
Lietuva mylimoji.” A. Stankus 
♦‘Berceuse Slave”, smuiko solo 
vidutiniškai. A. Bačiulis padai 
navo “Abietta zingaru”, iš oper 
“II Travalore.” 
Montello, Mass, 
te, iš Worcestei

Month of Mav

Moterims ir 
noins veislės, 
voile, dideliais 
vio kalneriais, 
Kariai 59c 
speciaMai *JĮ 
po .......... “

Suknėi
(Emai, 
spalvų 
nie

Rapids', kaip ir visa lo 
ija vra sausas. Už 
net ii

Moterims mejrsti a- 
natiniai marškiniai 
ir kelnės, Jersey ka
štonais papuošti, au- 
yfttas arba žemas ka
klas, ilgos arba tru
mpos rankovės -■ 
panedėlyje L.""

Ularninke mes turėsim parodą laso
mi—visi naujos rudenines mados. 
Parodos: po pietų nuo 1:30 iki 2:30 
ir 4:00 ii 5:00; vakarais nuo 7 iki K.

Rugs. 19 d 
k mins. Jų i: 
rengta paroda, kurioj lx 
dalyvavo ir mokyklų

šis didelis Peninsular šildytojas, geriausiai 
padai ylas, didelis, tvirčiausias ir ekono
miškiausius, apsimokės pals už save siF 
laupydamas kurą, specialiai flfl
liktai po ...................................... wv»UU

Rankšluottčiai, .linu 
atausta, tvirta spal
va, raudoni pakraš
čiai yar- ""f 1 / „

Vilnonio Poplino Siutai.—Moterį) ir 
merginu rudeniniai siutai vilnonio po
plino, juodi, mėlyni, žali ir rusvi, ge
rai pasiūti, papuoštais kraštais, dideliu 
kalniečiu, salinu pamuštas, š»| O FA 
micros, 36 iki 11....................... ■

ir MOTERIŠKU SKRYBĖ
LIŲ ATIDARYMAS 4-

Labai puikus parodavimas nauju ru
deniniu ir žieminių puošnių skrybė
lių Lyons aksomo, didelės, mažos ir 
vidutinės, puikiai papuoštos, nie

kuomet neparduodama už mažiau 
kaip s8. specialiai apkabino-

vakarelyj buvo vakariene ir 
lietuvių žaismės, kuriomis vado
vavo p. Juozapas Lankelis.

Laike vakarienes d. Juozapas 
Rodavičia prisiminė apie musų 
draugus rockfordiečius, kurie

V. F. MASHES 
prez. Pilsen Lumber Ce

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnfį. Co 

OTTO KU BIN 
prez. Attas 

[Brewing Ce

Įsisiūbavo musų organas Ko 
va lai įsisiūbavo. Socializmo c
taktikos, logikos ji mokina ik 
lik Grigaitį, Michelsoną, Prūsei- 
ką, kurie apie lai daugiau išma
no negu ji pati, bet pagalios (nr 
36 ir 37) ėmėsi mokinti ir pa
čią Socialistų Partiją ir jos va
dus Debsa, Ilillųuilą, Maure-

$7.00 gavome ir 
Chicagos Liet. Darb 
komi let ui, kurs tuo

Red.

Rugs. 23 d. Sūnų ir Dukterų 
dr-stės cohristai parengė šeimy
nišką vakarėlį, o kadangi kilų 
vakarų tą dieną nebuvo, tad pu
blikos buvo susirinkęs gana 
skaitliu 
si liko

K irk*8 baltas skalby
klos muilas, dideli 
šmotui, 5 šmotai pa- 
nedėlyje
už .... mimiCp

Imperalorius Doleris viešpa
tija Amerikos respublikoje 
p, kaip kadaise1 Caras Rusi- 

į ar Abdul-Ilamielas Turkijoj 
Nebėra ('.aro, nė Abdul-1 laini-

J. P. R.

Sis Puošnus Seklyčios Setas, masyvia kortuotai pjauto ą- 
žuolo rėmui nutrintas ir nupališuolas, apmušta 
tikra geriausia skūra, specialiai ........................ ®

$7 įmokėti. $1.00 Į savaitę.

Stewart Combination anglia ir gasu kūre
namas pečius, parankiausi 2 viename pe
čiuje. anglia kūrenamas pečius ir gasu 
karinamas, sudėtas i daiktą, flfi 
specialiai po........................ O5LUU

$6 Įmokėti — $1 į savaitę.

skaudžiai
lietuviai pakliuvo už slapią deg
I i n ės pardavinėjimą,

Rugs. 5 d.’ polieija areštavę) M
Pašakarni ir jo moterį, gyvenau

Didelis pečius, tvirtas, didelė vieta kepi
mui. gvaranluolas iš visų atžvilgiu, pui
kiai papuoštas nikeliu, augštu gobtui'U, 
specialiai šiame išpanlavi- 
me po ................................. fcVavlr

$3 Įmokėti. 50c Į savaitę.

j s čia įsveze re-
ėiiinui buvę) su

kilti 
likai su 

Vienas advoka

čių ne'skailo. zmo 4.
nelik pals geria, bei dar norėję) 
iš lo ir biznį padaryti. Bet pel
nė ne* jis, lik peilicija.

Yra tarp Ceelar Rapiels lietu
vių ir tokių šihkorių, kurio de
da į degtinę visokių priemaišų, 

užnue)dvta

cms prie' ts avc. ir L> gatves. 
Po trijų elicnų, užsislačus $390 
kaucijos lapo paleisti iki teis
mo. Rūgs. 19 ei. įvyko teismas 
ir Pašakarnį nubaudė“' $200.00 ir 

apie' $1 1.00. 
žinoma, žmo-

Lovai antklodės, vil
noniai nudirbta, dide
lės micros , didelės, 
specialiai apkainuota 
šiam iš- $ į**
p.irdax imuiit W W

Balotas , muslinas 
gražiai minkštai iš
austas, gatavas siu
vimui, yardas pločio, 
specialiai Siame iš-

10! i C

Bet musų nekurie' lietuviai iš
randa budus apsilenkimui su 
tuo islalvmu. Jie siunčia save) 4 *
moteris j kilus miestus, kur yra 
svaiginančių gėrimų ir tos naba
gės
skrynes degtinės namo ir paskui 
ją pardavinėja.

tokius šinkuolojus 
ir jei juos užtinka 

baudžia. Jau keli ir

Bugsėjo 22 d. Elks svedamėj 
įvyko koncertas, kurį parengė 
L. S. S. 71 kuopa. Galima drą
siai sakyti, kad lokį puikų kon
certą Cambrielgės ir apielinkės

lerjs verkia, rūpinas, 
vyrai, nesidžiaugiame

Sunku mums svetimšaliams 
gyveni i. Darbai labai prastai 
eina, o maisto brangumas neiš
pasakytas. Mes gi ateiviai esa
me' visur persekieųaini, ir elarbe, 
ir ant gatvės. V. Vilkauskhs.

vatore, fantazija, piano solo 
M. Petrauskas ir O. Liutkevičių 

r. Lucia “Lu 
\nl galo ela pub 

likai paprašius p. M. Petrauskai' 
padainavo solo liaudies dainele

nollt', ir “Valu 
valuže* is oper. ’’sienapiulė; ai 
liko labai puikiai, publika iššau 
kč '"’‘‘-jkart. M. Petrauskas 
aria iš oper. Stebuklingas Šaulė 

puikiai. E. Stonkaile" II I ro

šne'kučiuodainosi, kael elaugiaus 
tokių koncertų butų rengiama. 
Publikos buvę) apie 400, dau
giausia iš Cambridge, Brighton, 
So. Boston ir k. Beikia pastebė- 

) kuopos kuone' visi 
heleriai beakotave) ši * c

kam su Petrausku su
kam Birulės Kanklių 4.- 

nekviesta, ir ela kam ne 
b( l 71 kp. rengė...

Pelno kuopai, apmokėjus iš
laidas, liks apie4 $100.00, o iš
laidos gana didelės: p. M. Pet
rauskui $50.00, už svetainę 
$25.00, kitiems artistams kelio
nės ir kili atlyginimai, apie $25 
spauda ir apgarsinimai apie* $25. 

$125.00.

Rūgs. 2 1 d. lapo areštuotas ir 
kitas lietuvis šinkorius Viktoras 
Bukauskas, gyvenantis prie' 1110 
Iš avc. Jis nubaustas $25.00 ir 
teismo kaštais. U 
(leglines, taipgi dau 
lionų. Anl dugno 
rasiu visokiu c 
lur-bul kad

Pardavimas Plosčių ir Siutų
Puikus šilti, nauji rudeniniai ir žieminiai fasonai čia yra dideliame 
skaičiuje— specialis supirkimas, parduodama dabar šiame atidaryme 
sutaupant pinigus1. Balty tas maifyto 

flanelis, dvigubai pla
tus, paprasta 10c.
vertė, yar- W % 
das po I w

laliai gražus pa
stovai, tvirti sti
ebai, dideli pas
tatai, nudirbti 
salinu — š.32.50 
vertės, spciališ- 

Y/ *24.50

j vairus suknėms (»in 
ghain, 32 coliai pla 
tomo, dryžuoti i 
kukuoti 1 E
5 ardas I

gyveno 12 melų; buvo laisvų pa
žiūrų, prigulėjo prie Gedimino 
Kar. draugijos, barzdaskučių 
unijos ir a pd ra ūdos b-vės. Pa
liko 3 brolius ir 1 seserį.

Tegul jam būna lengva šios 
šalies žemelė. Brolis.

Bovclninės paklodės, 
extra dydžio, 3 sva
ro rolė, miera 72x90, 
specialiai 
kiekviena po V

Mokintis Niekuomet Nepervelu 
Ir — Visuomet Naudinga

Mokinlies norinčiam visuomet yra laikas. Taip pat visuomet 
jis turi progą; jeigu jos neturi, tai ją pasidaro.

Jėzuitą Brolijos tėvas Ignotas Lojolą, trisdešimts tris metus 
amžiaus turėdamas pradėjo mokinties skaityti iš knygos. Lomono* 
sovas, tamsaus žuvininko sunūs tolimojoj ledą šiaurėj, kur Švieti
mo patogumai labai prasti, tik dvidešimts suviršum melų sulaukęs 
pradėjo mokyklą lankyti, o tą pabaigęs, iš Archangelsko j Maskvą 
ėjo pėsčias ir ten Įsigavo augštesnon mokyklon, kuri atidarė jam 
duris šviesuomenės ir literatų pasaulin.

Ką nuveikė Lojolą, ką atsiekė Lomonosovas ,tą gali nuveikti ir 
atsiekti kiekvienas, pas kurį yra Lojolos ir Lomonosovo noras — 
noras mokyties, šviesties.

Dabar ateina pats gerasis inokinimmfi laikas: ilgi ir vėsus ru
dens ir žiemos vakarai. Kiekvienas, kuriam apšvietimo ir mokslo 
trūksta, naudingiausia gali juos praleisti mokykloj, prie knygos. 
Geriausia suaugusiems mokykla yra AMERIKOS LIETU VI V MO
KYKLA. Joje mokina plačiai Chicagojc žinomas ir gerai savo pro
fesijoj prityręs, alparaisoje baigusis augštesnį mokslą Juozas P. 
Olekas, čia jis veda dieninius ir vakarinius kursus. Mokykloje 
mokinama šitie dalykai: Lietuvių 
vedystė, stenografija, mašina rašymas 
sės, Suv. Valstijų istorija, geografija 
si e ,ir dailerašystč.

Jo mokinimo būdas labai suprai 
valandos tokios: Nuo 8 rvto iki 5 po

mada visokiu.-*
*s. Mokinami' 
įdžia 7 : l"> v. v

isciiiosi' visui negirdėt. al- 
įpielinkę noriu nors 

trumpai pranešli apie vielos dar
bininkų gyvenimą, jų vargus ir

melu amžiaus c
21 d. Lietuvių Tautiškose kapi
nėse. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Rast'inių pa v., Žarėnų pa
rapijos; nevedęs. Amerikoj iš-

Jictuviai pirmą kart turėjo. 
Programų išpildyme dalyvavo 

įkyli, gabiausios 
irtislų spėkos, 
nikiai padainavo

šo savo švogeriui Jurgiui Gab 
riui, (Ireensburg, Pa :

... .Karės šmėkla paliete ii 
mus, ir padarė suirutę visų alei 
vių gyvenime. Valdžia pripaži 
no priverstiną tarnavimą ka 
riuomeiiėjc ir mums visiems Ru 
sijos piliečiams, nuo 18 iki 11 
melų. Tukstanljs Rusijos išei
vių užsiregistravo ir grįš Rusi
jon tarnauti kariuomenėn; lik 
maža dalelė suliko 
riuomenėje tarnauti

Kadangi mano šeimyna 
sunkiam, padėjime, o Ru 
valdžia neužtikrina užlaikymo 
likusių po 
aš pats irgi 
sijon ii 
nes čia

1900 1
KASPAR 

prezidentas
UITO KASPAR 

▼ice-prezidentss
WILLIAM OETThN( 

prez. Getting Bro
EHARLESKRUPKA 

▼ice-prezidentas
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPU ALAS

Pereitą nedėldienį, rugs. 2r 
buvo iš čia vežami į Texas (Irai 
to kiliu paimli rekrutai. Turi 

viso I 10 vyrų, bei R 
trįs šaukiamųjų buv 
savais keliais.

-- J. P. I>.

Garbe /l Kuopai ir jos dailės 
komisijai už surengimą taip pui
kaus koncerto; ačiū visiems ar
tistams ir artistėms, dalyvavu
siems programe, ir ačiū publi
kai už skaitlingą atsilankymą ii 
gražu užsilaikymu.

Didelis Rudens Pigumo Apvaikščiojimas.Proga sutaupyti pinigus. Papuošimas san 
krovos ir parodymas languose įvairių

Panedėlyj, Ularninke, Seredoje ir Ketverge
Kaip ūkininkas sėja savo javus, augina ir paskui pjauna. Kliniatiškos aplinkybės ir apdirbimas ūkės jo 
pjūtį padarco turtinga arba menka. Mes sėjome savo sėklą suplikdami prekes keletas mėnesių atgal, dar
gi metai atgal, pirkdami pigesne kaina, pasinaudodami pigumu už grynus pinigus, dabar mes esame pri
sirengę prie pjuties parduodami už pigią kainą.

(kibtir sėdi kalėjime ir paprast 
svečių paaukauti po keletą ren
ių knygoms ir laikraščiams mi
nėtiems draugams kaliniams.

Prašymas nepasiliko bt' atbal
sio. Jupzapas Mačiulis užrašė 
draugam^ kaliniams “Keleivį’1 
vieniems metams, o Jurgis Da
rni jonai lis

Aukavo pinigais šie draugai: 
Kazimieras Ruka ir Juozapas 
Radavičia po $1.00; S. Bu- 

Moliejaitė, A. Stasevi- 
ėms, .\. Gediminai te, A. soblic- 
kis, J. Balionas ir J. Maseliunas 

Račius, J. Krės te
kąs, A. Mikna, F. 
Juškevičia no

tas laikė prakalbą.
Madison pavieto valstijos ad

vokatas uždraudė, socialistams 
rengti prakalbas. Jis taipgi už
draudė nedėldieniais rengti šo
kius. Juos galima rengti tik 
subalvakariais, bet nuo pusiau-

Prof. J. K t AIVAS
Tel. (’.anai 7270 

Mokiname -ulig naujau 
kius. Užtikriname pašei 
nekėliais ir Pėtnyėiorn.

J. RASIIINSKIO S V ETAI N FU 
73i W. iKth St., Chicago, III

Duodamu Privatines Lukciio

M. (Jotis, smuiko solo ”( 
Dance" puikiai; publil 
šaukė antru kart. (). I au 
čiutė padainavo ‘"Naujoji ( 
ne” ir "’Prirodino seni 
atliko puikiai. Mikas 
kas, aria iš oper. Don 

”11 mio tesoro
J. (iutausku 
gilų dainelė.” 
padainavo ”Kui 
ta” ir “Viena s € 
Stankus, smuil

Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai •—-

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CRICAGOJE.

•auffojc ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje 
Po priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampas 19 gatvės. 
WALENTYSZYMANSKI 

pirklys
H. E. GITE 

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

s. Ice ('o vice-prez. T. Wilce Co 
JOZEF SIKYTA 

k&sierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI
BaQ aMnansoaoa Momxsgwm

buvo publikos 
likę visai maža; 
nuobodžiai kal

bėjęs, nemokėjęs užin lercsuoli 
publikos ir ji anksti pradėjo 
skirstytis. Bekritikuodamas da
bartinę Rusijos valdžią ir Ke
renskį sakęs, jog Kerenskis no
rįs sugražinti carą aut sosto.-

g. .Jukelio prakalbų 
;, nes pats nebuvau, 
atsitiko, kad nega- 4 7 

m patirti, jog minėtos [Tl’akal- 
>s ivvks. J. P. Raulinaitis.

1
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LYGINA PRIE ŠUNŲ

Apžvalga

Redakcijos Straipsniai |

Todėl niekuo-

Sveikatos Skvrius

Atsakymai j klausimus

JIE DŽIAUGIASI IR 
MES DŽIAUGIAMĖS

$5.00
$3.00

jaina tas 
selor’e” j 
tavo prie

visiems 
išvien, i

savo 
daro
sas.

FRAKCIONIZMO 
LIGA.

mzacija 
lies.” I 
po lakti

Korespondencijoje
gos tirtas 
nias apie

Navo 
įnoryje s 
nias ir 
inas

k jįjfe j

pradeda su- 
Nauj ienose” 

uris nuo 
sa ndariečiu c 
, kad Rusi- 

socija- 
i nė-

Generalio prokuroro pa- 
gelbinnikas, Wilkerson, pa
skelbė, kad “Pieno Gaminto
jų Associacija” susirinkime, 
atlaikytam rugsėjo 21 d. Pir
moje Metodistų bažnyčioje,

sočia
kame buvo kuomel-nors toks 
noras išreikšta 
nieko pa našaus

jokia socialistinė orga 
neliepė niekam priešių 

■ “Kova” skelbia ta, kainuleidus 
opą", rengiasi visiems 
šuneliams nugarkau-

Šitas nachališkas “Lietuvos” 
šmeižimas pasirodo po to, kaip 
istorija su “The People’s Coun
selor 
tuviu ii

įpu
Farybą. “Lietuva’ 

ištraukomis i; 
Counselor'

kur nešiotojai nepa- 
dienraštis siunčiamas pačtu

; $6.00
$3.50 

Chicago-
$5.00

. $3.00
$1.75

.. $7.00
... $8.00

$6.00 
.................... ♦ $3.50

United States, outside of Chicago 
by mail:

One year ....
Six months ..
Three months

Canada, one year ................. $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Money must be send by Postal Mo
ney Order, in advance.

... Mes manome, kad “Atei
ties” patarimas sandariečiams 
(tautininkams) eiti išvieno 
“su visomis sriovėmis, kurios 
lik yra priešingos lietuviu kle
rikalizmui”, nors gali išvvslv-

Antra-gi vertus, jeigu as 
mens (“vadovai”) 
butų buvę vieninteliai neįvy- 
kusios “vienybės” kaltinin- 

j kai, tai ir tuomet nebūtų lo
giška aklai laikyties senųjų 

! pienų. Asmenų blogumas 
(jeigu toks dalykas, ištikro, 
yra) reikėtų pripažint faktu 
ir skaityties su juo, darant 
pienus.—

Mes manome, tečiaus, kad 
praeities praktika duoda ge
rų pamokinimų ne vien apie 
musų visuomenės veikėjus, o 
ir apie budus, kuriais buvo 
mėginama veikti — apie jų 
tinkamumą ir netinkamumą.

Mėginama buvo pas mus 
suvienyt visas sroves ir mė
ginama buvo suvienyt tiktai 
dalį srovių. Ir kas iš to išei
davo? Nieko. Srovės nesu
sivienijo, blokai nesusitvėrė. 
Šitie vienijimo budai ne tik
tai neduodavo pozitivių re
zultatų, bet da ir privesda
vo prie aštresnių susikirti
mų tarpe srovių.
• Ir tai yra visai naturalis 
dalykas. Musų srovės yra 
daug-maž toks-pat dąiktas, 
kaip kitų tautų partijos. Na, 
o pasakykite, ar daug jus ra
site kitose tautose tokių pa
vyzdžiu, kur partijos butu

sąs toks, “kad 
ir neprigul- 

Fo tikslo atsiek in m i 
siūlo tautininkams 

kuri “pripa- 
norėlu Ličiu- 

, neprigulmybei dar- 
Minėlam tikslui, pa- 

baisiai kenkia 4. 
Ii juos laip pie-

pa vyzdžiui, ilgą 
Liau- 
pasi- 
tulo 

slen-

pasirodo straipsnis, 1 
ligi zel išreiškia 
nuomonę apie 1 
joje negali dar įvykti 
lė respublika”, nes Rusij 
ra dar pribrendusi prie to

Partijų susivienijimai yra 
gana retas atsitikimas viso
se tautose. Kaipo taisyklė 
partijų santykiuose visur y- 
ra ne vienybė, o kova. Ko- 
del-gi tad stebėties, kad pas 
lietuvius dedasi tas-pat? 
Juk lietuviai, kaikuriais 
žvilgsniais jau pasivijo kitas 
tautas; jau net ir musų tau
tininkai priaugo prie to, kad 
ima pripažint partijų pasi
skirstymus neišvengiamu, 
arba net naudingu daiktu.

Buvo tečiaus pas mus ir 
kitokių “vienybės” darymo 
budu. Kada atsirasdavo <z'
koks-nors svarbus visuome
nės reikalas, kuris užintere- 
suodavo plačiasias minias, 
tai musų srovės, po tūlų ne
pasek m ingų mėginimų susi- 
vienyt į daiktą, imdavo kiek
viena organizuot aplinkui 
save bepartyvę visuomenę. 
Ir reikia pasakyt, kad šitos 
srovių pastangos duodavo 
gana stambių rezultatų. Sta- 
mbiausis šitos rūšies rezulta- v
tas buvo trįs musų fondai.

buvo viešai išaiškinta lie- 
r anglų spaudoje. .“Nau- 
skaitytojai jau žino, kad 

tas “The People’s Counselor” 
su Liaudies Taryba nieko bend
ra neturi. Jį išleido privatinis 
asmuo (gal but liksiu diskredi- 
tuot Liaudies Tarybą, jftai davė 
savo leidiniui vardą, primenantį 
Liaudies Tarybą); o organizaci-

nuisu v
frakcijų taip pasi- 
išsiplėtojo, kad pa

kilo laikraštį rankon, 
jog šiądien lietu- 

nėra nieko svarbesnio,

NAUJIENOS
fflheUttamiaiini Daily News

verte žemesniuių gyvūnų gyve
nimo budą, liko visai nereika
lingas, kuomet žmonės ėmė 
virti, kepti ir kilai]) gaminti val-

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausiniais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmeninis, kurie no
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Ave., Chicago, III.—Red.

tą dalyką, kad vietoje bend
ro fondo pas mus gimė trįs 
fondai, bet turime pripažint, 
kad kiekvienas jų surinko į 
daiktą tiek organizacijų ir 
žmonių, kiek pirmiaus nie
kuomet nepavykdavo jų su
vienyt.

Šitas vienijimo būdas, va
dinasi, parodė savo praktiš
kumą. Jam, musų suprati
mu, priklauso ir ateitis.

Organizacijos šito tipo 
daug-maž supuola su musų 
srovių linijomis, bet jos vis
gi nėra srovinės arba parti- 
•jinės tikroje to žodžio pras
mėje. Siauras partivumo 
^pobūdis joms gali net grei
čiaus kenkti, negu naudą at
nešti. Jų tikras pamatas tu
rėtų but klesa, o ne partiją.

Toks klesinis pamatas yra 
(sužiniai padėtas Lietuvių 
sDarbininkų Tarybai. Jos ti
eksiąs yra sujungt kiek galint 
visas lietuvių darbininkų jie- 
gas kovai už bendrus jų rei
kalus.

Tegul panašias organiza
cijas tveria ir kitos įpusų 
klesos. Kada jos visos bus 
susiorganizavusios, tai jos 
aiškiau žinos, ko kiekvieną

Pas mus kov 
srioviu ir 
baisotinai 
ėmus 
manytum 
viams 
kaip lik išrišti klausimas, ku 
ri sriovė geresnė ir kuri ji 
turi taip sakant, viešpatauti.

Žiūrint į tą tarpsriovinę ko 
va, prieš akis stoja toks pa 
veikslas:

vos laisvei 
•buolies.” 
sak “Lieuvos 
sroviu vaidai € 
šia:

blausia skystais maistais, žiūrė
kite, kad viduriai eitų liuosai ir 
reguliariai, kas rytas ne tik bur
ną nusiprauskite šaltu vandeniu* 
o paimkite storą ši mistiką ir pa
mirkę į šaltą vandenį trinkite 
pečius ir krutinę. Toliau galite 
pratintis gaut šaltą maudynę

nai randame 
melagingą straipsnį 
dies 
rem dama 
“The People
giasi prirodyt, kad minėtoji T

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago

Taigi matote, j kokias or
ganizacijas musų žmonės 
mėgina vesti musų politikie
riai, prisidengusieji darbinin
ku vardu.

suslėgti gyslas, einančias 
pendixa ir maitinančias jį 
met prasideda 
puliavimas sun 
sienas ir jos p 
pūliam išbėgti

kokie elementai “dar 
Kovos” špaltose, rem 
“internacionalistiška’

šimtą svarų, spalių mėne
siui. Ji nutarė tą kainą imt, 
neatsižvelgdama į gaminimo 
išlaidas. Ji nutarė neparda- 
vinėt pieno tiems pirkliams, 
kurie nepriklauso Associa- 
cijai. Ji prižadėjo atlygint 
nuostolius tiems savo na
riams, kurie paskirtąja kai
na negalėtų parduot pieno ir

“Ateitis” nudžiugo, užtikusi 
“Naujienose” straipsnį apie lai, 
kad Rusijoje kolkas dar yra ne 
laikas vykdinl socializmo tvar
ką. Ji perspausdino jį ištisai, 
pridėjusi nuo savęs sekamą pa
aiškinimą :

na srovių u žsi varinėjimus net 
“pasiutimu.”

Visi šitie “dailus” palyginimai 
ir “iškalbingi” žodžiai, rodos, 
turėtų liudyt, kad musų deši
niųjų tautininkų laikraštis yra 
didžiausis srovių sutikimo šali
ninkas ir didžiausis jų vaidų 
priešas. O betgi pažvelgkile, ką 
tas laikraštis rašo kitose

P. Kapris iš Baltimore, Md. 
rašo:

Turiu nosies varvėjimą ir už 
puolimą žiemą ir vasarą. Kve 
puot per nosis negaliu. Kąip pa

-siinanė. Gamtoj yra tokia tai
syklė, jog kas nereikalinga, tas 
nyksta. Appendixas liko nerei
kalingas, todėl ir jis eina mažyn, 
menkyn ir silpnyn, žodžiu, išsi-

Trįs šunes išėjo j miškus 
meškos medžiotu. Jau buvo c

beveik priėję prie meškos gul
tos, bet štai pakeliui jiems pa
sipainiojo plikas, pusiau nu-

rcikėtų pusę laiko pašvęst tik 
polemikų rašymams.

čia lik pastebėsime, kad “Ko
va” rodo perdaug jau didelį no
rą užsipuldinct ant Grigaičio. .Ii 
deda į savo špaltas net tokius 
savo bendradarbiu rašymus, iš c *■

kuriu melas tiesiog kyšoto kyšo. 
Pavyzdžiui, joji' senai buvo pa
skelbta, kad “Nauj.” redakto
rius net mašinos pagelba gami
nąs rezoliucijas prieš “Kovą” ir 
vaikščiojąs per kuopas, agituo
damas, kad jos jas priimtų. Kad 
jos skaitytojai patikėtų šitai žio
plai pasakai, ji. jau nežinia ke- 

įprašy-

U ŽRiHako m o j t K a i n a : 
Cbdcagoje— 
Nešiotojams kasdien pristatant i na 
mus, moka:

Savaitei ...
Mėnesiui . .

Miesto dalyse 
siekia 
Bmėjams išanksto užsimokėjus

Metams......................
Pusei melą...............

Suvienytose Valstijose,
pačtu:

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

Kanadoje, metams ..
Visur kitur užsieniuose 
Pinigus reikia siųsti Pačio 
Order iu, kartu su užsakymu

klaida yra 
buk tik da- 
jogei šioje 

nas dar yra 
Argi “Al

kiam pama
tiniam klausime nies iki šiol ga
lėjome but “nesusipratę.” ši
taip kalbėt apie . laikraštį, tai 
reiškia mėgint visai be reikalo

Iš musų socijalistų pusės 
ramiam bendradarbiavimui 
sandariečiams su jais buvo 
(klintim?) jų nopis tuojau 
įvykinti Lietuvoje socijaliz- 
mą. Delio sandariečiai ir ne
galėdavo su jais susitaikinti, 
kad jie reikalavo nuo musų 
visuomenes neįvykinamo da
lyko ir nepripažino jokių idė
jinių kompromisų su mumis. 
Dabar jau

j vykinu soči
kos”, o lik “demokratinę”, ku 
rios seniai reikalauja sanda

• v • •.riečia i.
j ienų
“bravo

Užvakar federalė valdžia 
užklupo Milk Producers As
sociation ofisą Chicagoje, 
padarė kratą ir rado įdomių 
dalykų.

Associacijos dokumentai 
ir penkių josios narių liudi
jimai rodo, kad ji yra susi
organizavus kaipo t rustas ir

ir—kaip praneša laikraščiai 
—pradėjo savo darbą malda.

Puikus paveikslas, ar ne? 
Godišiai, sugalvojusieji taip 
pabrangi'nt vieną reikalin
giausių jų žmonėms produk
tų, kad beturčiai nebegalėtų 
jo įpirkti, ir kad kūdikiai 
b i e d n ose še i m v n ose t u r ė tu v
mirti badu, — suseina į baž
nyčią ir prašo dievo palaimi
nimo !

Kristus kitąsyk botagu iš
vijo iš dievo namų pirklius. 
O šiandie tie namai tarnau
ja susirinkimo vieta aršiau
siai pirklių veislei—maisto 
spekuliantams, žudantiems 
liaudies gyvybę...

Ar valdžia tečiaus nubaus 
tuos niekdarius?

Sako, ji daranti “tyrinėji
mą”... Mes girdėjome apie 
tuos “tyrinėjimus” pakanka
mai. Jie niekuomet nepasi
liauja, o trustai tolyn vis ar- 
šiaus plėšia žmones — su die-

cdilorialc šiame nu 
ikome, kad supratu 

ra 111 us bendradarbiu  vi 
musų srovių (jei ne vi 

tai bent dviejų) yra visiš

dienoj sykį. Pradžioj nesmagu 
šaltas vanduo ant odos, bet ap- 
siprasite ir pasekmes bus geros. 
Bet visgi eikite pas daktarą, kad* 
jis ištirtų, nuo ko los jūsų slo
gos paeina, nes jeigu nuo no
sies, tuomet mano patarimai 
mažai uelbės.

Ir tokia kalbai prieštarauja 
faktams, kadangi; 
augščiaus minėtą j

| 8tus, daro tokius-pat žmonių 
p plėšimo ir pasipelnymo ple-Į 
t nūs. Ir kad tie pienai senai f 
t jau vykdinami gyvenime, tai 
I parodo dabartinis visu kai- 
| nų stovis.

I Šita plėšikų gauja skiriasi' 
E nuo kitų tokių-pat gaujų ne 
t. savo “principais”, o tik savo 
F “darbavimosi” budais. Ji y 
|. ra ne vien “patriotiška” (ka 

dangi lupa žmones), bet
K “dievobaiminga”. Daryda- i blogumas. Jų suirimo prie 
O ;®* plėšikiškų suokalbi, i žastis turėjo but ir pačių ple 
|B Jt pririnko “dievo namuose” ’ nų ydoaė. U

Ir kaip ims musų šunes už 
lą kaulą pjautis - net kudlos 
i visas šalis lekia... Tie kvai- c
Ii šuneliai, liežuvius iškišę ir 
apsiputoję, su kraujo pripil- 
toiiiis nuo piktumo akimiš ne
mato, kad štai ties jais stovi 
pasistiepus mešl 
savo 
trims 
liūs sulaužyti, žarnas

Vidurinės srovės spaudoje 
vėl prasidėjo kalbos apie tai
symą santykių tarpe musų 
srovių. Duodama sumany
mai šaukt visuotiną Ameri
kos lietuvių seimą, steigt be
ndrą lietuvių tarybą, daryt 
tam tikrų srovių blokus ir tt.

Mes nematome reikalo nė 
naudos šioje valandoje na- 
grinėt tuos sumanymus. 
Kolkas sąlygos yra visai ne
prielankios jų vykdinimui. 
Dėti juos į “dienotvarki” yra 
dar peranksti.

Tų sumanymų kėlimas te
čiaus, lygiai kaip ir kitos ap
linkybės, rodo, kad visuome
nėje yra daug nepasitenkini
mo tuo dalykų stoviu, kuris 
yra dabar. Srovių ir frakci
jų vaidai daugeliui baisiai į- 
kyrėjo; norima surasti koks- 
nors kelias prie “vienybės”.

Mums rodosi tečiaus, kad 
šituose j ieškojimuose reikė
tų elgties truputį raciona
liau (išmintingiau), negu el
giamasi didžiumos tų “vie
nybės” plenuotojų.

šiandie turime jau nema
ža patyrimo iš praeities ir 
žinome, kad ne kiekvienas 
“vienybės” pienas yra tinka
mas. Nereikia but taip na
iviems žmonėms ir manyt, 
kad tuos pienus praeityje 
suardė tik atskirų asmenų

Aj)ie “Aleilies“ pakeltąjį (at
naujintąjį) srovių bendradar
biavimo klausimą ' mes šį sykį 
nekalbėsime. Bet turime atitai
syt dvi josios klaidas.

Viena klaida yra ta, kad so
cialistai buk norėję “tuojau 
įvykinti Lietuvoje socializmą.” 
“Ateitis” klysta; tokio noro so
cialistai (bent tie, kurie supran- 

is yra socializmas) neturė- 
Tegul “Ateitis” perverčia 
lis tų laikraščius ir pa j ieško,

LiiUn| Dienrailis Amerikoje
Mito NAUJIENŲ BENDROVE Ine 
®Kasdien, išskiriant nedeldienius

rinktąjį komitetą nustatyt 
pieno kainas sekamiems pen
kiems mėnesiams, tąja sąly
ga betgi, kad ji nebūtų že
mesnė, kaip $4 už šimtą sva
rų arba 16c už kvortą.

Kaip matote, tai čia yra 
gerai išdirbtas ir apgalvotas 
pienas tikslu lupti augštas 
kainas iš žmonių ir didint 
savo pelnus. Tą pieną pa
darė organizacija, suside
danti iš visuomenės stulpų— 
biznierių.

Bet ar skiriasi kuom šitie 
ponai nuo savo brolių, va
rančių biznį kitose biznio 
šakose? Visi žino, kad ne. 
Ne vien pieno, o ir kitų gy
venimo reikmenų pardavė-

ti pasekmingą kovą su kleri 
kalizmu, bet susiaurintu, užz C-
temdintų viršminėtą augs 
čiausį lietuviu tikslą.

O tikslas
Lietuva butų laisva 
minga.” 
“Lietuva 
dėties su ta srovu

Atsakymas :
Gali būti, kad priežastis yra 

nosyj. Jei jos kaulai yra perau
gę arba perskyrimas iškraipy
tas, arba jei kas joje auga, tuo
met reikės operacijos. Jeigu gi 
yra chroniškas uždegimas, jį 
reikia gydyt vaistais ir plovi
mais. Bet jei jus turite pagavę 
slogas del jūsų tokios ypatybes, 
tai štai ką darykite: - Bukite 
lauke kaip galint daugiau, mie-
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ciciu 
kas, kada appendixas bus tiek 
išsigimęs ir pavirtęs į senovės 
liekaną, kad jo budavonė persi
mainys ir jo (uždegimas liks ma
žai galimas ir nepavojingas, 
šitokia yra mintis tirinėjanČįu 
chirurgų ir daktarų.

Tečiaus nors pas visus žmo
nes appendixas eina silpnyn, bet 
ne visi gauna appendicitį. Tūli 
daktarai mano, kad yra tam tik
ra streptokokų veislė, kuri mėg
sta appondixa ir užkrečia jį. Be
lo, vidurių užkietėjimas silpni
na visas žarnas, sykiu ir appen- 
dixą, todėl tie, kas turi viduriu 
užkietėjimą, gali gaut appendi
citį greičiau. Tūlos ligos, ko
kios kaip žarnų uždegimas, gali

gimo. Netikęs maistas ir pra- 
ryjimas kietų daiktų gali pri
vesi prie ligos. Kaip matote, 
yra priežastis, kurios prirengia 
appcndixą prie uždegimo, u 
bakterijos yra tikrąją uždegimo 
priežastim.

2. Galvos plikumas gali but 
prigimtas ir gali paeiti nuo li
gos. Jei jis paeina nuo ligos pas 
tėvus arba levukus, tuomet var
gini \ aikai bus plikom galvoju. 
Bet jei tėvukai arba tėvai turi 
įgimtą ypatybę netekt plauku 
jauname amžiuj, tuomet šilas 
palikimas gali but perduotas į 
gentkartes.

i ap- 
tuo- 
(rali 

tikinti appendix# 
'aplyš, leisdamos 

į plėves, kurios 
dengia žarnas ir kitas budavo- 
nes. Tuomet mirtis darosi veik 
neišvengiama.

Žinant, jog appi'ndicitis yra 
a])|)cndixo uždegimas bakteri
jomis, kila klausimas, kodėl ne 
pas visus žmones jis užsidega. 
Išaiškinimo reikia jieškot, kaip 
ir kitų organų ligose. Juk visi, 
turi plaučius, o ne visi gauna jų 
uždegimą arba džiovą. Fik tada 
mėsos 
įėjimo, kada tos mėsos yra silp 
uos apsigint. Appendixas bu

L.S.S. 37 kp. Gal ji tečiaus t ru
pulį susisarmatys, jeigu bus jai 
paaiškinta, kad tas atsilanky
mas įvyko pagal 22 kp. įgalioji
mą, ir kad 37 kp. susirinkime 
tas buvo aiškiai pasakyta. “Ko
vos” bendradarbiai ar bendra
darbis (nes išrodo, kad tai raši
nėja vis tas pats vienas šmeiži
kas) lą faktą užtyli.

Paskutiniame numeryje “Ko
va“ deda korespondenciją is 
Binghamton, kurioje rašoma, 
kad Grigaitis, atsakydamas i 
klausimą, kodėl vieni ragina vi
sokiais budais priešinties karei,

Antra “Ateities’?
t

, kad “Naujienoj 
ir “supratusios”j 
dandoje socializj 
'galimas Rusijojįe 
lis” mano, kad te

Jeigu “Lietuva” skaito esant 
galimu daiktu prilygini sroves, 
keliančias vaidus, prie “kvailu 
šunelių,” lai reikia pripažinti, 
kad savo bjauriam pasielgimui 
ji atrado tinkamą vardą. Taip 
melagingai ir taip kvailai šmeižt 
Liaudies Farvba ir Liet. Darb. 
rFaiybos organizatorius reiškia, 
ištiesų, pasiimt “kvailo šunelio”

nų (“vadovų”) jolė musų vi- 
ištiesų suomenės judėjime sumažės, 

ir tada nebus vietos ir asme
nų kivirčams, del kurių da
bar tiek daug nusiskundžia- 
•ma.

ixera to Kovos numerio 
kuriame nebūtų prirašyta viso 
kių prasimanymų apie “Nau
jienų” redaktorių, Norint atsa-

Cbica- 
pasakoda-

VIII rajono kon- 
tvirlina, kad Grigąi- 

žinau, 
i i užė- 
nes ta 

vieta priklausė Raulinaičiui”. 
(Visi žino, kad drg. Raulinaitis 
buvo kandidatu į Piki. K-o na
rius, o ne į redaktorius.)
. Tai yra tik pora pavyzdžių, 
rodančių c 

buojasi” 
darni jo* 
poziciją.
liga, jie jau nemoka nė girdėt 
nė suprast paprasčiausių daly 
ku. Biedni žmonelės!

nuversta Rusijoje caro valdžia, 
“Naujienos” tuojaus pasakė, 
kad tenai įvyko buržuazinė, o 
ne socialistinė revoliucija. Ne 
tik “Naujienos”, bet ir musų 
bolševikai pripažino (teorijoje), 
kad Rusijos revoliucija yra 
buržuazinė revoliucija. Taigi 
ta mintis socialistų spaudoje se
nai ir plačiai yra skelbiama, ir 
“Ateities” redaktorius, kuris pa
stebėjo ją tiktai dabar, parodo, 
kad jisai labai blogai sekė mu
sų laikraščius. Laikraščio re
duktoriui tokios klaidos yra ne- 
atleistinbs

iv

(Uiicagos tautininkų laikraš
tis atstovauja dešinįjį, atžagarei- 
višką, tos sroves sparną. Su
prantama, kad jam turėjo labai 

“Ateities” propozicija 
klerikalų priešams ('iii 
jisai sako:

L'amamyKime lame siraipsny- 
žodį “Rusija” -- “Lietuva” 
ir turėsime puikų straipsnį 
socijalistų spaudoje, kad Lie-

RašytojŲ ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popicros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, iet bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo

kurie savo adreso nepadeda, ne
atsakinėju.

S. S. iš St. Joseph, Mo., kląu- 
sia:

1. Nuo ko paeina liga appen
dicitis ir kaip jos išsisaugot?

2. Ar atsiliepia ant gentkar- 
tės, jei vyro ar pačios tėvo gal
va buvo plika?

Atsakymai :
1. Priežastis, kuri padaro li

gą, yra appendixo (aklosios žar- 
nutės) uždegimas streptokokus 
bei stephylokokus bakterijom. 
Karlais gali būti ir kilų bakteri
jų. Jos patenka į appendixą ir 

veikimu ir besidauginimu 
nuodus, kurie uždega me- 
Prasideda raudonumas, is- 
las, puliavimas ir skaudė

jimas. Išpūtimas ir pūliai gali

Naujienose apie tai buvo 
net du kartu rašyta. Vienok' 
“Lietuva” drįsta dar po to skelb
ti aiškų melą ir juodini Liau
dies Tarybos vardą, kad apšmei- 
žus lietuvių socialistus ir šiaip 
pažangius žmones, kurie tai Ta-Į gokite prie getokaj-praviro iau 

' rybai pritor?
- 3 A.;

Kad “Ateitis” džiaugiasi, tai 
ir mes džiaugiamės. Juk smagu 
yra, kada tavo mintims prita
ria ne tiktai draugai, o ir prie
šai.

Dievobaimingi 
pieno “patriotai"

JO

u



Subata, Rugsėjo 29, 1917.

Šališ kur darbininkai 
lygus kapitalistams.

Mexikoje - - J 
ikos Valstijose,

sosto, Yucatanas butų poli 
galvasukiu. Yucatane buvo ca
ras, kuris sukilo prieš žmonių 
vergiją ir pasakė, kad žmonės 
turi būti liuesais, nežiūrint ar 
to palįs žmones to nori, ar ne.

'—■ Yucatan, esanti ant to palies 
vardo pusiąusalio.

Apie tai pasakoja nedelinianie

žęs Robert Haberman. Galbūt

tas, skubiai perduodamas savo

piešia viską gražesnėmis varso
mis, negu ištikrųjų yra, vienok

bėsiu paskutinių kelių metų 
daug kas persimainė ir tvarka 
joje yra visai kitokia, negu hu

Štai ką rašo minėtas žurnalis
tas apie Yucatano valstiją:

esate.
♦* L.

catan bus jums pragaras, liet 
jeigu jus esatį' darbininku ir iš

valgote, tai jums Yucatan bus 
rojum.

neis-

darbininkai išnaudoja kapitalis
tus. Beveik visi Yucatano gy
ventojai yra socialistais ir bal-

da kol-kas Yucatano nėra visuo
menines nuosavybes. Svarbiau-

turi teisės tos pramonės valdy
me.

“Rusijos revoliucionieriams, 
kurie veikė nuvertimui caro nuo

VICTOR

Ir lietu
viški Re

kordai.
$10 0°
Ir augšč.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

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

Miesto Ofiean:
127 N. Dearborn St.

Ml 1-13 Unity BMg.
Tel. Central 4411

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur dciinaii- 
I<> žiedus pi- f 
^Ul Ph’kti?

Ar galima
II WlilfH Bl^‘n<) laikro-

delius pigiau

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

BiisitR Tikrai Užganėdinti
caras — gene- 
Alvarado, gen.

no gubernatorius.

kas uždirba nuo 5 iki 10 dol. į 
dieną. Kapitalistai gi negauna

tano produkto.
“Už lai nestebėtina, kad Yu

catano milionieriai savo turtais

o'

pašalintas iš darbo, jis žino, kad 
jam bus užmokėta nuo vieno iki 
trijų mėnesių alga už nedirbtą

biausiai reikalaujamų produktų 
ir didieji žemės savininkai gy
veno puikiau už karunuočius.

“Dabar tie milionieriai tas že
mines su mielu noru parduotų, bet 
kas uores jas pirkti? Viską, ka

I BwP' ' Jlllll Ar kitas au- 
wKtW ksorius galėtų 

’i,ls darbu ge- 
WHIil r‘au užganc- 

\ | dinti?
Paklauskite

I lietuvių, kurie 
a . ' . I žino. šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey SI., Chicago.

Prie Milwaukee ir North Avės.

ir pasilinksmininmams.

tane, l 
unijos.

triniais pamatais.

tane yra linksmiausi, kokiuos 
lik man teko kur nors matyli. 
Už lai turčiai yra liūdniausi go

“Yucatane v ra viena ir tai la-

nė labai daug priklauso nuo tū
lo Yucatan produkto, kuriam

pardavinėti viešose
.Jie turi parduoti vis-

valdžiai,

sėkmės to yra pastebėtinos.
hene-“Tuo 

quen.

valaknomis. Amerikoje javus 
pjaunant visur vartojama suri
šimui pėdų Yucatan henequen.

1912 metais tapo įsteigtos Lietuviu Tautiškos kapines, kurios 
E riki aušo visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma

li žinomos.
Laidoja įnirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 

duobėse ir lotuose. Kainos lotu Vra nuo 35 dol. ir aukščiau.
PASARGrk: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.

kokie buvo prie Diazo ir Huer- 
tos.

“Kada gen. Alvarado, apie du 
metai atgal, atvyko į Yucataną, 
jis rado didžiausiuose turtuose

vergiją, turbut žiauriausią ver-

“Indionai darbininkai dirbo 
henequen laukuose beveik be

davių nužiūrėjimo dirbo neuž
tek tinai greitai, jie buvo muša
mi ir ši n Ha i s visokių kilų būdų 
kankynami ir lankiai iki mir
ties pri mušami. Tuksiančiai

riuose ir dirbo; lie retežiai net 
iki kaului jsiėsdavo. 'kurčiai ir

nai užganėdinti ir jų turtai au
go pastebėtinai greitai. Darbi
ninkai gi kentėjo, nes mane, kad 
toks jau jų likimas. Belo ge-

nyčių, vienas iš puikiausių baž-

nebudavojo, nes darbininkams 
m t) k s la s n erei ka 1 i n gas.

“Bet gen. Alvarado, kurio

nepaisė Mexikos milionierių, to
kių, kokiais jis juos mate, bet

Maya mdionus. Jis buvo dau
giau negu kareivis ir valdinin
kas. Jis buvo idealistas ir mok
slininkas. Jis girdėjo anie Ka-

vertybes perviršį.

»

o alini Ii

do įstatymą, kad darbininkams 
turi būti mokama liek, kad ne

i-

J. Pabarška V. Makaveckas

šiuo pranešam gerbiamajai visuomenei, kad nuo Panedėlio, Spalio (Oct.) 1 dienos š. m. prasidės mū
šy rudeninis atidarymas. Todėl užprašome gerbiamuosius tautiečius lietuvius aplankyti musų krautuvę 
ir pamatyti, kokių pigumų aukaujame ant šio išpardavimo.

Tėrnykite sekančios savaitės apgarsinimus.
Taipgi turime žinovų, kuris per visų savaitę aktiviškai rodys, kaip kepti ir virti su gasu arba su 

anglim ant musų naujų gatunkų pečių, ir bus duodamos dovanos kožnam atsilankiusiam ar jis kų nors 
pirks ar ne.

Visi žino, jog ši krautuve įgijo visuomenės prielankumų vien tik per savo teisingų patarnavimų ir 
suteikdama savo pirkėjams geriausius tavoms už žemiausias kainas ir ant prieinamiausių išlygų.

Todėl norėdami tų visuomenės prielankumų palaikyti, ant šio rudeninio pardavimo pasistengsime 
darodyti, jog tikrai yra teisybė, kaip žmonės kalba: “jog rakandus pirkti yra geriausiai Lietuvių Rakan
dų Krautuvėje.” .' •

Ateikite patįs persitikrinti. Krautuvė atdara kožna vakarų iki 9-tos vai. Subalomis iki 10 vai. vakare. 
Su pagarba,

Lietuviu Rakandu Krautuve
The Peoples Furniture Company

1930-1932 S. Halsted St. '

prašalint darbininką nuo darbo 
ir įsteigė darbo departamentą, 
kuris yra vyriausias sprendėjas 
pašalinime dabini tiku iš darbo.

nes ir visokius azartinius loši
mus. Tada jis paliepė socialis
tams eit į darbininkų minias ir

“ Vienok vieną kapitalistų or
ganizaciją jis gynė ir stiprino. 
Tai “Commission Regulation! 
del Mcrcade de Henequen” — 
kooperatyve smulkiųjų savinin-

užmačių. Amerikos padargų 
firmos vedė pirklybą lik su 
stambiausiais savininkais; smul
kieji savininkai turėdavo par-

jųjų pačių nustatyta kaina, kar
tais net tik po l%c už svarą.

pa rd uoli henequen lik savo or-

“Tai puiki idėja,tarė gen. 
Alvarado. — Mes padarysime 
ją valstybiniu departamentu. 
Niekas negales parduoti hene
quen, kaip tik komisija, o mes 
jau pasirūpinsime, kad jus gau
tumėt pragyvenimą.

{dėjusieji į

venima

davinėjo gi Amerikos firmoms 
po 18c. Savininkai kartais gau
na ir dividendų.

“Gen. Alvarado uždarė Yuca-

tukstančius kalinių. Visoj val
stijoj yra tik vienas puikiai la

niais. Jiems yra mokama pusę

ir gauna nuo 5 iki 1.0 dol. į savai
tę. Kalinių tarpe yra ir dvi mo- 
terįs. Viena iš jų yra ten dėlto, 
kad ji nenori apleist kalėjimo. 
Aš abejoju ar yra ant žemės ki
ta valstija, turinti 350,000 gy
ventojų ir tik vieną kalėjimą.

“Yucatano darbininkai visuo
met maloniai pasitinka ir pri
ima Amerikos socialistus.”

A. M. Metelionis.

Užlaikome
Puikiausią • 

Laikrodžių 
• Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
porlot Katrie norite 
nusipirkti gražų 
rodėlį, deimanto žie- 
dclį, dcvizkėlį, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kilų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kuinins 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Salle St., Chicago. III.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo Ir aubatos vaka
rais nuo 0 iki 8 vakare, po numeriu: 
1560 MILWAUKEE AVE., Chicago, Ill.

Tel Humboldt 97.

Nusipirk! musų krautuvėj stubos rakandus. Mes jau turime naujų atėjusių 
tavorų ant rudenio ir žiemos, už tokių žemų kainų, 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 pasiskyrimų iš Pečių, Stalų, Lovų, Karpetų ir frontinei setų.

Mes priimam gazo bilas be jokių primokėjimų.

Šitas Pečius su gesu ir ’ 
angliais tai yra viena
tinis šių laikų išdirbi- j 
mo, nes geresnių Ame 
rikoje dar nepadarė. 
Jisai padarytas ne iš 
blekės, ale iš geriau
sio spižo ir yra visas . 
dailiai nutaisytas, ly
gus taip kaip puolias, 
apačia susideda iš tri
jų nikeliuotų šmotų, 
termometras duryse 
parodo šilumą viduje, 
stiklinės durįs arba 
baltos, kopturas visas u 
baltas, vidury koptu-

Šis dailus sta-
]as ąžuolinis ar 
ba juodo med
žio, viršus dy
džio yra 24x24 
colių, parsiduo- 
tik po $1.25.

ro damperis nustaty
mui kepimo, kad nesu
degtų arba kad nebūt 
neiškepęs; ant viršaus 
k op turo 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 
augščiau.

Puikiai išrodanti kuk- 
ninė 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

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St.

Phone Drover 9757 Chicago, Illinois.

/J3
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Audros Mokykla
3001 S. Halsted St. Chicago, Ill.

Nuo Spalio 1-os 1917 m. “Aušros” Mokykloje pradės mokyti 
kalbų (anglų ir lietuvių) gerai žinomas kaipo mokytojas patyręs 
ir atsidavęs savo darbui J. LAUKIS (lietuvis). Jis mokins kaip 
dienomis taip ir vakarais. .MATEMATIKOS (aritmetikos, algebros 
ir tt.) mokys, kaip ir pirmiau, V. MIŠEIKA.

Atkreipiu atidų į du skyrių: LIETUVIŲ KALBOS; 2) PAŽINI
MO PLENŲ (braižymo)—šių skyrių kitose mokyklose nerasite.

AUŠROS Mokykla seniausia ir prie dabartinių mokytojų — ge
riausia. Prisirašyti galima Aušros Skaitykloje visada — dienomis 
ir vakarais.

. Telefonas Canal 3737 I

AKUSERKA MRS.A. VIDIKAS
- J I

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodų visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie- t
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir L
slavokiškai. Į
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, t

Ant antrų lubų. į

<■■■—■t.......■■!..... ■

Išėmimas.
—Atmink, mano sūneli, — 

mokina levas, — kad manda
giam būti nieko nekainoja.

—Aš nežinau, — atsakė sū
nūs. — O ar, tu tėte, laida nors

“Su tikriausia pagarba”?

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darba at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
Si., šalę Mildos 
teatro.

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškes Ligoa
Priėmiino valnmlos: H iki X0 dienai 
1 iki 2 ir 6 iki H vakare; nedėldieniala 

nuo 10 ryto iki 1 valandF. i di^n*. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

laafi So. Halsted St.
Phone Canal 538

Akių
Expertas

Dr.F.O. Carter
Gydytojas ir Chirurgas

SPECIALISTAS
Akių, Aukų, Nosies ir Gerklės Ligų

20 metų gydo tonsil
20 metų gydo kreivas akis
20 metų gydo apakimų
20 metų gydo kurtumų
20 metų gydo katarų
20 metų pasekmingai pritai 

ko akinius.
20 metų ant State gatvės

•A
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AR TURITE 
SKOL1N 1 NKA, 
kurs nenori ge- 
ruoju atsiteisti, 
įuj ‘dn?} n^pf 

I vb i Paduokite savo 
LSvir skolininkų į 

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisą ypatiškai ar laiškais 
įdedami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre
so:

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, Ill.

Iškaba—besisukanti šviesa

Atdara Vakarais
F. 0. Carter, M.O,

120 S. State St., 2 augs., 1-nos
durjs į žiemius nuo The Fair, Chgo.

priėmimo valandos. Nuo 9 ryto iki 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Reumatizmas Sausgele.

g

Phone Canal 1256.

ŠOKIU MOKYKLA
Geo. M. Chcrnaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
los galv. Chicago].

Ateik j vieni n I civ 
Šok iii Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da; angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu į trumpų laikų.
šokiai atsihima kas pancdėlį ir ket
vergę; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas J. K. BUBELLS ir pagelb. 
Gyvenimo vieta: 4037 So. Talman 
avenue, Chicago, HL

N'r\iL;())k\ k He saves skaus- ' 
mais. IhmnalizmiL sausgėle, j 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu < 

raurmiių sukimu: nes skau- j 
dijimai naikina kūno gyvvbę < 
ii dažnai anl patalo paguldo, j 

CAPS h O COMPOUND mo- < 
stis lengvai prašalimi viršmi- | 
rn las ligas; mums šiandie dau- . 
g.\l)c žmonių siunčia padėka- i 
vones pasveikę. Kaina 25c, , 
per pačių 28c. ,

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

Knyga ALTINIS SVEIKA- 1 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c,

, ■■ ... ■ ■ . • ■ -: ■ .

nm.su


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

m'aW*' im* tfMWwmII ||«MBMMW III* fl* Uft n !»>—»■
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PAVOJUS SOCIALISTŲ 
SPAUDAI.

(Reiškia: Toks Rėksnys) i Vyriausias pačto viršininkas
KARTANO APTIEKA

mane išgydė
Gydytojų Kainas

Iš rccp. Dr. Galoom Ui IV
Pagarsėję vaistai u||H
Dr. Galoom, kurie kyM.
įgijo sau gerą var- 
dą visame krašte. ■■•5PE3B 
Pigiausi vaistai Suvienytose 
Valstijose. Tie vaistai tapo iš
rasti Dr. Galoom laike jo 25 
metų praktikos. Šie vaistai y- 
ra stipriausi ir pigiausi del 
sergančių žmonių.

Įdomumo g 
žiavau nasikl
(Boosevelto) kalbos, 
bus jam rengė kokia

nuva-
B.”

Ko. ir kitų finansinių ihteresų

Bengiamos
vardan

Burleson grūmoja nugniau- 
žti laikraščius, kur už karę 

kaltina kapitalistus.

Socialistų laikraščio N.Y. Call

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.
Trejos Devinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant šią (vejanką reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaisias ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu bud u žmogus 
įgauna didesnį apetitų. Kaina 50c.

A. K. Tabletkos nuo persišaldymo yra geriausia gyduole nuo persišaldymo, galvos skaudėjimo, gripo 
ir neuralgijos. Kaina 25c.

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

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

ir lt. koletų čia paduodame,

B. REUMATIZMAS.
Geriausi vaistai nuo reumatizmo. Tie vai
stai gydo kiekvieną reumatizmo apsireiš
kimą. Kaina už mėnesinį 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

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.

G. SILPNA PUSLfc.
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 6 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.
Tų ligų gydymas yra mano speciališkumas. 
Nėra skirtumo kiek ta liga yra sena ir 
chroniška. Rašykite man ir aprašykite 
aiškiai, o aš išsiųsiu gerus ir atsakančius 
vaistus. Tas gydymas vadinama—Go no

Cura. Kaina $10. Yra tai pigiausia, dėl
to, kad greičiausia; už $10 galite but iš
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 kosulį sunkų 
ir sausą ir del to negalit miegot, rašykit® 
del tų vaistų, o aš jums greitai pagelbė
siu Kaina $2.80.

M. RUPTURA.
Jeigu kenti nuo rupturos, atsiųsk man 
mlerą 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.

N. HEMOROIDAI (PILES),
Musų specialia vaistas išgydys kiekvienos 
rųšies tą bjaurią ligą be operacijos, jeigu 
tik taikysitės atsargiai. Kaina už mėnesio 
laiko gydymą $1.00.

Atskirkite pagal liniją.

Laikykit šį kuponą. Tas kuponas sutei
kia jums tiesą gauti už dyką egzaminavi
mą ir pasitarimą, kuomet jus jį parodysit 
gydytojui

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

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

Vardas ir 
pravardė ...............................t.................................

Adresas : .......................... ................. ........................

Miestas ..................................... Valst................

Kuomet rasote laišką, reikalaudami viršminėtų vaistų, tai malonėkite aiškiai paminėt 
vard^ tų vaistų ir raidę, po kurios jos yra užrašytos. Taipgi turite paduoti aiškiai 
aprašymą ligos. Kas norite imti visą kursą gydymo, prašome paduoti aiškiai, kokia 

liga sergate. Visus laiškus adresuokite:

CASINO PHARMACY
30 SO. KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILL.

Klauskite Palis Saves šių Klausimu
. . . . . . . . . . . . . . . . .  .. fv;Sekanti yra apsireiškimai chrouLs-gr^ 

kų ir nervų ligų, šie k 
gu į juos neatkreipsite 
kiai baigiasi silpnumu, 
protyste ir mirčių:

Kam Velkate Nuobodžiausius luotus 
Jeigu dusų Kraujas Yra Užnuodytas .Ji—

r** 5 ‘ / 
P* i

tinimas.' <>.' 
erzinimas? į

nų t

vidurines klesos žmonių 
mobiliais, daug kunigų 
senų moterų, veteranų.

kongreso vakar suteikia jam 
cenzūros galia busianti pavarto
ta nugrliaužimui kiekvieno soci
alistų laikraščio, kiekvieno soci-

štai nesiliausią skelbti savo nuo
monės apie kares priežastį.

“Jei tik mes suseksime laik
raščius, kurie bando įtikinti

•)

10.
11.
12.

14.

dar nebuvau

laukinis žmogus.
tikrai

son.
tikriems

žiūrima čia, kaipo į demokratų

Arnikas 
Aidžiai

Avietės vuogos, džiovintos

nepasako. Atkartojo tuos pa
čius šukavimus, kuriu džiugu s tų judėjimui.

rašo.

laimino.

jas Olson. ma-

užkiniusiu balsu.

‘tikri amerikonai”

kareivius.

tikras amerikonas ir tikras pa

konvencija St. Louise

skui referendumo didele didžiu-

aplamai, o Suvienytųjų Valstijų

nemis del pasaulio rinkų.

Ar mokėtu! aprašyti, 
Ką beveikia teų anie?

Vyną geria, juokus įveria, 
Visur skainbš pinigai; 
Mergos klykia. O, niinyke

16.
17.
18.
19.
20.
21.

Avietės, .juodosios 
Akmenėlis (pamačninkas) 
Apviniai 
Ąžuolo žieve 
Apelsino uogos 
Apelsino žiedai 
Arbūzo grudai 
Bobro mėsa 
Bobro lašai 
Bezdų žiedai 
Bruknių lapai 
Burokų sėklos 
Babkų uogos 
Babkų lapai 
Cinamonai

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
SO’
37.
38. .
39.
40.
41.
42.
43.
44.

Dcvindrckis 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji

Dilgėlių žiedai
Eglių uogos 
prancūziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žieve 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas

Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
K arčioj i žievė 
Kino žieve 
Krapai 
Krapai, valakiški

Kadugių uogos 
K ri vatini ūkas

48
49
50

r.*:

55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

66.

Apsvaigimas? 4. Greit: 
5. Galvos skaudėjimas? 
jos? 7. Prastas virškinimas? 8. Silp- 
na atmintis? 9. Trumpas alsavimas? įf 
10. Bąilumas? H. Nusiminimas? 12. 
Nemiegojimas? 13. Sustingimas? 1 I.

gvven i me
•At' Klebonijų storos sienos,

ii... u
demes, ir lt. nuo kraujo be-

tvarkos? 17. l’žbliurkimas akių? 18. taškai prieš akis. U. S; 
persimainąs į karštį? 20. Drebėjimas? 21. Gurgėjimas žarnose? 
Blakini as širdies? 23. I.ėtas cirkuliavimas kraujo? 24. Šaltos ir

mas? 26. Skausmas apie kulšis ir nusidėvėjimas apatinių sąnarių?

mai? 30. Vyriškų organų negale?
Vyrai įvairaus amžiaus kenčia nuo silpnų nervų, kili silpnu

mai ir kraujo keblumai, taipgi įi.is neturite bijoties arba vėluolies 
atsišaukti į šį expertą vyru specialistą. Atminkite:—mano Bacte- 
riologiškas ir Elouroscopiškas X-Ray egzaminavimas 
stovį vidurinių organų. Ne spėliojimo (laibas

Kodėl mano ofisas visuomet prisigrūdęs? mano melo-

mis ir leistu
c

lai visu

Mergos, rodos, guli vienos,

.Jėzuitai ten visi.

mų, Kaip parodyta mano 
Ir dauguma žmonių, kur 
žmonių, kuriuos aš išgydi

ir visuomet didėjančia praktika, 
nkė pas mane, yra atsiųsti nuo

L‘ T. B. 
išaiškino

v\rai:

Ateikite ir turėkite draugiška 
teisingų kelią-IR JI MS Nll'l

o senąją \ ietą liuesas nuo ligos ir silpnumų.
i pasikalbėjimą. Tai yra žingsnis į 

lIS NIEKO NEKAINUOS. Daug mano ligo-

Dr. i. W.. Hodgens
Dearborn St., Kampas Monroe St. Chicago,
Crilly Building. 2-ras augštas, Room 208 ir 209.

111.

! Dr. Renfer j
■ SPECIALISTAS VYRŲ LIGOSE. GYDO VISOKIAS VYRŲ LIGAS. I 
g Mano speciališkuniaa yra gydyme paslaptingų vyrų ir moterų ligų. I

Chroniškos ligos vyrų ir moterų yra gydomos bu dideliu pasiseki- 
S mu. Ligos PŪSLĖS, INKS 
1 ROS.. PATARIMAI DYKAI.
■ Užsisenčjusios ligos,
■ reikalaujančios ilgo gy 
A dymo, yra mano speci-

ališkurnas. Mano re
komendacija yra dide- 

w lis skaitlius pasekmin- 
s gai išgydytų pacientų. 
® Visiems viena kaina.
’ 1827-29 Blue Island Av.

Mano ofisas arti 18-tos 
T gatvės ant banko.

Aš duodu kainas už 
patarnavimą pagal jų-

laiko, tuojaus rašykite j 
man. Kalbama pas ( 
mane lietuviškai ir len 
kiškai. I
..Valandos priėmimo: I 
Nuo 8 ryto iki 8:30 va- | 
karo. Nedeliom ir Šve- ( 
ntadieniais nuo 8 ryto i 
iki 12 po pietų.

Tie žmones,

Kol visos molinos nemv-
lės visu c

žmonės visu žmonii

žmoniškumą. Tolimesniam pr

butų priverstinas kareiviavi
mas, idant busiančios kares ne-

Prisiminęs L.:i Fallettc, Wis- 
consino senatorių, 1'. B. ūme v t

Mėlynės uogos 
Motinlaniai 
Mot i n žolės 
Marių samanos 
Majamiu a i 
M ai va 
M a skala 
Muilinė 
Metelės 
Na.šlikės

Plaiskanių žiedai 
Pi n a vijų žiedai 
Baniu n i kės

Šafranai
Senatai
Valerijonų šaknįs.

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per expresą arba per pactą (parcel post).

A. KART ANAS
LIETUVIS APTIEKORIUS

3201 So. Ilalsted St., Chicago, Ill. Telefonas Drover 9053

į Dr, A. R. Blumenthal

9 AKIŲ SPECIALISTAS S 
n Akis Egzaminuoja' Dykai g 
T Gyvenimas yra tul- 1
re \4Hmok . čias, kada pranyksta n 

//tl regėjimas. ®
T * Į Mes vartojam page- j
M rintą Ophthahnonast- £

įff? <?>’- Ypatinga doma w
A ntkreipiama j vaikui, 4
fl A V Valandos: nuo 9 ryto B

'ki 9 vakaro ; nedėld. J
T ff nuo 10 iki 11 dieną. J
w ' 4619 So. Ashland Avenue, ® 
1 Kampas 47 SI. j
y Telephone Yards 4317 I

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagąl sutarimų.

4712 So. Ap’dand Avė.
arti 47-ios gatvės,

Jus Galima Išgydyti

Aš, ADOMAS A. KABALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nusJabnčjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnejimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Biltcria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ūme stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 menesių išgerdavau kas sa
vaite po bulelį Salutaras, Biltcria, ir |>o 3 men. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų gę- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A n A S 
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballrenas 

1709 So. H aisled Si., Telephone Canal 6417.

EIKITE TUOJAUS PAS

DAUTARA ROSS
CHICAGOS SPECIALISTAS 

Insteigta 28 metai
X Jis suteikia mokslišką gydymą išgydymui chroniškų ligų, nervų 
i ligų, širdies, vidurių, kepenų, pūslės, Šlapinimosi, privatiškų ligų ir 
X visų ligų ir silpnumų.K Jeigu jus turite sifilį arba bile kokią kraujo betvarkę, 914 page- 
v rintas 606 ir jo gydymo sistema bus priežascia jūsų greito pasvei- 
x kimo. Jeigu galima, eikite šiandien ir atsiduokite į Daktaro Ross’o 8 priežiūrą.,

Silpni, nervuoti, sergantis, suirę vyrai ir moters eikite ir busite 
§ sugrąžinti į sveikatą ir stiprumą.
& Daktaras Boss iŠegzaminuos jus DYKAI ir pasakys jums, kas jums 
g reikia daryti, kad pasveikus. Ligoniai,keliauja ilgas keliones iŠ vi J sų kraštų Suv. Valstijų gvdyties pas daktarą nuo savo ligų.
| DR. B. M. ROSS, 35 SOUTH DEARBORN STREET, 
t KAMPAS MONROE STREET, CHICAGO, ILL. 
I ROOMS 506 IR 507, CRILLY BUILDING.
e IMK ELEVATORIŲ IKI PENKTO AUGŠTO. 
t VALANDOS: Kasdien 9 iki 4 Nedėliomis 10 iki 1, Taipgi Pane- 
¥ (lėlio, Seredos, Pelnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 iki 8.

NAUJOSNAUJOS
MODERNIŠKOSMODERNIŠKOS

MĖTOMS

Atsiekimai

nip greitai jus galite but išgydy
mas, turintis daug metų patyrimo

914 ir 606

rtoju tiktai vėliausias moksliška 
odas ir įrenginius, .
iu savo paties vaistų departanien 
r laboratoriją.
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kusis automobilius pervažiavo

Chicago, HL

SCHICAGOS ŽINIOS

ROSELAND.

Šiauriniame Roselande

t ė — karsta katalikė.

verte kas Dedėldienį eiti bažny-

gal susipešė su namu savininke.

timo, todėl tik užgynė toliau taip 
elgties ir atidavė 30 dienų poli
cijos priežiūrai.

Bet kur tau ji iškęs tiek lai
ko. Ji tuoj sumanė atkeršyti 
narnų savininkui ir vieną vaka
rą užsipuolė ant jo, o pati pra
dėjo šaukti, buk ją muša. Pas
kui pasišaukė daktarą ir įprašė 
ji nuvežti ją ilgonbutin. Pas-

man.

Bet pralaimėjo.
rejo uuominkų ir advokatą, o 
savininkas nieko neturėjo, vis- 
tiek kaltinamąjį pateisino, nes

išgyvenęs 16 metu ir su niekuo

vieniems

tų užkabinėti.
Tokie tai dalykai dedasi tarp 

musų kūmučių. — Kareivis.

NORTH SIDE ĮSTAIGA 
ŽMONIŲ NAUDAI.

iu turi vv ru

mo kliubai, Iii Ii

Icalbos, s, siuvimo, 
virimo, audi-

mo.

Mergaičių skyriuje: klesos vi
rimo, namų užlaikymo, rankų 
darbų, stenografijos, šokių; 
dramos ir kitokie kliubai. Siu
vimo mokykla.

nos, dainavimo. Vail 
nimo chorai.

Kindergarten del \
3 iki 6 metu amžiaus.

mandoli-
ii ir jau-

nuo

ar

rinkimams ir tt.

SAUGESNIO
BANKO NĖRA
I oiversal ritate Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervD 
zya ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių ir 
ištikimu Banko Valdininkų.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirty finansinių pama- 
ty. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žirniai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo.

Ketverge ir Subatos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL
STATE BANK 
12$: :o. HAUTE. $T„ 
Kurrm Salves, CHICACa, ILL.

REIKALAUS APKALTINIMO 
PIENININKŲ.

Padarius kratą farmerių-pie- 
nininkų Milk Producers Ass,n 
ofise, paėmus visus užrašus ir

James 11. Wilker

ti apkaltinimo tos asociacijos, 
nes ji esanti trustas ir peržen-

Ją kaltins, kad ji tyčiomis kė
lė pieno kainas, skelbdavo boi-

Tvers naujų partijų

suvažiavimas
u

“single taxers.’ atstovų. Jų su
važiavimas, kuris bus laikomas

nuo

galų tokiu butlu bus jų viso 80.

tikslu šio suvažiavimo bus suar-

bendro veikimo. Bet dabar jau 
skelbiama, kad suvažiavime bus 
išperėta nauja partija. Iš visų 
dalyvaujančių suvažiavime tik

ta, o visos kitos -

Pagavo vaikus

iš Chicagos, bijodamies

ma i mokvklą. Juos visus su-
U L v C

gavo Danville, III., į kur jie visi

traukiniu.

225 W. 109th st., R. Rodegbier

burg, 106 H Wabash avė., Roy 
Broughan, 25 1 W. 1 lOtli si. ir

Vyrhmsias jų tik 14 m. amžiaus. 
Juos visus gražis atual i Bose-

Laimėjo
P-lė Mamie Hansen, 1917 

Lyndale avė., laimėjo. Ji skun
dė Alberta Hillertz, (’.rowford ii

1913 m. prisižadėjęs ja
vešu, o paskui atsisakęs vesti. 
Teismas pripažino, kad jos šir
dis ištikrųjų yra pažeista ir pri
teisė Albertui $25,000 užlopyti

žesnę šviesą, lodei jį vartoti at
viruose rageliuose apšvietimui

nuo panedėlio
Todėl visur

tiems žmonėms, ku-

Nelaimės su automobiliais

tomobiliu tapo užmušta Mr;
Walter Frazee iš Harward, 111

ir sunkiai sužeidė Agnes Flerka, 
4106 N. Marshfield avė.

Charles W. O’Brien, 7141 
Woodlawn avė. sunkiai sužeis
tas, pervažiavus per jį automo
biliui, valdomam negro Jessc 
Rifie. Pastarasis areštuotas.

Automobilius, kuris nesusto-

Budavonių departamentas ne
senai leido budavoti priedą prie 
Blackstone viešbučio. Briedi
nis namas turėjo būti 260 py

budavoti tokio augšto budinko. 
1911 m. miesto taryba priėmė 
parėdymą, kad niekas mieste ne-

nių kaip 200 pėdų. Tuo pasi
remdamas aldermanas Pretzel 
įnešiąs miesto tarybai pasiūly
mą atimti leidimą Blackstone 
viešbučiui budavoti priedinį na-

Harold P. Soreson nesenai 
palikdamas raštelį, 
ižudė. Dabar suras-

tančius dolerių National Indus
trial Publishing Co., 130 N.
Filth avė. 
rantas.

Du plėšiku pašovė U. S. Gal
braith, 1312 N. La Salle st., ti- 
kietų pardavėją Schiller st. ele
vatorių stotvi. Plėšikai nieko

Apvirtus automobiliui tapo

26 m.

KĄ JUMS SKAUDA?

visuomet ir visuo-

simą. Bet nesunku yra surasti

sitikimuose iš dešimts, jūsų vi-

nias Geriausis

kinimo sistei 
Amerikoninis

l’rinerio
vno

netyru oru etc. gal patirti lai sa
vu persitikrinimu. Kaina $1.00 
aptiekose. Nenąiirastosc oro
permainose atminkite,

štilio.

nerio Linimenlas. Kaina šių

tiekose, k rasa 35 ir 60c. Jos. 
Triner Manufacturing Chemist,

Brangiai Atminčiai brangaus ir

mylimo mušti

m irusio

“Mourn

Hot.

t e v o,

toli

\ on

m \

29 dieną.

inc

\ Oil

me.

I i ml i ličio j i žmona ir

Ties 1170 Milwaukee avė. sun- .

Ciceros-Chicagos Atidai!
SUKATOJE, Rugsėjo (Sept.) 29 d.
P. PAKŠTO SVET., 4837 W. 14 Gi v.

Įvyks

H jl mi, l..h , Program ix
Kurį rengia

Liet. Amerikos Ukėsy Nepr. Pas. Kliubas, Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25c porai.

Kas gyvas turi ateiti pasižiūrėt, pasišokt, pasiklausyt, pasigro
žėt programų, šokiais, dainomis. Programe dalyvauja: CHICAGOS 
LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS, po vadi S. DILIO; Paul Steinke (Kon
certina), P. Gura monologas ir dar keletas vietiniu.

Visus kviečia L.A.U.N.P. KLIUBO KOMITETAS.

ALIUSTEATRAS IR
Rengia L.S.S. 124 kuopa, Racine, Wis.

Scenoje statoma keturių veiksmų drama
“KRYŽIUS”

NEDĖLIOJĘ, RUGSĖJO (SEPT.) 30 D., 1917 M.
NORTH SIDE TURNER HALI., prie Lincoln gatv.
Svetainė atsidarys 1:30 v. p.p. Progr. prasidės 2:15 

Įžanga ypatai 25, 35 ir 50c.
Iš Kenosha važiuojanti turi išlipti iš karo ant 

Douglas ir Hamilton gatvių ir paeit Douglas avė. vie
nų blokų į žiemius, paskui pasukt po dešinei, t.y. j 
rytus ir bus matoma svetainė.

Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Teatras ir Koncertas
Vakarinės žvaigždės Kliubas

“AMERIKONIŠKOS VESTUVĖS”
SUBATOJ, Rugsėjo-Scpt. 29 d. 1917 m.

A. VASILIAUSKO Svet., 8132 Vincennes Ave.
Nuoširdžiai užprašom visus atsilankyti j šį vakarą. Kurie atsilan- 

Kviečia KOMITETAS. 
Po Programui — ŠOKIAI.Pradžia 7:30 vai. vakare.

MUHMBMMUnHMUraMHHMMMMBnMNMMHRMMHHlMHNMHinMMKMMHIIBMI

Tarptautinio Biblijos Tyrinėtojų Susivienijimo
Susirinkimai atsibuna kas Nedėldienj

P. Wodman Svet., 3251 Lime St., kampas 33-čios.
Ateinančio Nedėldienio Tema:
“STABAI IR JŲ GARBINTOJAI”
Inžanga dykai—nėra kolektos

Pradžia 3 v. po pietų. Kviečiame Visus.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina,

merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Oak fcic Co.
1540 W. 47lh St., Chicago, Ill.

Pranešimas Visiem Mylintiem
Muziką

Gerbiamieji

kokio pučiamojo instrumen-

Myli n Lįs lavinimą malonėkit

■se,

Mokslai nė: 1843 S. Halsted 
St. Gyvenimo vieta: $)06 W. «/

Tclephonc Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaiky 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—-5 po pietų, T—I 
vakare. Nedėldieniaia 10—1 po pietų.

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

Ž TEL. Canal 2118 1

t Dr. A. L. YUŠKA ii™ GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1749 So. Halsted St., Chicago, Hl. X

Kampas 18-tos gatv. w

Vyrišky Drapanų Bargenai
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertes 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 overkoty.

Visai mažai vartoti siutai ir over* 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. ms siutai nuo $3.00 |
iki $7.50. • - 1

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

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

PIRK SAU visas Plumbavojimut reik
menis tiesiai ui "wholesale” kainais. 
Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama HetuviAkaL

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS

Gydytojas ir Chirurgas
2121 N. WESTERN AV 

CHICAGO, ILL.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted SL, Chicago.

Tel. Drover 7179.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina:
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir £2-ra GATVE

Rockdale
Real Estate

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tu kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pat 
mano, lai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirks i t c, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 n a grūdos 
gausite nuo šio laiku.

Taipgi prirtii* 
sĮįpRkam Akiniu.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, ne
laukite ilgai, bet ateikite pas niune 

i AŠ duosiu jums rodą ir pririnkshi 
j akinius. Už savo darbą gvarantuo
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistas, 
PLI EK A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatve, C’hieafa.

.... - rfhpUUpUM1      - -  ... .. -n—..     

RR.W. YUSZKIEWIM

UETUVI&KAS AKIŲ GYDYTOJAS
K a* turi skaudumas urb* silpna* akta, •<
Kalvoti skaudėjimo, aUil&nkykito paa Į

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare,

9 ryto iki 1 po pIM.

I)R. S. BIEŽ1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Unomaa per 1S m»- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* $ 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- ; 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias . 
metodas X-R*y ir kitokius elektros pris- 
taisus.

Ofisas ir Labaratoriją: 1025 W« IStk 
St. netoli Fisk SL

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 311ft, 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street :

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Pranešu visiems, kad mes pradė
jome Real Estate Business.

Turime parduoti didelius teatrus 
su namu ar be. Taipgi didelį ho- 
telį su keliais lotais ir mėsinyčią su 
namu ar be.

Turime kelis storus del pardavimo 
arba rendavojimo. Visi didžiojo bi
znio distrikte. Gera proga del lietu
viško aptiekoriaus. ir turime gerus 
naujus fixtures, kurie turi būti par
duoti j greitą laiką, labai pigiai.
Kreipkitės pas

Mr. Dan. J. Lukša,
Rockdale, Ui.

Joliet, P. O.
514 Moen avė., 
Phone 1507 M. 

_________________________ Taipgi parduodam “Naujienas.

F Telephone Yards 5194. J

| kej>istniota Akušerka f
I Mrs.Antonina Shusho s

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

3843-45 South Kedzie Avenue.
CHICAGO, ILL.

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

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

.JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5335

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

3119 S. Morgan SL kertė 32 sL 
Chicago, Hi.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1273.

M.SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir ChirurĮTM,

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

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

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

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

g TELEPHONE YARDS 2721

į DR. J. ,1 O N I IK A I T IS
| Medikas ir Chirurgas
B 3315 S. Halsted St., Chicago

DR. A. I. EPSTEIH
(.HJHOJAfc 18 CHIRURGAS

Specialistas moteriškų, vyrišku, vaiky
i Ofisas ir Gyvenimas:
1 3600 S. Halsted St., kampas 36 Rtr*
! Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, 1 # 
i i>o piitų ir vakarais.

UŽRASOM ir PARDUODAM viso
kius lietuviškus laikraščius.

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

G
H

c

TEISIU
Dienomis ir vakarais teisių kleeoa. 
Gyvuoja 22 metu. 1800 gavusių mo
kslišką laipsnj. Dykai orafcorika. S 
metų praktikos kursas. Grasiausi 
klesos kambariai Šiame mieste.
DIENOMIS IR VAKARAIS AUG- 
fiTESNĖS MOKYKLOS KURSAI

o ■ V'
•X

o
8 _________ ___________ __________ .

Prirengia j Kolegijų, Teisių, Medicinos, Den- 
tiatikos, nrba Inžinerijos skyrių kuotrumpiau- 
siu laiku. Reikalaudami kataliogo adre
suokite Chancellor J. J. Tobias, 53 W. Jachf 
son Blvd. Tel. W«h

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai 

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvie

timo. Atsilankykite į miit 
tuojaus. Išsikirpkite šitą, 
kad atsimintumėte adresų.

PIRMA NEGU PIRKS! GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Dury, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplorot

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted SU, Chicafa, 1U. IBURHBARBERI



t orą nuos<

su ra

RANDAI

ru

PARDAVIMUIžiūrint, kad I

L.S.S. 81 kuopa rengia vakarą (bus
Malenų pa-1 dieną 1917, Meldažio svetainėje
meili paliko

III.

M i'Kiii ley 1183.

r i y •I linu

vie

rijos visuotinas šėrininkų susirinki-

Parsiduo-

v v k I i.

Cicero, III. į

aliiinas ir holelis,

Visi
REIKIA DARBININKŲ

jimo.vak
atvykti susirinkimai],

žinioms

APTIEKA
PARDUODU kriaučių šapą ir tai-

UžDIRBSl PINIGU Galima
pragyvenimą.

A. Miklik,
Elston281!) Wallace

3206

MOKYKLOS

RAKANDAI
kiaulių

janitorių dirb. Lm

OI!
1

are

■-A

egzaminavi-Floroskopiškas

NAMALŽEMĖ

po

Bus svarstomi svarbus 
taipgi rinkimas komiteto.

PARSIDUODA SPAUSTUVE 
Parsiduoda puikiai įrengia si

PA B DAVIMU I sankrova saldainių 
smulkmenų ir mokyklai reikmenų. 
819 W. 20th st r., ‘ Chicagf

torį L") mėnesių, sūnų 3 
pas mane.

Kas man praneš jųjų 
resą, tam duosiu $25.0

ir išmokėta. Tai yra pigumas. Mes 
priimsime jūsų išmokėtą lotą kaipo

teisingą ad-
dovanu, o

nę ir du vaikučiu prižiūrėti. Geisti
na. kad butų laisvų pažiūrų ir kad

K. ŠIDLAUSKIS 
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

na nerengti panašių vakarų, kad iš
vengus konkurencijos. .Komitetas.

svetainėj, 7:30 vai. vak. —Draugai 
malonėkite kiekvienas atvykti.

—G. J. Mikelaitis’, Sek r.

ori 
susirinkimas įvyks 
mgs. 30 d., rusų S. 

bute, 1149 North Campbell a 
kampas Division SI., (netoli XVi

Prirenka visiems tinkamus akinius, egeami 
nuoji ii patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avc„ arti Chicago av. 2-Oi 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po piutų 

Tel. Haymarket 2434.

dolfu Slavinsku, kuris yra 38 metų 
amžiaus, 5 pėdų ir 8 colių augščio, 
tamsiai geltonų plaukų. Jis paeina

PARDUODU saldainių, cigarų, 
smulkmenų, mokyklai reikmenų sa
nkrovą. $350, jeigu pirksit c tuojaus.

•s. ateikite 
gal ima

BEI KALLNG/X patyrusio mėsos 
pjaustytojo tuojaus. Pastovus dar-

REIKALAUJU kriaučių prie mote
riškų rūbų siuvimo'. Ateikite pasi
rengę dirbti. John Stanaitis, 
1913 Ogden Ave., Chicago, 111.

Ciceroj yra 13.900 gyventojų.

mas atras tikrą stovį jųsų viduri-

LNDEPENDENT PACKING CO., 
Ilsi Str. and Halsted St. Chicago.

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

905 X\r. 201a, Galvė, C.hicago, III.

dykai--nėra kolektos. Pradžia 3 vai. 
po pietų. Kviečiame visus.

PARDAVIMUI—3731 N. Spaulding 
avi*. Naujas 5 kambarių namelis. 
Pečium šildomas, elektros šviesos ir 
gazas. Geras konkretu beizmentas.

sena ir gera vieta, apgyventa sla
vais, netoli nuo aludarės; parduosiu 
pigiai. Parduodu lodei kad negaliu 
prižiurėli 2 vietų.

nos”, 1810 S. Halsted si., Chicago. 
Ill.

visiems dykai. Visus nuoširdžiai 
kviečiam atsilankyti.

—LSS. 204 k p. Komitetas.

Jo bakteriologiška labaratorija ir

draugo Jono šukevi-

riaustos inokr-stįs.—
Advance Em ploy men! Exch;

2nd floor, — 17!) VV. Washington

tt....

bučeriaus. Turi žinoti kaip pirkti, 
marinuoti ir pjaustyti mėsą. 'Puri 
kalbėli angliškai ir lietuviškai. Ge
ra mokėsi is. 3300 XVallaee SU, Chgo.

Jšn'hlau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarą. Tai vienatinė lie
tuviška npticka Bostone ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresq.

P;Kjieškau savo pusbrolio Juozapo 
Paliliimo, iš Kauno gub., Panevėžio

siemimas, ypatingai draugijų rašti
ninkams. Atsišanki t (' laišku tuojau. 

“Naujienos” No. 1 13.

sociali:M iškų 
jos rėmimui

dus ir maudynė, ari i Robey elev: 
rių ir Milwaukee ir North avė.
rų. Norlh-XVesI pusėje,
152.3 Wicker Park avė, Halas

L mėnesinis susirinkimas įvyks 
tiatoj, rugsėjo 29 d., 
sveL, 1750 So. Union

Speciali auklė, 
n ne; p DIDELI

ant šio adreso: Jos. P. Krivaitis, 
15703 School Ave., Cleveland, Ohio.

PARDl ODŲ saliuną tirštai apgy
ventoje lietuviais vietoje. Biznis iš
dirbtas pei’ daug melu.
626 XV. 18 si., ‘ Chicago, Ill.

1506.

»vw

11

saukti greitu laiku. O. š?,
225 E. H5th St, Chicago-Kensington 
Illinois.

N A n J i K JN O S, Chicago, Ill

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ

Sheboygan, Wis. — Lietuvos Simų 
Draugystės metinis susirinkimas į

Kewanee, 111.—Nepamirškite ateiti 
į dideles prakalbas. Pirmą kartą 
Mvwanee, Ill., kalbės drg. I. Dundu- 
lis, L. Š. Eondo sekretorius, iš Chi- 
įsagos. Prakalbos įvyks neiiėlioj, 30 
d. rugsėjo, Red Men Hall, Main str.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PASARGA.-—Draugijų pranešimus skelbiame 
to« ožmokesties. Pranešimai turi but priduoti 
• vakaro, laiškeliu arba telefonu. Canal 
Priduoti tą pač Lą dieną, kada spausdinamas 
dienraštin, nebegali but įdėti.—“Nauj.” Red

A riDUODAMA RANDON 
ba vienam vaikinui kambai

PA.HE.šKAU savo pačios*Mikalinos 
Baranauskienės, po levais Leišicia; 
sodžiaus Apunkiškių, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Aluntos par. ir 
vol. 25 metų amžiaus, 5 pėdų augš
čio, ge.lsvų plaukų, apvalaus veido, 
turi ramią prie kairiojo smilkinio, o

vieno

imuidt nė

KSJ.L. 1 kp. lavinimosi susiriūki
mas atsibus nedelioj, rugsėjo 30 d.,

IŠRANDAMOJI’ 
nos ar dvieili vi

L.S.S. 4 kp. mėnesinis susirinki- 
Bias atsibus nedelioj, rugsėjo 30 d., 
1:30 V. po pietų, Fellowship House 
Rvet., 831 33rd Place. Draugai ir

sdai atsilankyti, nes turime svarbių 
reikalų apsvarstymui — taipgi ne
pamirškite atsivesti naujų draugų 
prisirašyti. —Valdyba.

nočiau ir priimčiau algai.
Adolfas Baranauskas, 

10603 Edbrooke Ave., Roseland,

skaitoma lekcija— XX'. Shakespeare’o 
gyvenimas ir gvildenami šiaip įvai
rus ekonominio klausimai.—Meldžia
me visų kuoskaitlingiausiai atšilau-

janą. Ant antrų lubų.

Antanas I). Chinikas,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

šildomas,

avie, an! 3-čiij luini

LENGVAS DARBAS IR

mus

WOODWORK SPECIALTX' CO.

susirinkimai atsdnina

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Smulkus Skelbimai

REIKALAUJAME

alau,jaut lokio knin-

Smulkiems pasiskdbimams kainos:-
1 colis, syki, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už klek

STANDABD MARKET
S. Main SI., Rockford, 

(Senas telefonas Eorest 98)

prilvrusių. Mokestis si I į sa’ 
ROGERS and HALL CO.

REIKALAUJI! duonkepio prie 
juodos ir baltos duonos, 'Trumpos 
darbo valandos, gera mokestis. At-

Imtinai ni
x’ai d y ba.

Pirma gyveno Pcnnsylvanijos valsti
joj. Malonėkite atsišaukti.

LSS. 234 k p. laikys susi r i n kini ą 
nedelioj, rugsėjo .30. 10 vai. ryto,
Chicagos 1 n i versi t v Settlement. 
4630 ( Iross Ave. \'isi nariai malonės 
būtinai alvvkti. —Valdyba.

Mes išdirbame lokį darbą, kuris 
lengva parduoti mažne kiekvienuose 
namuose be jokio kalbėjimo. Mes 
norėtume šita daiktą plačiai žmonė
se paskleisi i ir lodei visuose kraš
tuose reikalaujami' agentų. Duoda
me dideli nuošimtį ir paskiriame te
ritoriją. Priimame prityrusius ir 
neprityrusius žmones. Jei uždirbi

V \ ra m s i r
V \ i R IOS

Moterims, JN- 
IT)S i(»s

a '__ I

i

/ ■■ .. ■ ' ■*><■

i Oklahorros Aliejaus lauko ncpcrtoli nuo Buck Kun Oil (’o. Daugelis vargšų liko turtuoliais itŲ Aliejaus Šulinių.

Oklahomos Aliejaus suliniai Padaro 
Vargšus Turtuoliais - Milijonieriais 
Aliejus padarė daugiau milijonų negu kokia nors kita jn amonc ar biznis pasaulio. Bet dar didesnč dau
gybė milijonų bus |)adai \ la aleilt j, nes aliejaus biznis \ ra saugiausias ir pelningiausias. 
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi mm anulie 
ny, nes daug švaresnis, 
dega išnyksią. Užtai

Roseland. — “Aušros” vakarinė 
mokykla, 19900 Michigan 
dės nuo spalio I (I. 
kurie norėsite 
prisirašyti, 
na n čia

šios Naujienų
Skelbimų skiltis tai 
priemonė tiek biznio 
im) žmonėms įvairiais 

. kalais pasiskelbti ir 
šių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš-

Smulkiųjų 
geriausia 
tiek dar- 
savo rei- 
greičiau-

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

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

Jieškau draugų: Kazimiero Šinkū
no ir Benedikto Simians, Vilniaus 
glib., Švenčionių pav. Šinkūnas iš 
Kuktiškių parapijos, Indubokių kai
mo, o Siinius Labanoro parapijos,

• kaimo. Meldžiu atsisaukt. 
XV. Masiulevičiiis,

Pajie.škau brolio Tamošiaus Mule
vičiaus, paeina iš Adomonių so
džiaus, šilų parapijos, Raguvos val
sčiaus. Pirmiau gyveno Springfield, 
III. Ignacas Mulevičia,
3201 So. Halsted St., Chicago, HI.

Meldžiu atsi-
REIKALINGA moteris prie namų 

darbo ir prižiūrėjimo vaikų. Turi 
mokėti gaminti ^valgyt, r 
šiuo 
2703

adresų:
W. 47th

agentūra parduodama. Alga ir nuo
šimtis, į mėnesį virš $40. Visai sau
gus ir užganėdinantis darbas. Pa
tyrimo nereikalinga. Mes pasiliksi
me su jumis vieną mėnesį pakol ap; 
sijirasiic su darbu. 'Turite suprasti 
angliškai. $1500 liktai tiems, kurie 
supranta biznį. Atsišaukite del pa-

PARSIDUODA garage; gerai išdir
bta viela, ir prie lo parsiduoda vie
nas limousine. Biznis parsiduoda 

apleidimo

po numeriu:

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios slailčs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinčs lovos, paveikslai, firankos. 
$800. Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$210.00; $225 vietrola ir rekordai— 
už $55.

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

Chicago, Ill.

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

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $1CO.OO sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00, Šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gat„ 
Chicago, L1L

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus. Dabar nuosavybės labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po karės, kuomet

, Kreipkitės į galima padaryti didelį pelną, pas! 
ŽabeBoį

St. Chicago, HL*PHELAN, 38th, Archer and Gamp
matykite su manimi del pigumui
bell avė., Phone Yards 6539

NAMAI-ŽEMĖ

Vienas blokas į žiemius nuo 
avu., 2 blokai į pietus nuo Irving 
Park Bldg. Atdara šiandien. Ateiki
te ir apžiūrėkite.

HUGHSON and CONDELL 
Irving Pk. Blvd., Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jųsų parankumo. Už $10 iš
mokimui! jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: 'angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos teisių, Sųv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystčs, dailia-

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

Hfl5TER|O«5T5TEn
DABAR YRA GERAS LAIKAS

IŠMOKTI KIRPIMO IR “DESIGNING".
Mes galime gauti jums atsakančią ir ge

rai apmokamą vietą į trumpą laiką.. Jus gau
nt privatiškas instrukcijas ir iiraktiSką paty
rimą mokindamies.

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

JOS. F. KASNICKA, viršininkas
Priešais City Hali

Kambariai 416-4J7 118 N. La Sali# Str*»t

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesnį ir švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkamai išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengviai ir už mažą 
užniokesn|. Mokina Anglų kalbos iki augft- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystes, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL. HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagalbinis kursas; Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus,2c. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.

G.J.Leveskls, 3311 W.61 Pl.Chicago

<

blogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su
neš visur naudojamas. Užtai aliejaus kainos nuolatos kįla 

ir juo toliau dar labiau pakils, o su pakylimu kainų kartu kįla ir aliejaus komp.-miu pelnai.
M 1 L ž I N I š K O S D A U G Y B e S A L 1 E J A U S

mc. Tik maža dalis Okla. aliejaus Jaukų išnaudota. Dideli tūriai laukia lų žmo- 
daugybes aliejaus. Ar tamsta busi vienu iš tų laimingųjų?

yra jauna, greitai kįlanli Oklahomos aliejaus kompanija, šita kompanija turi 3000 
žinovų pripažintos vienos iš geriausių aut tiesios linijos didžiausių pasaulio 
Oi) (Jo. yra laiminga įsigijusi šį plotą žemes nuo \\riausio ti'isėjo Rainey, Okla. vai.

Tamstai dabar proga prisidėti prie šitos atsakančios, kįlančios aliejaus kompanijos, 
jau prisidėjo. Nelauk ilgai, nes Šerai šios kompanijos greitai parsiduoda ir netrukus
JEIGU ’l'AMSI'A Bl TUM INX ESTAVŲS $100 į sekančių kompanijų šėrus, kuomet jie pirmiausiai buvo

niu, kurie pasieks tas
BUCK RUN OIL CO. 
akru aliejaus žemės—

$100 i n vest uotu 
$100 i n vest uot i; 
$100 investuoti;

Lucille Oil ('o. pakilo vertėj $16,000 
Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,000 
(Junker Oil Co. pakilo ver. $20,000

si 00 
SI 00 
S100

Oil

inv. j I'he Producers Oil Co. pakilo verk $25,000 
in v.
i n v.
Co.,

kiekvienas $100 šoras šiandien atneša savininkui po $166.50 
ir vos lik nuo 80 akrų žemės!

j The Home Oil Co. pakilo vertėje $40,000 
j The ( uline Oil Co., pakilo vertėj $46,000 
pakilo vertoje $100,000.00.

įgusto 15. 1916 m., pereitame rudenyje, ir 
isdien! ir lai pelnas tik nuo kelių šulinių

numa. pirkdamas Šerus gauni juos 
Tamisios pinigai lygus tam

siai—jeigu jie neveikia, nenaudojami, jie nieko neverti Leisk juos į darbą, o jie atneš tamstai šiniterio- 
pai-l ūksi an I eriopa i. Atmink, kad pinigas pinigus daro. Proga padarvli didelius turtus ateina pas tamstą. 
Nepraleisk jos. Tamstos giliukis yra aliejuje. Pasi tverk jį! Kas nieko nebando—nieko nelaimi!

PRISIUSIME DOVANAI Aliejaus laukų žemlapj ir pilną aprašymą BUCK RUN OIL kom
panijos. Išsikirpk žemiau padėtą kuponą ir .prisiųsk jį TUOJAUS žemiau padėtu adresu: 

BUCK RIJN OIL CO. serai dabar parsiduoda tik 
si pa rd uos greitai, vėliau perkantieji mokės brangiau, 
šiuo adresu:

JOHN ILGAUDAS, Mgr. incrp. CH AS. A. WOOD & CO
Chicago, 111

<L

Phone Randolph 198S.
(ll isas 9 vai., o neclelii;mis nuo 10 iki 3 po pietų.

Room 1016

S Vienas iš daugelio Oklahomos Aliejaus sulinių, 
□ tekančių 20,000 bačkų j diena. Šitas šulinys 
M išduoda $40,000.00 pelno kasdien.—Ant 96- 
įnteridiano linijos randas daugelis tokių šulii

Gerbiamieji :—Malonėkite 
formacijas aj>ie šorus BE i

tuojaus prisiųsti žemlapį 
JCK RUN OIL CO

aliejaus laukų- Oklahomos, Kausas, Texa s ir Mexikos , taipgi pilnas in- j

M iostas ..................................» ........................................................................................................................................................................................................................................................... ................. ................ .......................................................

N. j--------------- -- ------------------ - ------------------------------ r------------------------------------------------------------------------  " i

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI

MEDIKAS ir CHIRURGAS
4814 S. Ashland Ave. Chicago.

Dr. A. N. Perlman 
Praktikuoja 21 metus Chicago] 
Ofisas: 1532 W. 47111 St., Chgo. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų 
ir Vaikų, taipgi chroniškų ligų. 

VALANDOS.
Nuo 9 iki 12 pietų; 7—9 vai. 
vakarais. Nedėliom nuo 9 iki 12

**M***«H><»*W*«BH'*»MHr

Akinins už nebrangias kainas.
Dr. Optikas

K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

D R. H AIR
kiti negali išgydyti, ateikite pas 

mane. Mano prietaisai, Radio-Scope Rag- 
gi-X ir pilno įrengimo Bacteriologi&ka la
boratorija ir Kraujo egzaminacija atl
ik ogia man jųsų tikrą ligą ir jei afe ap
sibusiu gydyt jųsų ligą, jųsų sveikata ir 
spėka bus jums sugrąžinta. Ateikit pas 
tikrą specialistą ir ne prie imituotoji!. 
Tikras specialistas neklaus jus, kur jums 
skauda ir kokią jus ligą turite, bet jin 
jums pasakys pats, po apžiūrėjimo.

Dr. C. H. HAIR
Mentor Bldg.

nk elevalorj. Kambarys 122, 
Prieš North American Cafe.

39 S. Slate St. Kampas Monroe. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 vaka
re. Nčdėliomis nuo 10 ryto iki 1 
vai. po pietų.

Daktaras WISSIG
Seno KraiausSpecialistas iš

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

SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijama kraujo, 
odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimu, 
gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikit* 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums acali. padaryti. Praktikuoja per daugeli metų ir 
ikgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakar®. Nedaliom* iki 12 dieną. 
1110 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-toa rat., viršuj Bankos. TeL Canal »2<1.

DOKTOR LIEBRECHT
Specialistas Gydo Pagal Moksliškai Nurodytas E utopiškas Metodas

nių organų. Nėra spėliojimo.

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

DR. EM1L LIEBRECHT
Mid-( i1y Bank Building, 

2-ras ąugštas. h
803 West Madison St., 

1 neimąs ii 
Priėmimo valandi 
vak. Utarninkais 

Nedeldicniais

Li.iiiĮBih U aisled k(.

Madieon Gatvės.
■s: Nuo 9 ryto iki 8 v«). 
ir Ketvertais nuo 9 iki 

uui 9 iki 1.




