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Karės stovis Turkestane NUBAUDĖ BELGIJOS 
MIESTĄ.

VOKIEČIAI IR VĖL 
BANDĄ BROLIAUTIES

ŠAUKS RUSIJOS IŠEIVIŲ 
KONFERENCIJĄ.

FINLANDIJOS PARLA 
MENTO RINKIMAI.

ŠUHOMLINOVĄ NEIŠ 
TREMS Į SIBERUĄ

- , 307 W30thst . .

Nauja misijos ministerija
Turėjo užsimokėt 80,000 

frankų.
Rusai atsakų jiems 

kulkomis.

Suėmė 5000 vokiečių belaisvių

KARĖS STOVIS TUR 
KĘST AN E.

Turkestane paskelbta 
ralis streikas.

gene

(įsileisti ministerių kabine
tan konst, demokratų parti
jos atstovų, naujam kabine- 

| te betgi įeina trįs tos parti- 
j jos žmonės — Kiškinas, Ko
novalovas ir Smirnovas.

Kadangi, kaip jau minėta, 
šitas paskelbimas nėra ofi- 
cialis, tai naujojo ministerių

PETROGRADAS, sp. 6.- 
Nesiliaujant Turkestano su
kilimui laikinoji valdžia va- 
kar.paskelbė ten karės stovį. 

Laikinąja! valdžiai nuta
rus pasiųsti į Turkestaną ba
udžiamąją eksj>ediciją, Taš
kento Darbininkų ir Karei
vių Atstovų Taryba skelbė 
generalį streiką, kaipo pro
testą prieš tokį valdžios elgi
mąsi.

Dalykų stovis r 
darosi vis opesniu 
pradžioje
mišimai, kurie, kaip praneša (lams 21 miliardą 390 milionu 

730 tūkstančių ir 940 dole- 
staigu ir Į rių. Iš tos sumos Suv. Vals

tijos paskolino savo talkini- 
glijg^ Frgi^ 
Ttalijai etc. — 

septynis miliardus dolerių, 
devyni miliar-

I WASHINGTON, sp. 6. - 
rkestanellki šiol Suvienytųjų Valsti 
Kilusieji I jų kongresas paskyrė įvai 

šios savaitės su-iriems karės vedimo reika

žinių agenturo 
jau buvo aprimę 
vėl užliepsnojo.

Laikinoji valdžia

ūma

st verties visų galimų įmonių, uSf/Rusi j 
idant sugrąžinus toje >provi 
ncijoje tvarką.

Turkestanas randasi cen
tralinėje Azijoje
jų turi virš šešis milionu

apie
paskirta karės departa- 

Gyvento-i mento reikalams — kariuo- 
į menės aprūpinimui etc. Visa 
| kita — laivyno, šalies gyni-

NAUJOJI KERENSKIO įmo, kareivių apdraudimo 
(etc. reikalams.

SUĖMĖ 5000 VOKIEČIŲ 
BELAISVIŲ.

PETROGRADAS, sp. 6.- 
Pusiau oficialiai pranešama, 
kad vakar naktį pagalios ta
po sudarytas naujas minis
terių kabinetas. Naująjin 
kabinetan įeina sekami as
mens :

A. F. Kerenskis, ministe 
rių pirmininkas.

M. Tereščenko 
reikalų minister!

M. Nikitin, viduriniu rei

užsienio

HAVRE, Francija, spalių
6. — Belgų valdžia aplaikė jjlš pietų-vaka 
patikėtinų žinių, kad vokie
čiai uždėjo 80,000 frankų 
pabaudos ant Belgijos mies
to Žele. Mat kažin leas ir 
kieno vardu suteikė suim
tiems anglų kareiviams ci- 
garetų ir kaikurių kitų ma
žmožių.

PETROGRApAS, sp. 6 
fronto pra

nešama, kad vokiečių karei- 
, viai ir vėl bandų pradėt senų 
broliavimosi su; rusų karei“ 

rusų apka-

Norima užmegzti artymiau- 
sius ryšius tarpe išeivių ir 
Rusų valdžios atstovybės 
Washiflgtone. ■

Susivieniję buržuazinės 
partijos pergalėjo.

Bijomasi pasikėsinimo ant 
jo gyvasties.

NUBAUDĖ ISPANIJOS 
STREIKO VADUS.

viaįs. Dažnai
sus atlekią dėžės, prikrautos 
tabaku ir cigatetais, kaipo 
firmas broliavimosi ženklas. 
Vokiečiai, be toįstačiog šau- 
jkia rusus iš apkasų.

Į visa tai betįi jiems yra 
atsakoma kulkomis —sako

MADRID, Spalių 5. — Pe
nki didžiojo geležinkelių da
rbininkų streiko vadai, vei- 

! kusieji centraliniame strei
ko komitete, tapo nuteisti 
įkaręs teismo kalėji- 
'man iki gyvos galvos. Kiti 
į trįs nuteista astuoniems me
tams prie sunkių darbų.

BINIO LAIVYNO STA 
TYMUI.

AMSTERDAM, sp. 6. — 
Reichstage įnešta bilius, rei
kalaujantis, kad butų paski
rta tam tikra pinigų suma 
atsteigimui Vokietijos pirk- 
lybinio laivyno.

NUSIŽUDĖ AMUNICIJOS 
KARAE1AUB BROLIS.

OGDEN, Utah, sp. 6. — 
Vakar čia nusižudė žinomo-' 
jo amunicijos karaliaus bro-į 
lis Gerald F. du Pont. Nėr-j 
vų suirimas. Du Pont’as ką 
tik buvo apleidęs vietos li- 
gonbutj.

LONDONAS, sp. 6.— Su
lig paskutinių anglų karės 
ofiso pranešimų, anglų per-[ 
gale Belgijoje davė didesnių ■ 
pasekmių nei tikėtasi. Iki 
šiol anglai jau išvijo vokie
čius iš šešių miestelių, už
griebė daugybę karės pabuk- 
ų ir suėmė virš 5000 belais-

reštuota dar penki aidobli 
štai. Viso iki šiol jau esą a 
reštuota 84 žmonės.

ŠIANDIE TURI? IT, IŠSI

Tai skiatoma didžiausia 
anglų pergale nuo pradžios

MEXIKAI GRĘSIA 
BADĄS

Reikalauja, kad Suv. Valsti 
jos atšauktų^ embargo.

; : NEW YORK, sp. 6.. — 
Pranešama, jogei ambasado
rius Bachmetjevas, padeda
mas savd štabo, daro pelnų 
įsušaukti bendrą visų Rusi
jos išeivių organizacijų kon
ferenciją.

Svarbiausias konferenci
jos uždavinys, sako telegra
ma, butų užmezgimas arty- 
■mesnių ryšių tarpe Rusijos 
(išeivių organizacijų ir jos 
atstovybės Washingotne, į- 
steigimas tam tikros orga
nizacijos teikimui medicini
škos ir legalės pagelbos ir 
išrišimas pasportų klausimo

4

grįžtantiems imigrantams ir

HELSINGFORS, sp. 6.— 
Trumpa telegrama iš Finlan- 
dijos sostinės Helsingforso 
praneša, kad tik-ką užsibai
gusiuose parlamento rinki
muose pergalėtoju išėjo susi
vieniję buržuazinės partijos. 
Taip, už buržuazinį bloką 
paduota viso 30,706 balsai, 
už social-demokratų kandi
datus 30,106; agrarijų parti- nimas ant jo gyvasties butų 
ją — 2,621; krikščionių dar- neišvengiamas 
bininkų partiją 1,591.

Smulkesnių žinių apie rin
kimų kovą Finlandijoje tuo 
tarpu dar stoka.

PETROGRADAS, italių 
6. — Buvęs karės 
Šuhomlinov, pra^nt 
terei, nebus ištremtas 
riją prie sunkiųjų darifa). 
Savo bausmę jis išpildyafiįS 
Petro ir Povilo tvirtovėje. 
Šuhomlinovo moteris tikri* 
no, kad jeigu jos vyras bus 
išsiųstas į Siberiją, pasikėsi-

PERSEKIOS VALDŽIOS
PRIEŠININKUS. .

Laikinoji 
valdžia paklausė perspėjimo 
ir paliko prasižengėlį tvirto
vėje.

Šuhomlinovas, kaip jau ži
noma, yra nuteistas visam 
amžiui prie sunkiųjų darbų.

NAUJA REVOLIUCIJA 
MEXIKOJ?

SAN ANTQNIO, Texas, 
Spalio 6.—Atvykęs į čia iš 
Mexikos amerikiečių būrelis, 
vadovaujamas' generaliu 
Suv. Valstijų kbnsulu Cham- 
berlainu, tarp kita užreiškė, 
kad Mexikos žmonėms pri
sieis badau t, jei Šuv. Valsti
jos neatšauks blokados. Tuo 
tikslu minėtasj amerikiečių 
būrelis vykstą^ Washingto- 
nan. B

TYRINĖS LA FOLLETES 
NEIŠTIKIMYBĘ.

Wisconsino
Follette’o

Italijos valdžia grūmoja sir 
nkiomis bausmėmis nėra 
mumo kėlėjams.

Gen Gonzales pakėlė maištų 
prieš Carranzą.

NEW YORK, spalių 5. — 
Federalis prisaikintųjų teis
mas vakar pasmerkė po du 
ir pusę metų kalėjimai! Dr. 
Henry Seligman, exemption 
boardo daktarą, N. Ehrliche 
ir L. Jacobson, boardo kler
kus. Jie buk priimdinėję 
pinigų nuo šaukiamų kariuo
menėn vyrų, žadėdami pa- 
liuosuot juos iš kariuome
nės.

WASHINGTON, sp. 6. - 
Specialė senato komisija re 
ngiasį tyrinėti 
senatoriaus I
neištikimybę šios šalies vai 
džiai 
užsipuolama delei jo kalbos, 
pasakytos farmerių organi
zacijos — Nonpartisan Lea
gue — konvencijoje St. Pan
ke. Toji kalba, sako, atsi- 
dnodanti ^maištiškomu”^ir 
tt. Norima tad surasti joje 
išsireiškimų, už kuriuos bu
tų galima pašalinti La Fol- 
lette’ą iš senato.

ROMA, sp. 6. — Justicijos 
ministerija išleido ilgą atsi
šaukimą į gyventojus, ku
riame rūsčiai pagrūmoja vi
siems tiems “propagandis- 
tams, kur stengsis nupuldyt 
žmonių dvasią”, silpnins ša
lies jiegas dabartinėje karė
je ir tt. Visi tokie asmens, 
sako justicijos ministeris, 
busią baudžiami iki 10 metų 
kalėjimo^ ir, 10 tūkstančių 
(2,000 dol.) lirų piniginės 
pabaudos.

spalių 6. — Gauta žinių, kad 
Mexikoje prasidėjo naujų 
suiručių. Buvęs Carranzos 
generolas, Por-firio Gonza
les, šiomis dienomis pakėlė 
atvirą maištą prieš prez. Ca
rranzą. Kol kas jis teturįs 
apie aštuonis šimtus pasekė-

Jeigu sukilimas nebus u- 
mai užslopintas, dalykų sto
vis galįs pasidaryti ytin rim-

PRIVERTĖ ATSAKYT

Kancleris atsakysiąs į sočia 
listų interpeliacijų.

KELIAUJANTIEMS 
EUROPON.

NUTARĖ ATSIMOKĖT 
VOKIEČIAMS.

RENGIASI KOVOT SU 
VALGYKLŲ SAVI

NINKAIS.

Anglų orlaiviai pradės bom 
barduoti Vokietijos 

miestus.

A

kalų min
M. Maslov, žemdirbystės [istoringųjų Mamos mušiu 

min.
* M. Skobelev, darbo min.

M. Prokopovič, ištekliaus 
min.

M. Bernacki, iždo min.
M. Kartašev, religinių rei

kalų min.
M. Kiškin, viešųjų darbų

min.
M. Konovalov, pirklybos ■ tidavė 

ir pramonės min.
M. Smi rnov, valstybės ko

ntrolierius

IGNORUOJA EXEMP 
TION BOARDĄ.

NEW YORK, spalių 6. — 
/Mexikos vice-konsulas New 
Yorke atsisakė atvykti kvo- 
timuosna 
nodams kas su juo daryti, a 

visą reikalą į apskri
čio prokuroro rankas.

WASHINGTON, spalių 6 | 
—Telegramos praneša, jogei 
šiandie rengiasi išsiskirstyt 
Suv. Valstijų senatas. Ran
dasi dar pora bilių, kuriuos 
būtinai reikia priimti. Ma
noma, kad jie bus priimti be 
jokių ginčų ir senatas galės 
be kliūčių išsiskirstyt.

LONDON, sualių 6.—Ko- 
įpenhagene gauta žinių,, jo- 
Įgei kancleris Michaelis pa
galios sutikęs atsakyti į so
cialistų klausimą: kuo vado- 
vaudamos valdžia remia 
pangermanistų žygius, ta-

|riant jų varomą propagan
dą už aneksijas ir kontribuci 
ją. Kanclerio atsakymo ga
lima laukti šiandie.

LONDON, sp. 6. — Ang
lijos karės taryba pagalios 
/nutarė atsiteisti vokiečiams 
tuo pačiu, kuo vokiečiai vai

dina Angliją, būtent bom- 
į barduoti apginklius ir neap- 
jginklius Vokietijos miestus 
iš orlaivių. Taigi nuo dabar 
į kiekvieną vokiečių orlaivių 

(atsilankymą Anglijon, ang
liai atsakys tokiuo jau atsi
lankymu Vokietijon.

VOKIEČIAI PAPIRKINĖ 
JO FRANCUZŲ LAIK

RAŠČIUS.

)

etiakov, bažnyčių 
pirm.
Verchov

MEXICO CITY, sp. 6. — 
Čia gauta žinių, kad Tam- 
picoj vakar kilo < kerosino 
darbininkų streikas. * Kol 
kas darbą metė tik dalis da
rbininkų. Vis dėlto, by va
landą gali mesti darbą ir li
kusieji darbininkai. Kom
panijos nuosavybės apstaty- 

uvynoita kariuomene.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”.

Ak

PERKĖLĖ INTERNUO 
TUS VOKIEČIŲ JŪREI 

VIUS.

DETROIT, spalių 6.—Ei
na gandas, kad federalė val
džia rengiasi paimt savo ži
nion paskelbusio automobilių 
fabrikanto Fordo dirbtuves.

Valstybės departamentas 
skelbia naujų faktų.

CHATTANOOGA, spalių 
6. — Valdžios įsakymu tapo 
perkelta internuoti vokiečių 
laivo Prinz Friederich jūrei
viai į fortą McPhersoną.

ZURICH, Šveicarija, sp. 
5. — Buvęs Graikijos kara
lius Konstantinas šiomis 
dienomis paaukojo 1000 
frankų (200 dol.) nukentė
jusioms žydų šeimynoms pa- 
starąjame Salonikų gaisre.

AMSTERDAM, sp. 6. — 
Naujoji Vokietijos karės 
paskola nevyksta. Nevei
zint didelės agitacijos, ku
riai panaudojama ištisi laik
raščių puslapiai, jos pasek
mės esą palyginamai men-

Cbicagoj ir apielinkėse.— 
Giedra; maža atmaina tem 
peraturoje.

WASHINGTON, sp. 6. — 
Valstybės departamentas 
praneša, jogei jį esą painfor
mavo Švedijos, Norvegijos 

ir Danijos legacijos, būtent, 
kad tie Suvienytųjų Valsti
jų piliečiai, kur norėtų ke
liauti į vieną iš minėtų val
stybių, privalo suteikti savo 
pasportus tų valstybių įga
liotiniams — patikrinimui.

PERSERGSTI NAU 
JOKUS.

Pabėgėlių laukia sunki 
bausmė.

Chicagos valgyklų savini
nkai suskubo kelti kainai po 
5 ir 10 centų nuo kiekvieno 
valgio. Dabar, pakilus pie
no kainoms, valgyklų savi
ninkai rengiasi irgi’ pakelt 
kainą — po 10 centų už stik
lą pieno vietoje iki 
šiol mokamų 5 centų. Lau
kiama, kad įsibėgėjusius go- 
dišius paims į savo rankas 
maisto administratorius Ho- 
veris. Pažiūrėsime.

WASHINGTON, sp. 6.— 
Valstybės departamentas 
skelbia naujų faktų apie bu
vusio Vokietijos ambasado
riaus Bernstorffo veikimą 
Suv. Valstijose. Sulig pa
skelbtų telegramų-kodų, ku
rias siuntė į Berliną buvęs 
Vokietijos ambasadorius, 
pasirodo, kad per jo rankas 
buvo įteikta Bolo Pašai net 
1,700,000 dolerių papirkimui 
įvairių Francijos laikraščių.

Bolo Paša dabar randasi 
Paryžiuje. Jis ir vienas įta
riamas kyšių ėmime redak
torius jau areštuota. Enia 
tardymas.

WASHINGTONAS, sp. 5. 
— Valdžia dar kartą perse- 
rgsti visus tuos kareivinio 
amžiaus vyrus, kur tapo pa
imti kariuomenėn, bet iki 
šiol neatsiliepė į karės val
džios paraginimus. Valdžia 
pagraudena jiems sunkio
mis bausmėmis. Vis dėlto, 
kurie atsilieps į paskutinį 
paraginimą, tiems busią do
vanota.

MEDŽIOJA VOKIEČIŲ 
SKRAIDUOLIUS.

WASHINGTON, sp. 6. — 
Galutinai paaiškėjus, kad 
Ramiąjame vandenyne ran
dasi Vokietijos Ujurų vilkų” 
— 'skraiduolių, neužilgio į 
ten busią pasiųsta anglų, ja
ponų ir šios šalies kariški 
laivai,. idant sumedžiojus 
juos.

K a d a n g Lkaikurios 
gerb. Chicagos (ir apie- 
linkių) liet, draugijos, j- 
stojusios Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tary- 
bon, nesuteikė mums 
kartu ir savo valdybų 
adresų, tai šiuo malo
niai prašome visų tų 
draugijų valdybų, idant 
jos teiktųsi priduoti sa
vo adresus Ch. I 
bos Pildomojo Komiteto 
sekretoriui, adresuojant 
— St. Strazdas, 1840 S. 
Hoisted St.

Butų 
gerb. draugijų valdybos 
tatai atliktų urnai. Ar- 
tinanties antram visuot, 

susirinkimui 
Piki. Kom. mato esant 
reikalingu susižinoti su 
gefb. Draugijomis.

Ch.L.D.T. Pild- 
Komitetas.
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Antai

žinomas lielu-

B

pri
klauso nuo tojo kūno sunkumo.

M
B

2
Prof. e. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis
4

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.
A

Vertė J. Laukis.
X - r - » 

(Tąsa).
mes tyrinė jame kana rai

atkreipiaišvaizda — visa
musų domą. 5
■permanyti, įtempdami savo jau
smus, idant kuodaugiausia su
vokti

kokiame sąryšyj jos randas vie
na su kita arba su kitomis bui
timis. Mokslas šituomi nesiten
kina. Tyrinėtojas, tyrinėjantis 
paukštį, nesitenkina tuomi ką jis

geibu. Jis nori paukštį ištirti 
arčiau. Jis klausos jo giedoji
mo ir tuojaus savęs klausia,

gas, kurios butų tinkamos ar
čiausiam jo ištyrimui.

užmušti ir išdalinti jį į atskiras

tikras pagelbines priemones ir 
instrumentus. Norėdamas iš
žiūrėti smulkiausias paukščio 
daleles, jis turi pritaikyti aiški

pijos techniką.

dugniu.

»■ ■■(!!!■*

ir iš elektrinės mašinos. 9

lį ra yra elek t rikiuos jiegos apsi
reiškimas. Bet ka padarė

augs
čiau aprašytą aparatą? Jis pa
darė mokslišką bandymą. 
Franklino bandymas skiriasi 

tyrinėjimo tuo,nuo

domain daiktui (šiame atsitiki
mi1 audrai) ne taip, kaip jis yra,

atitraukdamas elektrybes dalį į

to jam prieinama.

dviiias mokslo reikalvimus re-

nuo vieno
bokšto įvairaus sunkumo ku- 

v

nūs; jis patyrė, kad visi kūnai

NAUJIENOS, Chicago, Ill

bių sąstatas deda gana siaurus

daiktas,

mis sunkenybėmis;

Kuriuo lyrine toj as gali prieiti 
prie biologinio klausimo išriši
mo bandymo keliu. Bet, antra 
vertus, šitoje aplinkybėje ir 
slepiasi visas šito mokslo išna
šu m as. 
š v e n

i e

budu,

nuo

tumių technikos pagelbinių prie
monių ir todėl jis ne kiekvie
nam žmogui yra prieinamas.

Bet tyrinėtojas šituo nepasi
tenkina. Be tyrinėjimo, kurio 
vertė žymiai pasididina dėt ats
kirų technikos priemonių pri
laikymo, mokslo rankose yra 
dar ir kitas būdas. Musu min-

Franklinas, perk u n traukio išra
dėjas, giliai užsiėmė elektrybes 
ištyrimu. Prisižiūrėdamas au-

mo išaiškinimui jis padarė ši
tokį išmėginimą: audros metu

Jininiu šniūru, prie kurio buvo

met, reiškiai daromai į puolimą.

mai nuvestų prie tam tikros iš-

visos sąlygos, prie kurių tyrinė
jimai buvo daromi; beto, jam

niškai perkeisti, šiame atsiti
kime pasisekimo apturėjimui 
Galilėjus turėjo susverti tuos

kiti budo, bandymu mes supran
tame tyrinėjimą savarankiškai 
mainomų buičių, padaromų prie 
tam tikrų sąlygų, kurias mes

Kuone visuomet

kenkiančios
.Juo geriau mums pasi
jas paklaidų versmes

bandymu.

ir biologija, 
tyrinėjimu, ir 
iė. ovviiiii esv-

žinokite kad
Saugiausias Pinigams 

Pasidėti Bankas 
yra tas, kuris turi didelį Kapitalą ir 

Valdžios Kontroliuojamas.
Šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėlį matot, 

turi:
KAPITAIX) IR PERVIRŠIAUS $300,000.00 
BANKO TURTAS VIRŠ......... $2,900,000.00

Taipgi yra po aštria 
Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metą.

Bankas moka 3 nuoš. 
ratomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojirno ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
j visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
bankų po visą Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 r v to iki 4 po pietų. 
SUBATOMIS nuo 9 ryto 
iki t v. po pietų; taipgi 
SUBATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto 

Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių,

BA IN K

Randasi ant 35-tos gatvės Strytkariu Linijos.

negu apgaudinėjus save tuščiais 
žodžiais. Kaip sau norite, šita

organizme užima nepaprastai

nias.

įvairumo beveik nepasidavė che
miškai analyzai vienok mes su

padaro esminę sudėtinę visokio 
organizmo dalį. Todėl mes j 
protoplazmą žiūrime kaipo j gy

ri o, k a d^ vybinį sandedinį tikroje šito žo- 
p a s e k- 

, kiekvienas mokslininko, ji

kinti tokius santykius, kurie 
mums, žmonėms, turi didelę 
praktikos vertę. Ištikro, čia vis
kas sukasi aplink klausimą apie 
musų būtį ar nebūtį.

susitiktume su gyvybe, visur 
matome, kad ji yra ankštai aukš

DIDŽIAUSI miesto kont
raktą GAVO LOUIS 

ROSEN DAIRY.

dinti su kaikuriais biologijos 
klausimais; bet Jai skaitytojas 
nemano, kad mes jam gyvybės

prastą formulą. Ne, pakelti 
musų klausiniai ves prie naujų 
klausimų ir tokiu budu, vietoje 
vieno mįslio jis turės reikalo su

atmena, kad mes negalime pa-

Gyvybės apsireiškimai.

Visų pirma norisi man supa
žindinti skaitytoją su tuo mažy-

paduoti kaikurių žinių. Bet gal 
tai nėra reikalinga? Gal a m e-

todel aš
nors trumpai apipiešiu amebos
visi žino? Vargiai.

namuoju stiklu. Bet jis yra pa
puoštas tokiomis neįžymiomiš 
varsomis, kad jis maža tesiski
ria nuo apsiaučiančio jį skys
čiaus. Jis yra kaip mažytis tam-

gyvas daiktas. Bet pasižiūrėki
me į jį per mikroskopą ir mes 
išvysime įdomių dalykų. Tąsyk

ne-

tai galėtų atrodyti iš pirmo pa
žiūrėjimo. Tąsyk pasirodo,

įvairios medžiagos, 
lysi m c šviesą, kaip

Mes paina-

drumstą varsą. Skysčius ir gru-

Duokime tuo jaus šitiems ame
bos organizmo elementams tam 
tikrus vardus. Sandedinis, iš

vadinama

susiduriame su 
Ivgšiol dar ne-

toplaznios turinį. Mes lik api- 
čiupiausiu budu galime pasaky-

garnio, selitragamio, miglia ga
rnio, su priemaiša nedidelės ap- 
šties fosforo ir sieros. Beto jo
je yra angliavandengamiai ir

niai daiktai. Šitų daiktų miši- 
nis vandenyj ištarpintas duos 
mums tai, ką mes vadiname pro
toplazma. šitas sandedinis at
sižymi pastebėtinu įvairumu ir 
mes net negalime pasakyti, ar 
jis yra tam tikras chemiškas 
kūnas. Tokiu budu pačioje

ties, mokslas turi prisipažinti 
i prie savo nežinybės. Bet ge
naus yra žinojus, kad mes tam

Gerai žinomai
Rosen Dairy, kuri aprūpina pic-

rūpinti pienu Cook County li
gonini ti, kuris yra vienas di-

Louis Rosen Dairy yra viena 
seniausių ir daugiausiai žinomų 
pieno firmų šiame mieste, 
įsteigta p-o Louis Rosen 1901 
metuose ir jos augimas nuo to 
laiko buvo stebėtinas. Daugu
ma didžiausių departamentinių

re, Kleino Departainentinė san
krova, ir tokios didelės viešos

gonbulis, Juvenile Home, The 
Bridwcll, Illinois namas del ak-

yra labai 
via m s ir

namuose kasdieną per pereitą 
tryliką metų. Visos didesnės 
lietuvių grosernės pardavėja 
Louis ten Dairy pieną ir 

dello kad žmonės 
imsią ir šviežiausią

pienų.

Kaip Rašyti
I .aiškus

Lietuviškoi ir
Ang. Kalboi 1

Kaina 75e, Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,—

1840 So. Halsted St.
Chicago, Ill.

Žmones, Kurie
Nori Geriausio

Visuomet Vartoja

Louis Rosen Dairy
PIENAS ir SMETONA

1353=55 S. Sangamon St, CHICAGO
Telephone Canal

Rusiškos ir turkiškos Vanos

12th St. Tol. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

RUSIJOS RE V OLIUCIJ OS 
PAVEIKSLAS

baltinės Rusijos Revoliucijos pavei
ksi:]. Paveikslas perskilo „kaip ca
ras nuginkluotas, traukiasi nuo sos
to, retežiai sudraskyti, o garsus re- 
voliucionicrai, kai]) čaikovski, Kra
po! ki n, Breškovska ir liaudis su rau
donomis vėliavomis stovi aplink so
stą, ant kurio yra Laisve su koja .už
mynus! ant caro karūnos. Paveiks
las ant palituravotos popieros, net 
devyniose spalvose, vertas dolerio. 
“Kardas” parduoda juos po 25c. Pri- 
siyskite konverle kvoterį arba 25c 
vienccntines štampas, ir paveikslą

“KARDAS”
251 Broadway, So. Boston, Mass.

$125 $40 $20
DEL TAVĘS
Kontest Prasidės
Nuo I -mos Septenibei 
Iki Urnos December.
Del supažinimo visuomenės su musų 

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

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę

Didžiausią ant Bridge- 
porto. Katrie norite 
nusipirkti gražų laik
rodėlį, deimanto žie
delį, devizkėlį, šliubini 
britvų, gramofonų ir kitų 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, 
verias ir gramofonus.

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

Raumalizm&s Sausgelė.
Nesikankykite saves skaus

mais, Reumatizmu, SausgMe, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo
st is lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

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

Knyga-.“ŠALTINIS SVEIKĄ- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

T

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akiniu*, «cnak 
nuoji n patarimu* duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė, arti Chica<o *▼. 1 M 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ilryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 ifcryto iki 2 po pivba 

Tel. Haymarket 2484.

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

BALNIS
PUNDINAS

4536 SO. PAULINA ST
CHICAGO, ILL

Telephone Drover 3774
MMW
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(’K ERO, ILL.

lai
kė mėnesini susirinkimą Tani.

pos nariai

nebuvo, apart nominavimo kan
didatų į LSS. Pildomąjį Komi
tetą ir paraginimo vietinės kuo
pos komiteto, kuris yra nuo se-

.y 
L

■

Y aiidens. 
Šildytojo 
Bargenas

Kaina turi pakilti i 
žiatisiai 35%—Š7 a 
daugiau— k uoniet dut 
finis Mindei is pa rdti» > 
mas.

nia-

t

1
L 
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Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimais

ROCKFORD, ILI

Pirmiaus ir dabar.

s žmonėmis.

sikimšusios žmonių; 
rūšies

išpradžiii,

i vairios

ii alsi likdavo ne* 
muštynių, nuo ku-

Korespondentas.

INDIANA HARBOR, IND.

jau

•na, sužinojęs, 
ivo kermošių, 
aš pasiži 11 rėt i,

laiigiausiųjų Bankų
TE lAUPVMO SĄSKAITA CHICAGOJĖ.
Banknje. .28 rnetua teisingai vedamoje Baakejo.

Fu prieinu* \alshj >•> ir S i.M šiem i i nio Rankų (Clearing House) ♦KpcdU

m

1900
KASPAL.

prezidentas
DTTO KASPAR

vice-prezidentas
WILLIAM GETTING

prez. Getting Bro*
CHARLES KRUPI’

Tice-prezidentaa
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KABI : V.* •

BLUE ISLAND AVE., kampa* 19 K«tven.
V. F. MASIIEK 

prez. Pilsen L umber (’o
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnffl Co
OTTO KlJBiV 

prez. Atl®>
'[Brewing C«

pi i klys
H. E.

•e-prez. Ni
;eo. c. vvilce
i vice-prez. T. Wilce Co.
J OZE F SIKYTA 

kusieritis.
KRVI RAIJ A $(*>,000,000.

KALBAMA LIKTL'VISKAj

Del Patam a
Banį

vjmo Depozitoriams
; Panedėlio Vak.L* I

J

i fPL C- B. L 4 . J’ £< jį h iš*
a % ii * 1) cl 1 i I v- 5 j €. tuviskai. Kvieč

01 Chicavo

ir kvietimais žmonių atsilankyti, 
bet kaip reikia lai nesusirinko, 
turbūt, nė penkiasdešimI žino-

HOUSE
V. A' ■ . tic t-' ...

teisindamasis,

nežinau ka kalbėt.L

Bet žmonės pradeda jau ne- 
ėl tiems ponams “dimikra-

gicsmę gii'dą

<ai,

X

>ra-

nuos
gos.

I larboro Korespondentas,

Demonstracija.

surengta

ta trimis didžiausiom is 
mis, nešant 16 papai

nurodydamas

ios demonslr.'ic!-'

St. Louis Smelling and lie fining

Didžiausia Sankrova 
Aprėdalų ir Avalinės 
nuošaliai nuo vidur- 

miesčio
Kamuas Milwaukee ir Ashland Ave’s

Nemetiket Savo Piningų
DOMAUS vyrus kuomet pabrangimas kainų ant aprėdalų; kurios yra visame krašte paliaus. Bet 
dar dabar galite pirkti aprėdalus arba švarkus už vidutines kainas, jeigu žinote kur nueiti. Pavely

kite mums duoti sau mažą atlyginimą sutaupymui pinigų. Jeigu norite numažinti išlaidas už drapanas 
sėskite į gatvekarį ir važiuokite pas Continental didžiausios sankrovos, nuošaliai esančios nuo vidur- 
miesšio augštų kainų distriktų. Busite dėkingi žvaigždei už parodymą tos sankrovos durų, 
geidžiame nuo jųsų, kad jus pagelbėtumėte mums mokėti augsią rendą. Dėlei musų didelio sandėlio, 
didelio pasirinkimo ir del mažesnių išlaidų, kaip kokia kita sankrova Chicagojė mes aukaujame jums 
augščiausią vertę drabužių, kurią jus galite gauti mieste. Sutaupysite tikrai dolerius pirkdami pas 
Continental.

V

Mes ne

Geriausios Ryšės Apredalai ir Švarkai
Didelė firma vakarų pusėj prarado daug pinigų per išpildy-

mi jį lodei jus juomi naudojatės. Netu-

t ėdami šios sutarties jus niekuomet nega-

lėtu mete pardavoti

šiame dideliame sandėlyje randasi naujausi fasonai, kaip 
nauji “trench” ir kariniai modeliai taip lygiai pinch-back su 
liuesais pečiais viena ir dvi-eiles apredalai mėlynais, žaliais,

NMJWn

Turime taipgi visą sandėlį aprėdalų ir švarkų pasiu
tų firmos Hart Schaffnerio and Marx’o, Kuppenheimero 
Society Brand ir kitų gerai žinomų fabrikantų po $25.00 
iki $35.00.

Geresnė rūšis daug gražiau nudirbta, šiame sezone 
geriausi modeliai su visokiais ženklais rankomis nudirb
ti apredalai.
Sąskaita už vaikų drapan į m et u s neš a d a u g a u gšči a u;

Vaiky Apredalai ir Švarkai
; galime žymiai sumažinti tas išlaidas—ir galime užganė

dinti šiuo laiku vaikus ir sutaupyti jums išlaidas. Stori tvirti 
apredalai ir švarkai, kurie ilgai dėvėsiu 
gyvenimą. Busite visai užganėdinti.
kus- Visokio dydžio nuo 6 iki 18 metų.

Atsiveskite savo vai-

Continental Skrybėlės
Teisingos iš kiekvieno atžvilgio. Aplaikėme didelį siun

tinį rudeninių skrybėlių. Dideles vertės — visokie nauji fa
sonai ir spalvos ant šio sezono. Ateikite ir pamatykite juos.

susiorganizavo i 
letter Workers

arbininky, 
mažai

no nario.

sireikieriu šelpimo fon- 
l jiisvės Mylėt o jas.

VISUOMENES ŽINIAI.

v. “temporary injlinelio,n”, gau
tą iš teisėjo J. Olis Humphrey, 
vielinio Illinois teismo. Injunc- Mass.. įsteigė Legal 
lion paliečia vąjdybą ir nyku-; mu ir Patarnavimų
rums Jum n lc t ųs, viso
'' 'k O'V-R* W' ■ -.Lf .'A 1 ■. 1

šiaip nelaimėj.

navimai visiems už dyką, •r c
riant tuos patarnavimus,

Komitetas tarnaus visiems Iv

tokiu įsitikinimų žmonėms.

lapus sužeistiems, užgautiems, 
nuskriaustiems ir U. Atsitiki-

arimu bei Pat K
navimuK

Komitetą,

AR TURITE 
;OIJN 1 NKA, 

kurs nenori ge
ruoju atsiteisti. 
Jeigu taip, tai’

skolininką j 
- musų rankas 
ekmingi visokių 
i. Mųsu būdas 

pasijda ir atgauna neatgauna* 
rn.ns skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus. prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.

Su visokiais reikalais kreipkitės 
i musų ofisą ypati.škai ar laiškais 
įdedami dvi-centinę. markę alka 
kymui ant žemiau nurodyto adre 
SOI ______ J.,

Mes esame

Chicago, III

I

oukestra-heNj
3147 S. Halsted Stį
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inu

knechto

Apžvalgą
ŽYDAI KALTI

Redakcijos Straipsniai

z i nonm o ne

sol
kad tuo budu ant spaudos laisvi

$7.00
$8.00

$7.00
$8.00

$5.00
$3.00

I SKAITYTOJUS IR 
BENDRADARBIUS.

valdyba.* <•

šimtu su
miestelis

. $6.00
$3.50 

Chicago
$5.00

. $3.00

Užsitikejimas 
darbininkais.

Suvaržymam 
didėjant.

INFORMACIJOS BIURO 
VARGAI.

DVI NUOMONĖS APIE 
ZIMMERWAWĄi

įeina; u. 
Januška, 
išvien su

rastis labai dejuoj 
joje netvarka, ir 
ta netvarka daru £ '
komitetai
reiviti tarybos

vi uc
kunigas
jo jiems
Praėjo tie brangus musų k k
kalams laikai!

rusu so- v
“Novy •z 

ocialistu

vizijų ir
rūpinasi
jos stoviu, kareivių disciplin 
ir net strategija kares lauke.

ciausias 
ino idėja 
mi, 
me 
atremsime Palyginkite aprašy

Bostono kairie- 
sutvėrė 
ir mu-

ydams.
Tuos armijose komitetus iš 

■aivoj o kareivių ir darbiniu

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Ilalsted St, Chicago

Kaip tas Bismarko įstaty
mas, taip ir šitie Wilsono ad
ministracijos pravestieji bi- 
liai kilo iš tos pačios prieža
sties — viešpataujančiųjų 
klesų baimės prieš augantį 
socializmo judėjimą. Jeigu 
tos baimės nebūtų buvę, to

nikų “tautos c-
Kiek atsimenam.

Kaip išrodo, tai 
ma apie tų patį ‘ 
jos biurų”, kurį Gabrys ir tarp 
lietuvių garsindavo, prašyda
mas nuolatos 
reikalams

majuose 
redakcijose 
r kazarme

Kad laisvės suvaržymas į- 
vyks ir Amerikoje, kada ji į- 
stos į karę, tą mes kalbėjo
me senai, kaip tik atsirado

, aštrią ribą tiesia tarpe pro
letariato ir kitų visuomenės 
klesų, ant tiek jisai pabrėžia, 
kad proletariatas yra ta vi
suomenės klesa, kurios j ie
nomis bus įsteigta socializ
mo tvarka. Darbininkų kle
sa eina prie socializmo ne 
dėlto, kad socialistai ją ragi
na prie to, o dėlto, kad tokie 
yra josios reikalai; sociali- 
istų raginimas (agitacija) tik 
(pagreitina tą darbininkų 
klesos ėjimą.

Neužsitikėt darbininkais 
gali tiktai tas socialistas, ku
ris nėra tikras, kad jo mok
slas sutinka su darbininkų 
reikalais. Tokiam socialistui 
'eikėtų pastudijuot partijos 
programą ir raštus, kuriuo
se jisai nuodugniai aiškina
mas.

Užsisakomoji Kaina:
Chieagoje—
Mešiotojams kasdien pristatant į 
mos, moka:

Savaitei ...............................  1
Mėnesiui .  ..............................5

rimų to “Tautu žurnalo.” Ji: 
rodos, sakėsi busiąs ir vyriau 
siu to “pavergtų tautų” laik 
rašei o redaktorium.

tų, taigi ir ne jų 
viršminėtą komisijų

liotais “pavergtų tautų apgy 
nėjais” buvo kas nors nege 
ra, tai jau liudija ir tas lak 
tąsi kad Gabrys staiga iš Pa 
ryžiaus išsinešė ir apie jo “in 
formacijų biurą”,* kurį kleri
kalų spauda pirma taip-rėk- 
tarnavo, pastaruoju laiku vi 
sai jau negirdėt.

areštuotas. Kelintas 
surištų su tuo biuru buvę jau 
pirmiau areštuotų. Paaiškė
jo, kad tie žmonės fabrikuos

ka Draugija Rūta No 1, kuri 
laikė savo mėnesinį susirinkimą 
spalių 3 diena, nutarė prisidėti

Kuomet socialistų spaudos 
laisvė siaurinama, tai dides
nė pareiga puola ant sociali
stų organizacijos ir jos na- 

Organizacija ir jos na- 
privalo uoliau veikti, 
nesumažėtų gyvumas

VISUR IŠTIKIMI 
SAVO IDĖJAI.

Amer. Liet; Dari) 
Taryba;

musu klerikalu laik- 
a, kad Rusi- 
aiškina, kad 
kariuomenės 

darbininku bei ka-

susi- 
bet dar neturi teo- 

ipsprendi- 
Trcčią grupę atstovavo 

ilininkas. Kon-

paduodas pagal 
nence Monitor’ų,” 
Fra nei j os va Idž ia 
irvžiuie kokio-lai

gi tame, kas dabar dedasi 
Suv. Valstijose, mums nėra 
nieko netikėto ir nuostabaus. 
Jeigu kuo galima stebėties, 
tai negut tiktai nepaprastu 
spartumu, kuriuo laisvės 
varžymas čionai progresuo-

Tie iškalbingi žydai-karci- 
viai paskui pateko j komite
tus. šiandie kuone vieni žy
dai tatai ir kontroliuoja rusų 
kariuomerfe. Bei, kiek žino- K-
ma,. tasai kontroliavimas kuo 
tolinus, tuo labinus kareivius 
demoralizuoja. Ateis laikas, 
kad Rusija neteks nei dabar
tiniu sudemoralizuolų arini-

kaltinami, kad jie 4 
sė” L. S. S. centro 
patįs kaltintojai 
Massachusetts^ 
Politiškų Kaliniu 
Fondui

Paskui mes pamatėme toli z
į rytus, už milžiniško vande
nyno, ten, kur dienų ir naktį 
kanuolės baubia, kur išbadė
jusios molinos apverkia savo 
žųstančius ir žuvusius sūnūs 
ir vyrus, -- tenai mes pama
tėme* brėkštančių aušrų, ka 
nušvietė milionams darbinin-

Socializmas nėra Vokieti
jos kaizerio talkininkas. Ji
sai yra didžiausis kaizeriško 
ir visokio despotizmo prie
šas. Todėl socialistų spauda

la zammerwaldo (Šveicari
joj) konferencija įvyko 1915 
m. rugsėjo 5 d. Antroji tarp
tautinė socialistų konfcrenci- €
ja įvyko 1916 m. balandžio 21 
d. Kienlhalcj (Šveicarijoj).

rių. 
riai 
kad 
darbininkų judėjime. Ypa- 
tingai-gi jie turi' išnaudot tą 
veikimo progą, kurią teikia 
šio rudens rinkimai.

Kaspulmas, Su- 
Protopopovas ir 

šalies valdonai buvo ne žy- 
o tikri krikščionįs, ir lictu- 
atslovas Durnoje, katalikų 

Laukaitis, uoliai pade- 
naikinti, “kramola”...

Kadangi “sovietuose” sočia- 
lis tų tarpe yra daugelis žydų, 
be to pastarųjų didžiuma ir 
armijų komitetuose, reiškia, 
kad šiandie rusų kariuomenę 
valdo žydai. Be šito žydai tu
ri didelę intakų, ir pačios ša
lies valdyme, ačiū rusų žiop
lumui.

Nestebėtina tatai, jei šian
die kaip Rusijoje, taip jos ar
mijose siaučia visuotina be
tvarkė.

Ch. L. D. Tarybos posč<lžiuose 
ir informuos draugija apie jos 
veikimą, v

L. T. D. Rūtos |Hrmininkus.
J. D. Doveika^

trigubint savo pastangas ko
voje už darbininkų klesos 
reikalus ir skleidime socia
lizmo idėjų.

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

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

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

United Stales, outside of Chicago, 
by mail:

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

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

o jeigu jie pasipriešindavo bent 
vienu žodžiu, tai gaudavo į snu
kį ir atsidurdavo areštai)tų ro
tose. Darbininkai ne tarybas 
organizuodavo, o būdavo vaiši
nami kulkomis ir nagaikomis. 
Revoliucionieriai ne ministe- 
riams diktuodavo, o sėdėdavo 
kalėjimuose ir katorgoje, žydai 
ne Rusija valdė, o buvo sker
džiami pogromuose. Rusijos 
caras, carienė 
chomlinovas,

mo; išėmimu yra tiktai vie 
tia Rusija, kurioje, ačiū re 
voliucijai, visiškai persikei 
tė šalies tvarka.

Didžiausis žmonių laisvei 
smūgis yra, be abejonės, pa
skutinis įstatymas apie spa
udą. Tam tikros pakraipos 
laikraščių gyvavimą jisai da
ro beveik visai negalimu. 
Daugybei kitų laikraščių li
kimą jisai paveda niekieno 
nekontroliuojamai pačto vir
šininkų nuožiūrai.

Hnii Uttari) Dienraštis Amerikoje
IMžia NAUJIENŲ BENDROVE inc 
* Kasdien, išskiriant nedSldienlus

padarius ne taip pavojingu 
kapitalistų klesai socializmo 
j u d ė j imą. Minėtieji b i 1 ia i 
pagal savo tendenciją gali 
but sulyginti su prieš-socia- 
listiniu Bismarko įstatymu, 
kuris buvo išleistas Vokieti
joje 1878 m. ir išėjo iš galios 
1890 m., kartu su Bismarko 
režimo puolimu.

konferencijoje dalyvavo ir tūli 
socialistai, karės pradžioje bal
savusieji už kreditus arba susi
laikiusieji nuo balsavimo, taipgi 
ir “dabartiniai Rusijos social- 
patriolai*’, Čcheidzės pasekėjai. 
Bet; to neveizint, konferencija 
buvo, pasak jo, “brėkštanti auš
ra, ka nušvietė milionams dar- c
bildukų kelių.”

tiekia, dienraštis siunčiamas pačiu 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams......................
Pusei meti;...............

Suvienytose Valstijose, 
|e, pačiu:

Metams ....................
Pusei metų...............
Trims mėnesiams . .

Kanadoje, metams . .
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siusti Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

'Tarp suimtųjų randasi ir 
tūlas Goldskis,' “Tautų Žur
nalo” bendradarbis. Žydelis 
Landau, vienas “informacijos

cijų, ir pamatysite, kad tarpe tų 
trijų nuomonių yra labai žy
maus skirtumo. Bet “Ateities’’ 
korespondento nuomonė yra, be 

, kairiausia.
Kovos ir “Ateities” nu
mes norimi

“nevdzienčnas narodas.” 
dus jie niekina susiriesdami 
o iš kokios tautos v ra kilęs I

- Rusu kariuomenės viršinin c
kų teisės karės frontuose ap 
ribuolos. Kariuomenes vai 
dymo pilnas leisis turi arini 
jų komitetai. Kiekviena ats 
kiri armija turi savo komite 
ta. Komilelan nariai renka 
mi pačių kareiviu iš rotų, ba

j Ginčuose tarpe Lietuvių 
j Darbininkų Tarybos šali- 
! ninku ir priešų apsireiškė 
(nevienodumas jų nuomonių 
I vienam svarbiam klausime 1
Į -—klausime socialistų užsiti- 
įkėjimo darbininkų miniomis.

Kiti visi skirtumų punktai 
pasirodė neturį pamato.

Tarybos šalininkams buvo 
prikaišiojama, kad jie norį 
pražudyt socialistų organi
zaciją, suvienydami ją su 
ubespalvėmis,, draugijomis. 
Bet tie patįs žmonės, kurie 
šitą dalyką prikaišiojo, se
nai juk yra pritarę socialis
tų kuopų ir visokių draugijų 
susivienijimui L. Š. Fonde.

Tarybos šalininkai buvo 
nesiklau-

Bet tie 
pritarė 

valstijos 
Šelpimo 

Brooklyno Taikos 
ir Teisių Komitetui, kurie 
susiorganizavo, taip-pat ne
siklausę centro.

Tarybos šalininkus dauge
lis barė, kad jie steigia nau
ją politišką partiją. Bet tas 
priekaištas parodė tiktai, 
kad jo autoriai nežino, kas 
yra partija 
ji socialistai juk 
Workmen’s Council 
siškiai L.D.T. priešai pripa
žino, kad ta Bostono orga
nizacija visai nėra konku- 
įrentas partijai.

Tarybos šalininkams, pa
galios, buvo prikaišiojama 
patriotizmas, oportunizmas, 
nukrypimas nuo socializmo 
principų ir tt. Bet šiandie tie 
patįš prikaišioto jai nuolatos 
skelbia, kad L.D.T. progra- 
me nėra nieko, ko nebūtų 
socialistų programe.

Taigi visi tie priekaištai 
nupuolė patįs savaimi, Jei
gu kas-nors dar kartoja juos 
šiandie, tai reiškia, jogei ji
sai nemoka arba nenori pro- 
taut. O su tokiais žmonėmis 
neapsimoka kalbėt.

Rimtas nuomonių skirtu
mas tarpe socialistų, prita
riančių Darbininkų Tarybai 
ir nepritariančių jai, yra, 
kaip sakėme, tiktai nevieno- 
d°je jų pažvalgoje į darbi
ninku minias.

Pirmieji mano, kad socia
listai privalo žiūrėt su užsi- 
tikėjimu į darbininkus, kad 
ir nepriklausančius sociali
stų organizacijai; o antrieji 
mano, kad taip žiūrėt nerei
kia ir negalima. Šitų soci
alistų nuomone, darbininkai, 
nepriklausantjs socialistų 
organizacijai, yra “neištiki- 
mas” elementas, prie kurio 
einant reikia apsisaugot, kad 
jisai tavęs neužkrėstų savo 
ydomis — ^nepastovumu”, 
“nesusipratimu”, “prieta
rais” ir kitais nuo Adomo ir 
Jievos paveldėtais griekais. 
Todėl, žinoma, jie ir pataria 
socialistams nesidėt su tais 
darbininkais, kaipo lygiems 
su lygiais. O jeigu jau esą 
didelio reikalo jų ir jų drau
gijų paramą gaut, tai reikią 
dalykas taip sutaisyt, kad jie 
butų priversti pasiduot soci
alistų valiai. (Pagal tokį 
pieną, pav. buvo sutvertas 
IV rajono Teisių ir Taikos 
Komitetas.)

Aišku, kad šitokia pažval- 
ga labai neharmonizuoja su 
dabartinio socializmo dva
sia. Visas šių dienų sociali-

Savo bendradarbių ir korės 
pondentų labai prašome^ ką 
nors rašant, kiek galint prisiku

Išrinkt kuodaugiausia so- 
ialistų, gaut- kuodaugiausia 

su socialistų kandida
te, supažindint kuopla- 

minias su socializ- 
—■ prie to siekda- 

mes ne tiktai pastumėįį- 
pirmyn savo reikalą, o ir I zmo mokslas tai yra užsiti- 

persekiojimus i kSJimatf Jddsft.

surenge, 
kallinin- 
š karės; 
išėjimas 

gal but darbininkams ir kvie
tė į kovą. (Žiur. LSS. “Dar
bininku Kalendorių”, 1916
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Kilus revoliucijai Rosi joje, 
rusu armijose mažai atsirado 
tokiu rusu kareiviu, katrie 

galėtų sakyti kareiviams pra
kalbas, užimti, taip sakant, 
vadovaujančia rolę. Tuomet 
rusų vietą užėmė žydai, tuo 
melu tarnavusieji armijose 
paprastais kareiviais.

Žydai kur-kas apšviestesni 
ir pilni gudrumo. Jie tuojaus 
aplink save, ėmė telkti karei
vių būrius ir aiškinti jiems 
apie užtekėjusią Rusijoje lai
svę, jos reikšmę ir pačių ka-

Haagos biuras. Tame 
matomas pataikavimas 
jal-tautininkams. Tasai pil 
nai suprantama, nes Cimnier 
valdo konferencijoje buvo ne

panaikinti kares, panaikinant 
šį surėdymą, kuris tas kares 
gimdo. Tai buvo Zimmcr- 
waldo (Šveicarijoj) konferen
cija, kurią sušaukė palikę iš
tikimi darbininkų klesos va
dai, tie, kurie* socialistų rau
doną vėliavą išlaikė nesutep
tą darbininkų krauju del bur
žuazijos reikalų. Jie išleido 
manifestą-atsišaukimą į visų 
šalių darbininkus, nurodyda
mi, kas tą skerdynę 
dulko surengė, kas 
kas ir kam nauda 
taip-pat, koks iš to

Koks turi but socialistu at- 
Ax 

sakymas į šitą pasikėsinimą 
int jų spaudos?

Tegali but tiktai vienas

MELROSE PARK, HL Vie
tos progresyviųjų ir labiau susi* 
pratiisiųjų lietuvių darliininką 
judėjimas ant vietos nestovi. 
Žengiame pirmyn ir pirmyn.

Lietuvių Darbininkų 'Karybos 
Skvrius jau spėjo gerai, susu 

ir išsirinko pastovią 
Skyrius turi jau-du 

viršum nariu. Šis 
, kartu su MaywtKxlu, 
>ie tūkstantį lietuvių. 

Skyrius tat turės pasidarbuolį. 
kad išpopul(*rizavus Tarybą ir 
patraukus jon visus, kurie nė
ra amžini miegaliai ir kurie ne
sibijo pakovoti už savo žmogiš
kas teises.

Lietuvių Darbininkų Tarybos 
Skvriaus valdvbon 

*■

Rimša, pirmininkas; 
sekretorius. Jie veikia 
delegatais, o kai bus Chicagoje 
masinis delegatų susirinkimas, 
lai Skvriu atstovaus ten valdv-

Prk 
rašymų mes norime pridurti 
vieną pastabą. Kaip vienam, 
taip ir antram minima apie<vo- 
kiečių socialistus, karės pradžio
je susilaikius nuo balsavimo už 
karės kreditus 
tomą, nežino, kad karės pradžio
je. tokių socialistų Vokiety ps 
reichstage nebuvo. Rugpjūčio 
1 d. 1914 m. balsavo už karės 
kreditus visa sociaLdemokratąm

Rašyti kiek galint aiškiau.
Rašyti (ik ant vienos popie- 

ros pusės.
Rašant, palikti kiek galint 

platesnius tarpus tarp eilučių 
— bent pusę colio.

Kiekviename rašiny j, jei kas 
pasirašo slapyvardžiu, paduoti 
taipjau ir tikimąjį savo vardą-pa- 
vardę ir pilną adresą.

Rašant biznio reikalais (kaip 
ve prenumeratos, skelbimą, 
knygų užsisakymo, adreso per* 
mainymo ir t. p. iv.ikalais), 
galima siųsti tame pat konver- 
tc, kuriuo siunčiama raštai Rt4- 
dakcijai, bet turi but surašyta: 
ant atskiros popicros. O tai deK 
to, kad laikraščio Redakcija, ku
ri tvarko visas žinias ir straips
nius spaudai, ir laikraščio Ad
ministracija, kuri nipinas Ba
nio reikalais, tai yra du atskiri: 
departamentai.

Visokie rankraščiai — kores
pondencijos ar šiaip straipsniais 

turi but adresuojami tieski i t 
Naujienų Redakcijai, o ne as
meniškai redaktoriaus vardti.

Laikydamies šitų nurodymų* 
pa lengvinsite mums darbą? o* 
taipgi bus galima

vystės” k a 1 ti n i m ą, k u r i u o 
mėgina paslėpt savo tikrąjį 

bilius-palaidojo Mil-Tikslą josios persekiotojai.
(Ne išduot šalį, o apgint ją, 
saugojant žmonių teises, ko
vojant už jų gerovę ir žadi
nant juose troškimą žmoniš
kesnio ir šviesesnio būvio — 
štai kas rupi socialistams, 
šituos uždavinius turėdami, 
jie nepaiso, jeigu jiems ir 
nukentėti priseina nuo savo

kietija atsiuntė trijų atspalvių 
atstovus. Dauguma buvo Lc- 
deburo šalininkų, t. y. uži
mančių vidurį tarp Kautskio 
ir Libkneehto. Karinius kre
ditus balsuojant jie susilaikė. 
Susilaikymą jie motyvavo tuo, 
kad nenorėjo parlamento 
frakcijos skylimo, nes tuomet 
skiltų ir pati partija. Antro
ji grupė viurtembergiečiai 
artimesni Libknecbtui. jie 
nepasitenkina vienu Iii 
lai k vmu 
relinio momento 
mo 
Libkneehto 
fercncijoje perskaitė jo paties 
laišką, kuriame jis sakė, kad 
trečia Tarptautinė gal but 
įsteigta tik antros skevcld- 
ruose ir kvietė prie pilietinio 
karo, o ne pilietinės santaikos. 
Kitų valstybių atstovai irgi 
buvo įvairių minčių. Tuo bu
du pati konferencija susidarė 

iriųjų pateik- 
nepraėjo, jie 

socijalizmo 
dauguma sa

kė, kad konferencija neturi 
užtektinai kompetencijos. 
Taigi daugumos balsų reikė
jo eiti kompromisai) ir baigė
si paprastu geidimu del grei
čiausio karės užbaigimo be 
aneksijų ir kontribucijų. Bet 
vėlesni užpuolimai ant Cim- 
mcrvaldo nurodo, kad ir tas 
kompromisas turėjo nemaža 
svarbos.

Ci miner valde išrinko tarp
tautinę Socijalistinę komisi
ją. Oficinėje apyskaitoje ji 
pranešė, kad pasiiyžusi per
traukti savo veikimą, jeigu 
pradės veikti l'atptautinis 

jau 
soci-

sai bilius apie “šnipavimą 
nukirto kelių lygiai laikraš- gaii ramiai atmest tą “išda 
čiy ir žurnalų gyvybę. Nau 
jasis-gi “susižinojimo si 
priešu 
waukee’s socialistų dienrašti 
ir pastatė pavoju n 
cialistų dienraštį 
Mir” ir vokiečių s 
dienraštį . “New 
Volkszeitung”. P 
du dienraščiai gavo 
departamento reikalavimą 
“parodyt, kodėl iš jųdviejų 
neprivalo but atimtos antros 
klesos siuntinių teisės”.

Reikia laukt, kad aukų 
laikraštijos šeimynoje tolyn 
bus vis dauginus. Ir aišku 
kiekvienam, ant kokios rū
šies laikraštijos tos aukos 
puls. Nors pačto vyriausy
bė atkartotinai skelbė, kad 
ji neketinanti naikint socia
listinių laikraščių už tai, kad 
jie yra socialistiniai, bet nė
ra jokios abejonės, jogei ir 
minėtasai “šnipavimo” bi
lius ir dabartinio biliaus a- 
pie “susižinojimą su priešu” 
paragrafai yra atkreipti 
pirmoje eilėje prieš socialis
ts spaudą.
, Dabartinė valdžia ir da
bartinis kongresas yra pasi- 
ryžf išmušt iš socialistų ran- 
ląi vieni galingiausiųjų ko

NAUJIENOS
The Littamiaini Kaily News

Dirbtuvėse 
krautuvėse ir 
banku ofisuose c
se jie varo savo agitaciją 
ir gana.

Naujos armijos kazermė- 
se Upton, N. Y., tarpe naujai 
konscriptuotų kareivių yra 
šimtai socialistų. Ir jie nei 
valandėlei neužmiršta, kad jie 
socialistai. Priverstino karei
viavimo įstatymas nuvarė 
juos į kazarmes, lai jie ir le
nais rado dėkingos dirvos so
cialistų agitacijai.

Jaunieji kareiviai renka 
aukas socialistų renkamajai 
agitacijai 6 d. lapkričio. Iš
viso žada surinkta 200 dole
riu, c

Ne!w York o socialistų kuo
pų susirinkimuose dabar ga
na dažnai galima matyt 
draugų kareivio uniformoje.

Kadangi New Yorko karei
viai dalyvaus rinkimuose, tai 
męs laukiam gausaus der
liaus balsavimo lauke.

(“Laisvė”)

Tas klerikalų laikraštis turėtų 
dabar tik atsidusti, apgailes
taudamas, kad Rusijoje tapo su* 
griauta carizmas, nes prie, jo tai ItiUsroštyjc, rašo vienas žmogus Į.- 
■jnk-■ btri^ji|frarka,” 

......................

Rašytojų ir korespondentu 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, jei bčgitt dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

/
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kordai.

Juodas 
Juodas 
Juodas 
Juodas 
Juodas 
Juodas 
Juodas

metės užgautais, jeigu aš atei 
čiau kokiu nors salionan su pa 
leistais ant pelių plaukais. Ta

kalbos
I r h iji;

Kadugių uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynčs uogos 
Motinlapiai 
Motinžoles 
Marių samanos 
Majarunai 
Malva 
Maškata 
Muilinė 
Mėtelės 
Našlikčs 
Parstupas

Pinavijų žiedai 
Raiminikės
Santai
Šalavijai 
šafronai t 
Senatai
Valerijonų šaknis

Telefonas Drover 9053 
saasr.,

FEH LAIŠKUS ARBA LIESOSE 
Kalbėti. .Skaityti, Kalyti Anfhžktl

gmos 
pertraukite 
damas nuo

—Duodu garbes žodį, pone, a: 
negaliu duoti Jums jokio patari 
mo tame dalyke; aš pats esu jut 
susirūpinęs. Taip kalbėjc 
mano pažįstamas, jaunas žino

bijaus, nepasiliks beveik nieko iš 
Liudo de-Lonžako, prie, kurio aš 
jaučiu

K. Nurkailis
1617 N. Robey SI., Chicago

Prie Milwaukee ir North Avės.

raus- 
mėlynos 

kojomis, 

22c

Devindrekis 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgėlių žiedai 
Eglių uogos 
Franeuziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Karėtoji žievė 
Kino žievė 
Krapai 
Krapai, valakiški

Alsi 
Heilo.. 
Liudai 

klausykite, Jus perdaug protin

KAPITALAS IR PERVIRŠIS 
$225,000,00 
liudija jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuolatai žymiai auga, 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarninko, 
Ketvergo ir Subatos vakarais 

iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 valandai po pietų.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 SO. HALSTED ST., 
Kampas 33čios Gatves, CHICAGO, ILL.

Apsvarstykit 
(i era i.

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

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

Tel. Canal 3263.

“Keikia būti tokia kvaila, to
kia vulgariška, kaip la Henrie
ta, kad žiurėjus į ūsus, kaipo j

Aš perskaičiau iki šios vietos 
laiškų, kada kambaryj pasigirdo 
skambinimas telefono. Jaunas, 
patinkantis moterims, žmogus, 

?nų iš triubelių: “Hcl- 
i — Jus?... A, džiau- 
Fai labai gerai... Ne

paliete!” Nenuei- 
iparato, jis mostelė

jo man, kad prieičiau ir ištiesė 
kitų triubelę... Paskui pridėjo 

prie lupų, perspėdamas 
kad reikia tyleli. Toli- 

galc kalbėjo links- 
nieko nenužiurėda- 
. “Galite sau įsi-

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kennington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, I1L

okii i gaivcKar 
Mokytojas gero 
amenimis.

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

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co. 
1540 W. 471h SI., Chicago, DI.
■ I .. Lili. — .—..i.. I...... .. ........... .. ................................. ... Wl—Illi—I Wfc

(lyti, bet kurie giliai jaučiasi. 
Be ūsų Jus man rody tumelės 
beveik nuogu. Jeigu aš susitik
čiau Jus lokiu draugijoje, aš už
dengčiau ranka akis, kad nema-

Aušros” Mokykloje pradėjo 
kaipo mokytojas patyręs 

Jis mokins kaip

Vaikams Klanelis, 
vieno šmoto miega 

num drabužis 
vos arba 
dryžos, su 
micros 2 
iki 6 met.

auginimui. Pagalios, šiandie 
ryte aš gavau laiškų, kuris ver
čia mane prie konservatyviu iš
rišimo to dalyko. Aš Jums duo-

SAUGESNIO
BANKO NĖRA 
už Lietuvių Valstijinį Banką— 
Universal State Bank—nes yra 
po valstijos valdžios supervi- 
zija ir po nuolatine užžiura 15 
Direktorių ir penkių gabių *ir 
ištikimų Banko Valdininkų.

kad Jus pertikrinus aš turiu pa
vartoti argumentus mažiau es
tetiškus, bet nuoširdesnius? 
Jus žinote, kad mane užgauna 
kiekvienas nepadorumas laiš
kuose ir kalboje... Bet... yra 
anglų patarlė, kad bučiavimasi 

nėra nuodėmė: “No harm in 
kissing!” Kokį nemalonumų ta

il a lyk e (kuris nėra nuodė- 
padaro moteries skonis 
nuskustų lupų! Palieti- 

usų — tai jau beveik pu- 
yra

pasirodytų man priešgamtišku 
ir iššaukiu manyj pasibjaurėji
mų. Pagalios, mano brangusis, 
kuo Jus pasilikite, kad Jus ne- 
naskaitvs už tania? Nesenai aš

Taip, 
mano drauge. Ak, Jus 
kad be ūsų Jus paskai

tys už tarnų... Bet Jus atsitiko
te, mano brangusis! Nejaugi 
Jus neskaitote laikraščių? Grei
tai bus išleistas įstatymas, kuris 
privers pirmiausia visus tarnus 
kavinėse, o paskui, žinoma, ir 
namų tarnus, nešioti usus. Už
tikrinu Jus... Tas įstatymas pa
siūlytas kokio-tai atstovo iš 
Marseille... Tada, Jus supran
tate, visi pasauliniai žmonės bus 
priversti nuskusti sąvo 
nę lupų... Man labai 
įstatymas Marseilles 
Jis įves visur naujų 
Bet aš... 
tarnaites 
mano 
tiesa? 
do?...

, Mes
Jaunas, patinkantis moterims, 
žmogus, neramiai mosteiejoi ,«

atstovo, 
madų...

dabar laikysiu tik 
Iki pasimatymo, 

brangusis, greito, ar ne 
Ir be to biauraus prie- 

Sudiev...” 
pakabinome triubeles.

ngvaproie.
siknisė šalčiuke savo ra 

šomojo stalo, Liudviko XVI sti 
liaus, tas stalčiukas neužsira 
kindavo — ir iš krūvos kvepa 
lais aplaistytų raštelių jis iširau 
kė laišku, parašyta ant melsvo:

QUEEN KONCERTINOS

tai besilaikius už pagražinimo, 
kuriuo didžiuojas žandarai ir 
patarnautojai. Tas priedas ba- 
nališkas ir tuo pačiu laiku iš
šaukiantis; jis tarsi sako: “Žiū
rėkite, aš — vyras! Aš — drą
suolis...” Kas liečiasi manes, 
lai, prisipažįsiu Jums tame, kad 
tas priedas, apie kurį mes kal
bame, mane erzina ir iššaukia 
pasibjaurėjimų. Pasakysiu tie
siog: aš atrandu jį nepadoriu... 
Delko Jųs j nokia tės ? Aš sakau: 
nepadorus ir aš nenusileisiu nuo 
to žodžio. Jau kada aš buvau 
jauna mergaitė, aš neleisdavau, 
kad mane bučiuotų barzdoti vy
rai... ir aš tyliai kampelyje 
šluostydavau veidų, jei tik jį pa
lietė ūsai.. Ką? Kų Jus sako
te? Jus klausiate, ar aš darau 
tų patį dabar?... Daugiau, negu 
kada nors pirmiau, mano bran
gusis! Pagalvokite tik! Juk 
dabar tame atras mažiau man
dagumo, negu tada, kada aš bu
vau maža mergaitė... Ir taip, 
aš Jus perspėjau... Panelė, leis
kite gi mums kalbėties, tas ne
pakenčiama !... Helio! 
as čia

Šis didelis Pečius 
tvirto čysto spi- 
žo, didelis kepi
mui pečius, Rva- 
rantuotas iš visų 
atžvilgių, augfitas 
antvo- 50
žas .. O Cm m 
$3 cash $1 savait.

$1 savaitėje.
Pcnninsular Šil- 

dytojas gerai pri
taikytas, didelės 
micros, tvirčiau- 
sas ii* ekonomiš
kiausias pečius,—- 
apsimokės pats už 
save sutaupyda
mas kurą, ap- 
kainuo- 
tas po 
$5 cash,

Base 
ugnį

50c sav.
Musų pagarsėjęs Queen Base pečius, 
pats prisipila, užlaiko ugnį per visą 
naktį, ddielis ugniai katilas, tvirtas šil- 
dytojas, nikeliu pa- ffTQ
puoštas, ............... CmOhOU

$3 cash — JI į savaitę

“Ar-gi lai galimas daiktas, 
mano brangus drauge, kad Jus 
rimtai manote apie apibjaurini- 
iną .Jūsų brangaus veido? Ta 
niekše Henrieta lik kų atnešė tų 
naujiena pas Brevenus ir ji tik
rina, kad tai tiesa. Visi sužiu- 

kų tik neapalpau. 
l stačiai užklausė 

tiesa, Ivonė, kad 
rengiasi nuskus- 

Aš pramurmė- 
ne... ne manau...

VUKNATINIIS WKGI8TMU0TAB MUSAS AFTI1EKOKIUS ANT BRIDGKFOfcTO

S UAUGIEMS
Akiniai aukso rimuose nuo $8.00 kr ***■ 
gftėiau. Sidabro rėmuose nuo (1.00 ir 
Hugščiau. Pritaikome akinius uftdyką. 
Atminkit: Galvps sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkinu*.* h 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris gsli 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas uždyką, jei psriti ar 

įį skauda akis. Jei jos raudonos, j«l r*l- 
va sopa, jei blogai matai, jei akįs »U- 

[f psta, netęsk ilgiau, o jieškok pagslbos ff n p tiekoj, kur kiekvienam pritaikoma w- 
LĮ kiniai uždyką. Atmink kad m«» kol- 
P nam gvarantuojam akinius ir Maukis- 

nam gerai prirenkam.
B. M. MIISIROFP, Kkaperlaa Optikas,

•Tai .ftps sargata ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa> mane. AA buvau «»» 
tiekoriue Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj Jb metų. AŠ duodu r a tarimu* DYKAI. Galit* 
padaryti bile kokius rusišku* vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktaruk. Ali 
draugas šmonių H. M. MKHIROXF, K149 HO. MORGAN HT„ CHICAGO. KLI

ŠI' j viršų. Tikėkit man, tik Jū
sų ūsai priduoda jūsų fiziono
mijai neįviakiamų originališku
mų; pirmiausia atidų jūsų veide 
atkreipia i save ūsai. Ūsai

mane: Ar ta 
p. d'e Lonžal 
Ii savo usus?

vimojasi, su oiskį pailgu veidu 
ir su jo burna, su jo “gražia” 
burna, kai[> sako ta niekše Hen
rieta, - taip labai gražia, labai 
gerai apibriešta, bei kurių rus
vi ūsai beabejonės daro labiau 
slėpninga, ne taip iššaukiančia.

“Be ūsų, mano drauge, Jūsų 
burna užgaulų mane, — taip, 
užgautu mane, kaip Jus iaustu-

Pei laiškus, iš pruktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekciją, 
gali Lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinime: jtrihiųsk iv 2c marką.

MOKINAME ir KLESO8® 
įvairių mokslų, du nomiia ir va
karais. Klesos (Ii i vyrų ir mo
tery, Mok ink it es šioj moky
kloj; i»ASKKM® UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COUUEffi PWtt- 

ATOtT SCBBH.

Aušros Mokykla 
3001 S. Halsted St. Chicago, 111.

Nuo Spalių Los dienos 1917 m. 
mokyti anglų kalbos gerai žinomas 
ir atsidavęs savo darbui J. LAUKIS (lietuvis) 
dienomis taip ir vakarais. .MATEMATIKOS (aritmetikos, algebros 
ir tt.) mokys, kaip ir pirmiau, V. MIŠEIKA.

Atkreipiu atidų j du skyrių: 1) ANGLŲ 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 
ir vakarais.

Vyrišku Drapanų Barbenai 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
vm les imu iki SS5, dabar 

$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 (X) 
iki $7.50.

Atdara kasdici 
karais.

no vyro, pradžioje A A sirniinc- 
čio. Štai uždavinis! Nekurie 
ponai, sekau lįs madų, vis dar 
kulturuoja augimų plaukų po 
savo nasrais; bet kiti gražumo

mane 
mani vielos 
miu balsu, 
ma, moteris 
vaizdinti, mano m 
kalbėjo la moteris 
veidų, kada aš (Irusiai užreiš- 
kiau pas Brevenus: P-as de-Lon- 
žak riTigiasi nuskusti savo 
usus!... Ji pabalo 
m ėjo kų-tai lokio, lies 
jo gailėties jos. Sveikinu Jus! 
Berods, Jūsų ūsai iššaukia atsi
minimus, kuriems priduoda di
delę reikšmę!.. Pagalios, ta
tai dar viena priežastis tam, kad 
Jūsų ūsai man nepaliktų! Juk 
nuspręsta, kad Jus juos nuskil
site šių savaitę, tiesa 
minkite musų sutartį. 
Jus mane girdite?..

mačiau vienų gana komiškų sce
nų: viena iš mano draugių pas
kaitė už metre d’hotel admirolų, 
paliktų prieškambary j vieno 
namo, kur buvo rengiamas ba
lius, ir davė jam kelis paliepi
mus. Tas buvo labai nemalonu 
mano draugei, bet tas dar ne
maloniau buvo admirolui, kuris, 
užtikrinu .Jus, pilnai išrodo ad
mirolu; tik... mano draugė ne- 
prisižiurėjo į jį išarti... Tokiu 
budu padrikumas mergšės ga
li padaryti didelę skriaudų pa
sauliniam žmogui liktai dėlto, 
kad jis nuskuto viršutinę lupų. 
Del Dievo, mano drauge, juk 
Jus parinktinis ponas, — aš kur 
nors žinau apie tai! --- neaukau
kite kvailai ir praeinančiai ma
dai tuo žavėjaučia ir gyva ypa
tybe Jūsų poniškumo”...

$1.75 iki $2.50 Juodi šilkai
Penu de Soie, 36 coliai ....................... \
Salin Duchesse, 36 coliai ................... % ’’Mp
Swiss Taffela, 40 colių ....................... 1 i
Salin Twill, 36 coliai ....................... I i
Leather Taffeta, 36 coliai ................... f
Salin Royal, 36 coliai........................... /
Salin Messaline, 36 coliai .................  / iJIIIm

$1.75 iki $2.50 Spalvuoti šilkai
O Qį į Spalvuotas Messaline, 36 coliai
f * Į Spalvuotas Pean de Cyne, 36 coliai

B Spalvuotas Salin Charnicuse, 40 colių 
---------- i Spalvuotas Crepe de Chine, 40 colių

I Sparvuotas Swiss Taffeta, 36 coliai 
t Spalvuotas Dyed Taffeta, 36 coliai 
\ Spalvuotas Crepe de Meteor, 36 coliai

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

j A. kartanasB^B 
LIETUVIS APTIEKORIUS

3201 So. Halsted St., Chicago, III. 
ggssssass: ,

Stewart Combination anglių ir Ražo 
pečius — pai'ankiausias 2 - in - l pe
čius. Anglių pečius ir ge- 
ras gasinis pečius 

$6 cash

Snider’s Tomato
Catsup, 
25c bonka I ■ G

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

PANEDĖLIO 
PIGUMAI

U. S. Mail Laundry 
muilas o įSMN 
šmotai už

ras gan sung savo noru užsidė
ti ar nuimti. Ūsai — ne pa
gražinimas tai, - - ypatybė vyrų 
veido, lygus su nosimi ar ausi-

A. KARTANO APTIEKA
Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidų. Visada vartojami tik 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 j 20 minučių. Kaina 25c.
Trejos Devinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant šią trejanką reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaistas ir nevartoti perdaug. Karturnynai stimuliuoja yiduritj girnukes ir tokiu budu žmogus 
įgauna didesnį apetitą. Kaina 50c.

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

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

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

1. Alijošis
2. Arnikas
3. Anižiai
4. Anižiai žvaigždėti
5. Avietės vuogos, džiovintos
6. Aviečių lapai
7. Avietės, juodosios
8. Akmenėlis (pamačninkas)
9. Apviniai

10. Ąžuolo žievė
1L Apelsino uogos
12. Apelsino žiedai
13. Arbūzo grudai
14. Bobro mėsa
15. Bobro lašai
16. Bezdų žiedai
17. Bruknių lapai
18. Burokų sėklos
19. Babkų uogos
20. Babkų lapai
21. Cinamonai
22. Citvaras

SilkųSopirkimas 
Pranešame nepaprastą nupirkimą augštos rųšies šilkų iš vieno di
džiausio Wholesale namo šioje šalyje. Randasi nuo 2 iki 12 yardų 
ilgumo, geros del įvairių rųšių suknių.

Puikus Šilkai Rudeninio Audimo ir Spalvų, o Taipgi ir Juodi 
PANEDĖLYJE IR UTARNINKE

Lietuviu Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 (tol. ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo 
ten į pietus.

Ar galima 
[kitur deiman
to Žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
|FJgino Jaikro- 
I dėlius pigiau 
j gauti?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

mis iksai — dagi labiausiai 
raiški ypatybė; dėlto kad, pavy
zdžiui, nosis kokio-nors pono vi
suomet pasiliks tokia pat nosi
mi, kol tas ponas neserga sloga; 
ausįs jo niekad nejuda; na, bet 
ūsai juda, mainosi, khip bur
na, kaip akįs. Dauginus, tai 
vienatinė dalis Jūsų veido, kuri 
sutinka keistis sulig jūsų pobū
džio. Pažiūrėkite kokių gražių, 
feodą lę fizionomijų priduoda 
ūsai imperatoriui Wilhelmui 
11-am; kokių melancholiškų ypa
tybę jie priduada klasiškam ti
pui Galijos kareivio; kokį išdi
dumų — niurnai Bufetui; kokį 
iššaukimų jie priduoda, su jų 
susuktais, užriestais galiukais, 
sportsmenui, kavaleristui!... Jus, 
mano drauge, .Jus išradote būdų 
nešioti usus, kuris priguli lik 
Jums ir kuriame Jus apsireiškia- 
te pilnai. .Jūsų ūsai apsupa va
rines varsos ži 
paskui jie puol

'h - a

tę. Ir tokiu budu likimas mano 
esu dar visai neišrištas, žino
ma, puiku - - ir dagi priduoda 
garbę, jei priimi naujų paprotį; 
bet reikia genii numanyti, kų 
darai. Leisti ataugti 
ūsams po to, kai aš juos paau
kavau, man butų tokiu dideliu 
smugiu, kad, manau, ilgai po lo 
negalėčiau rody ties Paryžiuje. 
Tuo labi

pac uz prismaugimų vieno mo
kinių ir užvakar einant Taylo- 
rui iš mokyklos, vaikai pradėjo 
į jį mėtyti pagaliais, akmenimis 
ir kuo papuolė. Laimė, kad 
spėjo greitai 
ir nuvažiuoti 
kai apdaužyt

Washburn Gold Me
dal Flour, % bač
kos, $ .M 
maišas I mOwi

Plunksnos— Rvara-| 
ntuotos sanitariškos 
šviežios, 
svarui.. vJw’W

Moterims Veiloki- 
nčs, kailiu papuoš
tos Juliet namines 
šliurės, rankomis 

įsiūti .pada^i, $1.19 
vertės
tiktai fl W C

Howe mokykloj, 720 Lorel 
avė., Austin, ištiko tikrasmoki
nių sukilimas. Vaikai pasipik
tinę žaiuriu vieno mokytojų, E. 

kaip joą* E. TayloH, apsiejimu Su jais, y-

Piknikui Kumpiai 
Puikus rūkytas ir 
liesas, 6 iki 7 sva
rų abelnai, Pane- 
dėlyj ,jį %
svarui | w
(fienas pirkėjui)

AuRŠtos rųšies sta- 
lava druska Pane- 
dėlyj mai- 4| 
šiuks po tu?

Atdara Uta- „ „„ r-jaĮ nnnft Reikalaukite
S., ImiN BKUV Idein Bros.

b«itos vaka- i >Ha sted ir 20 H. V

ir priegtam... nežinau... paga
lios... man vistik.” Ta niekše 
Henrieta pridūrė: “Jis nepada
rys klaidos. Jis bus daug gra
žesnis be ūsų, dėlto kad pas jį 
labai graži burna.“ Aš įsiutau. 
Tiesa, mano drauge, kad Jūsų 
burna graži, bei kas leido Henri
etai žiūrėti į ja? Ir kaip drįsta 
turėti y pa tiška nuomonę apie 
daiktų, kuris jai nepriguli ir nie
kad neprigules, ar ne liesa? 
Jeigu Jus turite nors lašelį sim
patijos prie manęs, Jus nepada- 

pasikėsinimo ant 
iriu silpnumų: my- 
Liuda Lonžaka tu

kino, kokiuo
vieno metro 72 centimetrų ugiu 
(atsimenate, kaip aš Jus mie- 
ravau ir kokia amža buvau šalę 
Jus?), su jo ilgomis nerviškais 
riešais rankomis, su jo plieno 
varsos akimis, su jo biskį upio- 
ta nosimi, su jo kaštanų varsos 
plaukais, kurie taip natūraliai

s, -X *wįs£**:'



nelauktai rink
lus buvo duo-

■man

TEISINGI ALSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

JOS. F

TEL

Mokytojas JOS. 
pagelbini nk;i i. 
1900 S. U nion

Prirengia j 
t* tiko#, arba 
•hi laiku, 
suokite Ch'in 
k?n Hlvd 'I

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

Tel. Drover 7179.

SPECIALISTAS
Vyry, moterų ir vaiky 
chronišky ir nerviškų

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VeneriŠkcs Ligos

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ® 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaflni 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietą, T—P- 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pistą.

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

Praktikuoja 25 metai 
Chicago j e.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto 
iki <8 vakare. Šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland A ve., Chicago

Priėmimo valandos: 8 iki .‘.0 dien%: 
1 iki 2 ir 6 iki 8 vakare ; nec'ėldieniMS 

nuo 10 ryto iki 1 valandii dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.



Subata, Spaliu 6,1917.

MIWIM

CHICAOOS Teatras ir
101*7 m

M. Meldažio Svet 2242 W. 23rd Place

BIRUTES” VAKARAS

Nedėlioję, Spaliy-Ocl. 21, 1917

18th ir Racine Ave

BIRUTES DRAUGIJA Chicage

DR. W. YUSZKIEWICZstato Scenoje Vienaveiksmę M. PETRAUSKO Opera

SIENA PJUTE
Inžanga 35c ir augščiau

TeL Armitage 984

Socialistų Judėjimo Rėmėjams

Meiles Parodijos
Nedėlioję, Spalio=0ct 7, 1917 m

nuo

Didelis Puikus
nors

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

HALST

JONAS
JONAS

firma 
yra

žmonijos gero 
laikraščiai lur 
kuriuos jie yri

Chicagos Liet. Darbininkų 
Tarybos valdybos 
adresai.

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

kuri 
Younger

Pigina pieną
Didžiosios pieninyčios prisibi

jo, kad pakėlimas pieno kainos 
iki 13 c. sunkiai atsilieps ant jų 
biznio. Jos jau ir dabar lai

Nedėlioję, Spalių-Oct 14, 1917
UNITY CLUB SVETAINĖJ, 3140 Indiana Avė.

Mirtingumas
Pereitų savaitę, pasibaigusi 

rugs. 29 d., Chicagoje pasimir 
621 žmogus.

įtvekaris jaunuolių į Rockfor- 
Blue Island 

lie novobran-

ŠIENAPJUTĖ tai vienas puikiausių muzikos veikalų, kurį kiekvienas 
muziką mylįs lietuvis privalo pamatyti. šiame veikale dalyvauja^pa- 
rinktinės Chicagos dainininkų spėkos, taipjau ir patsai, gerai išlavintas, 
“Birutės” choras.

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS* 
Kaa * turi • skaudamas arba silpna* aJdJų te-r 
g-alvos skaudėjimo, atsilankykite jmus .

1155 Milwaukee*Avė.
Valandos r Nuo 0 ryto iki 9 vakaiwx 

wv» 9 rvto Iki 1 po j.-*!.

Dr. M. Slupnicki
3109 So. Morgan St, Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii* 

! ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

1840 S. Halsted St.
Iždininkas, S. Danilevičius

nu visuomenei, 
lai atsikartoja.
žmoniškumo ir 
ves abu minėti 
eiti tais keliais,

Draugijos, kur dar neuž
mokėjo prideramų metinių 
duoklių, šiuo maloniai pra
šomos prisiųsti jas iždininko 
vardu. Iždininkas, beje, yra 
po kaucija — 1000 dol.

Pild. Koin. Sekretorius.

DR. A. I. EPSTEIH
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

SptctiHttis mdtrtttę, rrrltkę, Ir nut? tigg
Of i aha ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted 8t.» kampin 30 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto. 
po piestų ir vakarais.

nes 
inklai yra labai 
ir visuomenei.

me, taikytame rugs. 14 u. s. m 
tarp kitų svarbių reikalų nega 
Įėjo aplenkti, neatkreipus ati

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

yra panašus
ir labai nutolę nuo laikraštines 
etikos, kaip tai: iškraipymas o- 
ponento minčių, vartojimas šly
kščių frazių, ka reiškia savaimi,

(Du vaikai užmušti
Du vaiku užvakar suvažinėta 

automobiliu. Jie, kaip ir dau
gelis kitu vaiku daro, važiavo

Kalbės ponia Jurgelionienė ir Pius Dubickas.
Tarpe kalbų bus dainos, deklemacijos ir kiti muz. veikalai 
Kviečiame skaitlingai atsilankyti 
bių dalykų

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

n Kova sako), ir panašus pa- 
mlio proletariato susijungimas 
ra daromas tarp visų tautų ir 

kuriam pritaria

na, kad jame butų skelbiama 
brolybe, meile solidariškumas 

ir budai pasiliuosavimui iš ver
gijos jungo, o ne talpinami ypa- 
tiški užsivarinėjimai, nes tokie 
nešvarus

Apart perstatymo bus šokiai, žaismes, Spalvuotas Snie
gas ir kitokios pramogos.
šokiai prasidės 3 vai. po pietų. Lošimo pradžia 7:30 v. 
vakare. Iužauga 35c y patai. Pasidejimas drabužių dykai. 
Tikėdamies sulaukti skaitlingų svečių kaip vietinių, taip 
ir iš Chicagos, Melrose Park ir iš kitur, pasiliekame,

LSS. 138 kp. Komitetas.

Rengiamas u-Kių draugysčių banrysio spei<

Dr-stė D. L. K. Keistučio
Jaunų Vyrų Liet. Dr. ir Pašelpos Kliubas
Dr-stė Brolių ir Seserų
Dr-stė Brolių Apšvietus
Dr-stė Lietuvių Jaunikaičių Dainos Mylėtojų

mira, jie pripa 
” iškraipo opo 
užsiima nešvų 

, lokiu būdu 
visam Amerikos lie

Jau nuosenai 81-moj kuopoj 
ėjo ginčai už “Kovos” taktika.

Kada vieni draugai nurodinė
davo “Kovos” netaktiškumus — 
frakcionizma, sėjimų neapykan
tos sųjungiečių tarpe ir tl., tai 
tam kuosmarkiausiai pasiprie
šindavo “Kovos” šalininkai, kat
rų 31 kp. iki šiol buvo nemažai. 
Jie imdavo sakyti “pamokslus” 
apie “Naujienų” ir drg. (Grigai
čio papildytus ‘griekus”; buk jis

“81 kp. .pripažinome, kad L 
D.T. yra vienu iš faktiškų ii 
proletariatų pažadinančių apsi 
reiškimu, todėl mes ir priside

Telephone Humboldt 1273.

M . S A H U D M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialūs tas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų J.igų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Ave.

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

1:30 iki 8 ir 7:30 iki 9 vakare.

Daugiausia žinomų-mirė nuo 
džiovos ir plaučių uždegimo.

Nuo vaikų paralyžiaus mirė 
25 vaikai.

Tuo pačiu laiku buvo 1,089 
susirgimų limpančiomis ligomis.

Milda Teatras
VODEVILIUS III PAVEIKSLAI

Vodeviliam! Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c,

Subatos vakarais4 ir nedaliomis plr- 
masfmraB^Sc,BalkmmslOth 

U 12-ra GATV*

j ienos remia. Bet. Jus visgi 
pasielgėt gana vyriškai, kad pri
silaikei tinkamos gyvenime tai* 
syklės — prisipažinimo prie sa- 
vo klaidos

Drg. Mickevičiaus rezoliucija 
buvo kiek švelnesne, bet ir ji 
smerkė Kovų, jos frakcionizmų 
ir reikalavo, kad ji tuojaus už
baigtų tuos bereikalingus ir ne
naudingus ginčus ir užispuldi- 
nėjimsu ant kitų socialistų laik
raščiu.

Po perstatymui—šokiai, didelė orchestra ir kiti pamarginimai.
Kviečia “BIRUTĖ

norjs apsišauk U LSS. diktato
rium, suskaldyti Sąjungų, pa
skleisi) social-patriotizrnų ir tt 
ir tt. Kada draugai svarstantis 
bešališkai, pareikalaudavo fak
tų tiems jųjų “pamokslams” pa
remti; tad pas juos tų prirody
mų visuomet trukdavo, ar visai 
jų nebūdavo.

Pereitas 81 kp. susirinkimas, 
kuris įvyko I I d. rugs., turbūt 

karštųjų”,

JONAS
JONAS
ANTANAS BHOŽIS
KAZ. MATULIS

užginčyti.
“Jeigu gimsta skirtingos 

nionės musų veikėjų tarpi

užsikabinę vežimų ir paskui šo
kdami nuo tų vežimų, pakliuvo 
po automobilių ratais.

Užmušti: Fred Fiffer, 8 metų, 
4758 Magnolia avė., ir Donald 
McDonald, 9 metų, 3361 Archer 
avė. Pastarąjį užmušė James 
S. Salach,\ 1810 S. Halsted si. 
automobilius.

da. Prie Leavitt ii C

gatvių buvo visi 
cai sušaukti ir iš ten turėjo ap
leisti savo gimines ir pažįsta
mus. Gatvękaryj grieže nusam
dyta muzika. Policija gi skirs
tydama žmonių minių, rinko 
tuos jaunuolius, kurie turėjo 
tam tikrus čeikus prie savo ži- 
ponų. Vieni buvo gana linksmi, 
bet daugelis verkė.

visose si 
ir remia
Bet jeigu Kovai atrodo ši Tary
ba nenaudinga, arba net pra
gaištinga, tai reikia išreikšti sa
vo abejonę ir nuomonę rimtai, 
o ne šaukti demoralizuojančiu 
balsu, kad L.D.T. suardys Sų-

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1-6 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas,, 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pria 
teisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
G 8 vakarais. Telephone Cana) 31 IK 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktak

serganti 
viduriu,

skausmu šlaunyse, rankose
Paraližas škipifrtmos^ 
u blogas kraujas. Mes 
šias

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

“3. Kasi ink LDL., lai galima 
kritikuoti, jeigu yra abejone ir 
faktai apie jos nenaudingumų, 
bet vien tik vartojant faktus ir 
nuosaikumą.

jome prie jos.
“Išgyvuoja susipratimas!”
Reikia dar pažymėti, kad 

kuopos valdyba, siųsdama šia 
priimtųjų rezoliucijų Kovai, be 
niekieno įgaliojimo ir sauvališ- 
kai pridėjo dar šį priedų, kurio

kad jis 
tokios rųšies susirinkimas.

Idant pasekmingiau užbaigus 
tuos nesutikimus 81 kp., būvu 
pagamintos net dvi rezoliucijos; 
viena drg Karšo k o, o antra drg 
Mickevičiaus.

Diskusijos buvo gana ilgos ii 
karštos. I)iskusuojant pa- 

pasirode.
Kovos” šalininkai griežtai 

rezoliucijai, c 
Mickevičiaus re- 
Mickevičiaus re-

DR. A. J. KARALIUS
GjdytBjas Ir Chirurgas

X-SPINDITLIA1
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokiy dalk- 
ly, kaip tai: laiknxlziy, žiedų, Jevor* 
vėlių ir.kitokių.; Kas ką pirksit pas 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksų ph l.silc, miksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $5Č nagrodot 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prirea- 
$§0Rkam Akinius.

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

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

Tel. Canal 5 
2128 West 22-ra gatvė

džiumoj klausimų nesutinka 
“Kova.” Jie pripažįsta, 1 
“Kova” virto frakcijos, o ne 
jungos roganu; r 
žįsta, kad “Kova 
ncnlu mintis ir v
riais šmeižimais, 
daro
tuvių darbininkų judėjimui. (

kad tai nėra visuomenei pagei
daujama kritika, o tik noras di
skredituoti oponentų. Mes kar
štai protestuojame prieš tolime
snį vedima panašios kritikos 
musų organe 
turime ir pat

“Naujienos” neklydo ir neklys
ta k riti kuodą mos “Kovos” takti
kų. Jeigu taip, tai kam dar tas 
tulžies liejimas ant “Naujienų” 
ir (Grigaičio buvo reikalingas, 
jeigu Grigaitis; per Naujienas

kliušu, difftcrija, džiova, p 
čių uždegimu ir vaikų pai 
žiu m. Pastara ja liga susirgo

mas musų organe tuščių, dc 
moralizuojančių ir lik sau pa 
tinkamų korespondencijų, o ne 
patinkamas
vienas iš keisčiausių apsireiški
mų musų veikėjų tarpe.

“Mes patariame ir stovime už 
sekančia:

ezoliucijoj ?
Aš manau, kad jus, draugai, 

iki šiol buvote užhypnotizuoti 
“Kovos” “internacionalizmu.” 
Tik prasiblaivins pamatei, kad 
jus stovit pelkėse ir, lokiu būdu,

NEDĖLIOJĘ, Spalio 7 diena, 1917.
PROSPECT BUILDING SVET., 1152 N. Ashland, avė 

Kampas Division st. -
Pradžia 2 vai. po pietų. Inžanga dykai

mos: už Korsoko rezoliucija y 
duota 28 bal., už Mickevičiaus 
2 balsu.

Rezoliucija

siuto.
2“. Kad tuščios nenaudingos, 

demoralizuojančios Įkorespon- 
dencijos nebūtų talpinamos, o 
jų vieta turi užimti visuomenei

vienaip, o 
i rimtos 

kritikos, naudojanties faktais ir 
nuosaikumu. galima surasti 
klaidas. Pavyzdžiui, LDT., ku
ria pagimdė pasaulio kritiškas

kaip jie patįs išsireiškė, 
priešingi nė Mickevičiaus 

rezoliucijai, lik suli 
ne M. rezoliucijoj 
Puikaujama abiem pusėm, kuo 
met Karsoko rezoliucijoje aiš 
kiau nupeikiama “Kovos” lak 
tika.

VuMiinlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus j šią "į virtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 

-išmokėti ant pareikalavimo.
3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.

7 Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban- 
į kinius reikalus. «.
J Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Suliptomis iki 9 valandai vakare, 
tį Panedėliais, Seredomis ir Pėfnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BflENZA. Pirmininkas JULIUS C. BBENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS B1GELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GHIBAUSKAS
JULIUS C. BBENZA,

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 st. 
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

Prakalbos su Programų
Rengia

toj ir teisingas, mes tai parem- 
sime tos kritikos pasekmėmis.

“1. Nuolatos Sųjungojc auga 
demoralizacija, kuri nežinia 
prie 
ma,

4U

tas yra pageidaujamu apsireis- 
kimu, dello kad musų taktika, 
musu veikimas yra keičiama ir 
prilaikoma prie žmonijos gyve
nimo bėgio. Dėlto vieni mato 
bei supranta dalykų 
praktiškom 
kiti kitaip,

te S. Dilio. Orkestrą F. 
rengi amsi s r.ulžiniš- 
n esi v ėluo k i t e, nes g ai it e 

tea iru i bus Šo 
nakčiai.

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikui 
reumatizmu, nervnotumu, 
ligomis 
ir nugaroj! 
keblumas ;
gydome visas šias ligas vėtiftUttdais 
eieklt ikiniais prietaisais, garo pirtn 
mis ir vėliausiais išradimaismėdięjh 
noje. Jeigu jus sergate lovoje^ atsV 
šaukite į mus ir mes nwuushne sa* 
vo gydytoją i jūsų namus.

Mos taipgi priimame ligonius
Lawndale 830*

1234 Independence Blvd. Ctdcage

stoti rašiusios apie visus senus 
ginčus, kurie yra nepageidauja- 

bel kurie nuo- 
Ir lodei vardan

“Atsižvelgiant į Kilusius ne- 
usipratimus ir keistų 'kritikų 
arpe Kovos ir Naujienų, kurie 

inčus

ne prie gero.
2. Protaujantįs Sąjungos na

riai po įtekme los keistos kriti
kos persikeitė į atkaklius fana
tikus, kas faktiškai buvo nuro
dyta d. A. Petrikos Kovos n r 36.

“”>. Pastaruoju laiku labai 
daug sųjungicčių netik kad ne
skaito arba nestudijuoja savo 
organo, bet ir į rankas nenori 
imti, sakydami, kad ten nieko 
gero nėra, apart ypatiškų gin
ču. Ir tu faktu niekas negali

duotas 
kad 
priešingi Kars oi 
karštai remia 
zoliuciją. (ž 
zotiucijų stojo tokie karšti 
vos” šidininkai, kaip drg. E 
Prusis, Jakšlis ir kili. “N; 
nų” taktikos šalininkai ka 
<irgg. Vilius, Mickevičius 
stojo už Korsoko rezoli

pardavinėti po 12 c. kvortų. Jie 
nurodo, kad yra užtektinai pel
no pardavinėjant pienų ir po 12 
c., lodei nemato reikalo kelti po 
13 T., už kvortų*.

Antra didesnė
Nemunas.^ nupigino pieiių, 
! Dairy Co.

“Mulkinę ir Mulkintojai
Režisierius S. Dilis,

Dainuos Chic. Liet. Vyrų Choras po vadovy
Kuzmarskio. Dar pirmu kartu Westsidėj 
kas vakaras. Todėl, gerbiamoji publika,

Dar bus ir extra programas 
amerikoniški, iki vėlyv
Kviečia 5-kių Draugysčių Sanryšio Rengėjai

Balius su Programų
Parengtas

S. L. A. MOTERŲ 208-tos KUOPOS

ŽINIOS ::

jyj,yr* ■ 'v-'s; t? ■ i

'' ■ ■ ".. ■ ■ » ■ ■ ■ ■

ir gausit, 
nagrodos -'iii
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REIKIA DARBININKŲ
panešimai

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI 3h

NAMAI-ŽEMĖPARDAVIMUI AKINIAI

RAKANDAI

RANDAI

|)au»W»4ti«m

PARDAVIMUI

AKINIŲ
MOKYKLOSdivonų, davcn

ĮIEŠKO kambarių

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

NAMAI-žEMe

11 o.

Chicago, Iii1434

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu

$100
$100
$100

i n v 
inv 
in v

žiemini!) 
m d SON

Chicago

leisi. 
>ask i r I 
i lesa i.

Mexikos, taipgi pilnas in-

xMolrose Park 
Husu 
rengia 
svetainėje prie

(o. pak. vert. $25,000 
pakilo vertėje $40,000 

, pakilo vertėj $46,000

1 " w’ j.—šiuo pranesa- 
stsidiečiams, kad Viešas Kny- 
norsikėlia iš senosios 2336 So. 

2222 S. Leavitt 
—Visi my- 
Jaikraščius, 

nurodytu 
Valdyba.

Mikolo Bunoko. Abudu
Kauno guli., Raseinių pav.,

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
KUBUS

“kly n i ngšt ori 
šina ir j 
si įrankiai 
gyventa lietuviu 
•mo priežastis — 
Kreipkitės šiuo adresu: J. CEPEL1S 
j060 Noble St, arti Milwaukee Ave,

Viskas vartota vos 9 savaites, 
d po vieną. Atsišau- 
Jyveninio vieta: 1922 

arti 22-ros gat.,

TA GERAI, 
DARBA, PO 
700 W. 351 b

TRA. PARDUODU — kriaučių 
j”, garu prosijanti ma- 

penkios šėpos ir ofisas ir vi- 
Gerai išdirbta vieta, ap- 

ir lenkų. Pardavi- 
apleidžiu Chicago.

REIKALINGAS barberis ant visa 
dos; darbas pastovus. Gera užmokė 

A RIDLAUSKLS, 
ivitt St., Chicago

PARDAVIMUI skalbykla. Dau
giausia plaunanti lietuviams. Mokes
tis sulig pa rauk ūmo. Atsišaukite i 
savininką. 2901 Normal Ave. Chicago

Rockford 
ŠI inink;
Condo

siųsti
svarbų reikalų. Su pagarba,

H. Radvilavičia
DeKalb.

L.SJ.L. 1 kp. lavinimosi susirinki- 
.«mas atsibus nedėlioj spalio 7 d., pa- 
-prastu laiku ir vietoje. Bus skaito
ma lekcija iš W. Shakespeare-’o gy 
-venimo. Visų nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

—Rengėjai.

REIKALAUJAME patyrusių moti 
rų prie sortavimo skudurų.

II. LOEB
fel. Boulevard 738

EXTRA
Jauna pora priversta pasukant sa- 

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros* už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 
port, taipgi $$25 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat 
Persiduos t: 
kito tuojaus 
So. Kedzie aVe 
Chicago, Ill.

Ateities Žiedo Vaikų draugija tu
rės savo choro repeticiją spalių 7, 
2 valandą po pietų, Mark White par
ko svetainėje, 29 ir Halsted St.—Ka
dangi svetainėj tegalima būti tiktai 
iki 1 po pietų, tai geistina, kad visi 
susirinktų paskirtu laiku.

— V. Briedis, Rast.

Atidai Westsidieciy 
me w 
gynas . 
Leavitt | naują vielą 
St., netoli 22-re* gatves 
lintjs skaityti įvairius 
malonėkite lankyties virš 
adresu

KAMBARYS DEL VYRŲ—Moder 
n iškas kambarys ant ramios, yra va
lia, elektrikus šviesos ir telefonas 

)at Washington parko.
2 60 Pl. 1 floor, Chicago 

Tel. Drexel 3370

Latvių Soc. partija rengia paskaitą 
.suhatoj, spalio 6 d. 8 y. v., Kedzie 
Hali, kampas Kedzie irColorado avė. 
•Bus skaitoma apie mechanikos ir e- 
.konomiškąjį išsivystymą., Supran- 
lantįs latvių kalbą kviečiami atsi
lankyti —Komitetas.

, nuo 3 iki b vai. po 
svetainėj, 29 ir Hal
is lošėjos, taipjau im- 

butrYiai lankylies 
LMI’S. <) k p. Komitet.

namų, 
neša dideles 

— po 6 kambarius, su skle- 
jžuohi išdirbtas vidus. Gali
nt ir ant išmokėjimo įnešus 

narna lengva įgyt.

f PIRMA NEGU PIRKSI (ĮAUK MUSŲ KAINAS | 
F Ant Būrų, Levitu Hemų h Stoginio Popleroi į 
į CARR BROS. WRECKING CO.
( 3003-3039 S. Halsted SU, Chicago, II . J

Palonus ežero dugne” repetici 
jos, pradedant spalių 6 d. bus laiko 
mos kas subaf 
piet, paikučio 
sted Sts. — Vi* 
dinčs kviečiamos 
j repetierj

Kurie 
farinas, 
me yra 
valstijoj 
turi saugoties žemų vielų, nes že
mumas greitai šalnos užpuola ir vė
lai gali pasisėti javai pavasarį. Kai- 
kur daug yra labai didelių akmenų, 
— ten žeme visuomet esti sausa, ma
žai kas auga. Pirm negu pirksies 
farmą visuomet matyk žmogų arti 
gyvenantį nuo busimos tavo formos.

KAZYS DIDJURGLS, 
Konsted, \Vis.

LSS. 75 k uolios ra- 
taipgi Lietuvių šelpimo 

ištinin.kas malonėkite ai
man savo adresus, nes turiu

REIKALINGAS Atsakantis burbo 
ris vakarais arba ant visados. Alsi 
šaukite tuojaus. Adrėsas:
3319 S. Auburn Ave., Chicago, 111

REIKALAUJAM vyrų dirbti į šal
tus svirnus. Mokestis $3 į dieną 
CALUMET RE1 RIGERAT1NG CO. 

306-320 Alexander SI Chicago 
Tel Calumet 133

PASARGA.—Draugiją pranešimų* skelbiam* 
Im oimokestlea. Pranešimai turi but priduoti 
ii valuuro. laiškeliu arba telefonu. Canal 1506. 
Priduoti tą pačią dieną, kada apauadinamaa 
dienraltta, nebegali but įdėti.—“NauJ.” Rad.

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailčs už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpclas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 viclrola ir rekordai— 
už $50.

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

Chicago, Ill.

norite pirkties geros žemės 
lai neapsigaukite: gera že- 
visur šiaurinėj Wisconsino 

Kurie nori žemės pirkties, 
saugoties

kius lietuviškų i 
•avis Square kn\ 
ei jeigu kas nore

3824 So. Kedzie av. 
Nariai, malonėkite

REIKALAUJI 
terš prie 
šeimynos 
šauki le. 
3529 Parish A

Išmokinai!) piešimo, kirpimo formty 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais del jvisų jjarankumo. Už $10 iš
mokinam jus sint visokius drabužius.

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

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells gat.

įkalanti akinių arba ne.
ošini AKIU JAPERTAS, 20 METŲ prakti- 
iS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams

Lietuvių Moterų Progr. Susiv. 21 
kuopos prakalbos bus nedėlioj, spa
lių 7, 2 vai. po pietų, Prospect Build 
i ng, 1152 N. Ashland avė., kampai 
Division St. Kalbės poni Marė Jur 
įgelionienė ir P. Dubickas. Kviečia 
inc vietos lietuvius kuoskaitlingiau 
šia susirinkti. —E. Degutienė, Orp

PARSIDUODA SPAUSTUVĖ
Parsiduoda puikiai įrengia spaus

tuvė labai geroj vieloj mieste Cice- 
roj. Cicero] yra 13.000 gyventojų. 
Lietuviškų draugijų yra virš 30. Bi
znis išdirbtas labai gerai. Parsiduo
da iš priežasties, kad savininkas tu
ri kelis biznius ir visų negali aprėpt 
Atsišaukite vakarais.

George Skaisgiris, 
1409 So. 49th Ave., Cicero, 111.

A 1'1 DUODAMA raiidon — iiehran 
giai I kambariai. 
1717 S. Halsted SI

REIKALINGAS GERAS PATYRĘS 
BARTENDER1S, KURTS SUPRAN- 

ATSAKANĖIAI SAVO 
SEKAMU ADRESU: 
STREET, CHICAGO

visi nariai bu- 
dsi vesti naujų 

prirašvmui prie kuopos. 
—J. S. Stripeikia, Rast.

EXTRA: Lengviausia propozicija 
extra pinigą užsidirbti vakarais ne- 
dėliomis ir taip liuosame nuo darbo 
laike. Singeliai arba ženoti rašyki
te iš visų miestų ir bukite pirmiaus 
pasinaudojimui sau, kur daugiau už
dirbsi negu iš savo regulerio darbo, 
ir aplaikysite pilnas instrukcijas dy
kai. C. Z. URN1CI1

Bazaras.—SLA. Moterų 279 kuopa 
rengia Bazarą Vaikų Dieninės Glo
bos naudai. Bazaras bus nedėlioję, 
spalių^7 d., Erano Aršausko svetai
nėj, 8/56 Jusline Avė. Pradžia 4 v. 
JM> pietų, 
skąitlingi 
naudinga

Pajieškau dėdės Karolio Živičio 
pusbrolio 
paeina iš 
Kaltenenų parapijos, Sopkalnių kai 
mo. Antanas Zakarauskas, 
4523 So. Paulina St., Chicago, III

BEI KALINGAS gerai patyrus bu 
ceris, galis prižiūrėti sankrovą.
3212 Wallace si., Chicago

Park, III.— LSS. 43 kuopos 
susirinkimas įvyks nedč- 
7 d. 10 vai, išryto, Frank 

raugai, malo- 
i, nes turime 
aosvarst ymui. 
Staskus, Org.

Indiana Harbor, Ind.— LSS. 217 kp. 
num. susirinkimas įvyks Įianedėly, 
spalių 8 d. A. Mikalavičiaus svet., 
2112 — 137 St.; pradžia 7:30 v. v.— 
Visi draugai malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku, nes yra daug svarbių 
reikalu 
tuos di 
ir prisidėti 
so pašautu

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

120 SO. STATE STREET,
Visas antras 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nt

tos. Kurie pri- 
prigulėli prie 
t si lauk \ Ii j šį 

prie LDLD. 
i metus ir už tai gau- 
ilžiamas knvgas d\- 
—V. Shileika, S/kr.

Praši m as. — 
skyrius S. P. Melrosu Parko 
koncertą ir balių spalio 20 d., 

avė. ir Lake SI. 
Todd prašo visų draugiškų organi
zacijų 
karų

22 kp. susirinkimas įvyks sn- 
spaliu 6 d. M. Meldažio sve- 
— 2242 W. 23rd PI. Nariai bu- 

dsilanky ti. Randasi 
•ikalų. Be to, po su- 

diskusijos lemoje: 
Liaudies Ta- 
vakaro.
—Valdyba.

REIKALINGA LIIš'rUVAI'l'Ė, PA- 
ŽYSTANT1 LIETUVIŲ IR ANGLU 
KALBAS, MOKANTI DIRBTI AN'I’ 
L. C. SMITH ar UNDERWOOD TY- 
PEWRITER’IO. DARBAS NUOLA
TOS. A'l’SISAUKITp; l’UOJAl’S.

.1. 1LGAUDAS,
1 10 S. DEARBORN ST., ROOM 1016. 
I'EL.. RANDOLPH 1988. CJHCAGO.

REIKALAUJAM 4 moterų kriau
čių prie kostumeriško darbo, 1 pre- 
sscrio, 3 gerų apreiterių ant ready 
maid.
3117 Wentworth Ave

S.L.A. 226 kuopa susirinkimų 1 
Jcys nedėlioj, spalių 7 d. 2 vai. po p 
tų, Pulaski Park svet., Room B, i 
antrų lubų, Noble ir Blackhawk g 
—'Meldžiu visus narius būtinai 
silankyti ir naujų atsivesti.

—Ad. Morkų n

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvodys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk
ly bos teisių, Su v. Valst. istorijos, a- 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinčs ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystčs.

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

g.\ ne \ ra mažas
tų kokios ypatingos knygos, teprii 
neša tik knygynui, o jis su noru pai 
veš ją iš centralinio knygyno.

REIKALAUJAM medžio darbiniu 
kų prie automobilių, kalvių pagelbi 
ninku ii' nudirbėjų pri( 
viršų. A. A. LAWD1CR 
619 Lafayette avė 
Phone Wentworth 615. 

69th SI.

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus. Dabar nuosavybės labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po kares, kuomet 
galima padaryti didelį pelną. Pasi- 
matykile su manimi del pigumų”. 
PIIĖLAN, 381 h, Archer and Camp
bell avė., Phone Yards 6539.

Liet u vių Soc. Jau- 
mėnesinis susirinkimas 

7 vai. vakaro, 319 E. 
Socialistų svetainėj. Drau- 

alonėkite visi at- 
ifrbių reikalų, ir 
įrangų. P. Louis.

Rockford, III 
nimo Rateli 
bus spali 
State St. 
gai ir draugės, i 
Vykti, nes yra 
atsiveskite naujų

Gerbiantieji:—Malonėkite tuojaus prisiųsti žemlapj aliejaus Jaukų Oklahomos, Kun 
formacijas apie šėrus BUCK RUN OIL GO

LSS 
baloj, 
fainėj 
finai privali 
daug svarbiu 
sirinkimo I 
"Socialistų parli.ia ir 
ryba.” Pradžia 8 vai

Melrose 
mėnesinis 
Hoj. spalių 
ir James svetainėj. I); 
Dėkite laiku susirinkti 
daug .svarbiu reikalu ;

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

ipsvarsly ti. Kviečiame ir 
igus ir drauges atsilankyti 

kurie prijaučiu tam vi- 
darbininkų judėjimui.
— P. Matonis, Rast.

REIKALAI JAME:
DIRBTUVĖS DARBA 
'l’AIPGI VAIKŲ IR MERGINI 
I I METŲ. A rSIsAUKI l'E 
DĖLY.L

Likimės, kad visuomene 
atsilanky mu parems Ir 
irbą. —Komitetas.

JOHN ILGAUDAS, Mgr.CHAS. A. WOOD & CO., Inc
110 So. Dearborn St. Room 1016 Phone Randolph 1988

LSS. 174 kuopos mėnesinis susi 
rinkimas įvyks nedėlioj spalių 7 d 
,T. Mazenio svet 
10 vai. išryto.-

Jatsilankyti laiku, nes yra daug svar
bių reikalų aptarti, kurių negalima 

T:«tidėlioti. Nepamirškite ir naujų 
narių atsivesti.

—I. A. Schagamogas, Sckr.

. Jaun. Lygos 3čios Kuo- 
susirinkimas įvyks nedė- 
7, 1 vai. po pii'lų, Davis 

Parko svet.—Draugai, malo
nėkite visi atsilankyti, nes turime 
svarbių dalyku svarstvmui. Komitet.

LSS. 234 kp. svarbus susirinkimas 
bus nedėlioj, spalių 7, 10 vai. ryto, 
University Settlement svet., 1630 
Gross Ave.—Siame susirinkime bus 
kalbama apie lai, kaip pasekmingia- 
usia platinti 29-to wardo socialistų 
laikraštį Optimist. Todėl visi kuo- 
pieČiai

Lodei 
malonės būtinai ;

—5 aklyba

Pajieškau Antaninos Mikšuniukės 
Kaimo gub., Panevėžio pav., Rąmi- 
galos pyrap., Stebekių kaimo, girdė
jau gyveno Chicago; ji pati tegul ai 
sišaukia. arba kas ją žinote praneš
kite, už ką busiu dėkingas.

A. Povilius,
Vau Voorhis, Pa,

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

2-ras augštas.

Indiana Harbor, lud.—Sus. Liet. 
Am. 185 kp. mėnesinis susirinkimus 
jvyks nedėlioj, spalių 
po Diedų, Mikalačiaus 
137th .St^-Malonekil 
tinai atsilankyti ir 
apfikan tų

PARDAVIMUI: medinis namas ir 
rėžys (lot) su mūrine barne, ran
dasi po N 2811 So. Emerald avė. Ra
mios $23.00 menesyje. Gera vieta. 
Turiu parduoti del apmokėjimo nuo
savybes. Parduosiu pigiai.

Augusi Tricbull 
2320 So. Crawford Ave. Chicago

East Chicago, Ind. LDLD. 70 kp. 
susirinkimas bus spalių 7 d., Nedč- 

Grikšto svetai- 
__ ___ ____JU Ir Nortcot ave. 

Draugai, būtinai atsilankykite, nes 
turime labai daug nauju reikalų sva
rstymui, ypač yra dveji balsavimai

REIKALINGA mergina arba 
leris prie tabako pašymo. Pra< 
mokama 9 dol į savaily.

E KAZLAUSKAS
922 W. 33rd St., Chit

Už BILE PAS1ULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
slailės rakandus, 'Taipgi puiku $450 
pianą su lO jnetų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western Avė. 1-mas augsi as

L.S.S. kuopos, priklausančios prie 
VIII rajono (ir socialistų chorai) 
teiksitės pranešti kokiose dienose 
turite paėmę svetaines savo vaka
rams bei koncertams, nes VIII rajo
nas laikytoje savo konferencijoje 
Brighton Parke nutarė parengti iš
kilmingą vakarą. Tatai, kad neuž- 
k-'nkus kuopoms ir pačiam rajonui, 
rengėjų komitetai teiksitės pranešti 
man raštiškai greitu laiku.'

A. B. Liutkus, VIII rajono org. 
1317 So. 481h Ct., (jcero, HI.

DIDELIS BARGENAS 
labaii puikioj vieloj 
randas 
pais; i 
m a ga 
bent kiek ____ _

V.EO. V1RĖALA1T1S, Savininkas
Chicago 

3354 / . ,

PARDUODU baibiumę naujai įtai
sytais “fiksčeriais” ii' geroj vietoj. 
Turėdamas daugiau negu vieną bar- 
bernę ,esu priverstas vieną parduot. 
Barberne randasi 4508 S. Paulina st. 
Kreipkitės šiuo adresu:
1500 So. Heriiptage Ave., Chicago, Ill

PAJIEŠKAU savo draugo Antano 
M. Petronio, nesenai gyvenusio Ro
selaud, III. Gerbiamasis, priduokite 
savo teisingą adrisą del labai svar
bių reikalų ir lai del tamsios palies 
naudos. Arba kas žinote, bukite ge
ri pranešti. A. M. Petronis užsiima 
la i k rod i n i n kyši e. J .Klimavičius,

3202 Emerald Ave., Chicago, III.

merginos arba įmi
namų darbo prie mažos 

Gera užmokestis. Alsi- 
G. ZARANKA,

I ndiana I larbor I nd

L.M.P.S.\. 29 kuopa rengia kon 
certą ir balių gruodžio 15, 1917. Mel 
dažio svetainė^]. — Prašome pirmei 
viskų draugijų, kad jos lą dieną ne 
rengiu savo vakari], —Komitetas

Jungo AlkyB 
kilojame ant S’TATls 
AKINIŲ. ... •

Jus gausite patarnavimą nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesne kaip jus mokėsite juwclic- 
riui arba ojitikui.

Ateikite i ofisą—

Dr. FRANKU*. O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerklės Specialistas

CHICAGO, ILL.

REIKALAUJI 
kenti galvos skaudėjimu, 

nuolatos Tau ašaros krinta iš «kių, Z
Tau skauda akys, 2
skaitant raidės susibėga | krūvą, X
spauda rodosi Tau dviguba, .X
turi uždegimą akių, j1
tau skauda akys skaitant arba'siuvant, tuokart esi x 

eikalingas akinių. v
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa- t 
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir ■ 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina. Z

.JO'HJN' J, SMEJTVy.N./X. į
! AKIŲ SPECIALISTAS !
!temykit MANO UŽKASA. i

1801 SOUTH ASHLAND AVE. |
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. J 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Ncdėliom nuo W ryto iki 12 dieną. X

Tel. Canal 5335

Aliejus padarė daugiau milijonų negu kokia nors kita pramone ar biznis pasaulio. Bei dar didesnė dau
gybe milijonų Ims padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus^gady 
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų 
dega—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas. 'Lodei aliejaus kainos nuolatos kį- 
la ir toliau dar labiau kils, o su kįlimu kainų kartu kįla ir aliejaus kompanijų pelnai.
MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Oklahomos žeme, lik maža dalis Oklahomos aliejaus 
laukų išnaudota. Dideli turtai laukia tu žmonių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta busi 
vienu iš tų laimingųjų?

, Neprigid.iiniiiigDs Aliejaus Kompanijos Turtėja. 
Standard Oil Kompanijos Irusias nebckontroliuoja aliejaus biznį. Neprigulmingos (independent), alie
jaus kompanijos smarkiai iškilo paskutiniu laiku ir jų įtekmė aliejaus biznyje didinasi diena iŠ dienos, 
ščrininkai neprigulmingų (independent) aliejaus kompanijų šiandien gauna kasdien besididinančius pel
nus. štai tik mažas pavyzdys pelnų kelių aliejaus kompanijų, kurių serai trumpu laiku pakilo sekan
čiai: MidWest Refining pakilo nuo $35 iki $177, Cosden nuo $5 iki $27, Cosdcn Oil & Gas nuo $6 ik $18, 
Eik Bas'in Petroleum nuo $7.50 iki $14, Merritt Oil nuo $9 iki $39, Federal Oil nuo 37c iki 88, Sapulpa 
Refining nuo $7 iki $16, Oklahoma Producing X .Rcfinijig nuo $5 iki $11. Beveik visos šios paminėtos 
aliejaus kompanijos neseniai susiorganizavo ir pradėjo biznį.

Anglių Gadyne Baigiasi—Aliejaus Gadynė Prasideda.
Milžiniškus pelnus: procentais, serų bonusais ir marketo pelnais nuolatos gaus tie investoriai, kurie turi 
pirkę ir DABAR perka šėrus užtikiamų neprigulmingų aliejaus konųjanijų. Milijonai pelnų, kurie tapo 
sutverti praeityje aliejaus biznyje yra maža dalis, sulyginus juos su tais milijonais, kurie bus padaryti 
ateityje šitame saugiausiame, iš visų biznių. Pasaulio historijoje nebuvo ir nebus tokios gadynes,.tokių 
auksinių progų kaip DABAR. Tie investoriai, kurie su atsarga ir aiškia nuožiūra Įvestys savo pinigus 
DABAR j Šerus atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekomenduojamų ir pasiūlomų pastovių ir geros 
reputacijos firmų, įgis ateityje milžiniškus pelnus iš savo šiandieninių investavimų.

Musų Firma Rekomenduoja Dabar šėrus šių Užtikiamų Aliejaus Kompanijų: 
INVADER OIL & REb'INING (X). šios kompanijos serai jau pakilo iki $6. Moka po \ % kas menuo (ant 
par)—12% j metus.
BUCK BUN OIL CX). Jauniausia; šios kompanijos Šerai dabar parsiduoda 
šios kompanijos serai smarkiai kils ir bėgiu kelių mi’nesių irgi pradės 
skaitlius šėrininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai. x
JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVUS $100 Į sekančių kompanijų Šerus 
siūlomi, lai tamsta bulum Įsigijęs sekančius turtus:
.$100 investuotu i Lucille Oil ('o. pakilo vertėj $16,000
$100 investuotų į Spencer Oil Co. pakilo ver. $16,000 
$100 investuotu į Quaker Oil Co. pakilo ver. $20,000 

z$100 investuotų Į The Trapshooters Oil

St.. ( harles. Hl.—LSS. 177 kuopji 
rengia dideles prakalbas nedėlioj 
spalių 7 d., Pearsono svelaiiiūj. Pra 
kalbos prasidės 3 \al. po pietų. Kai 
bės d. T. Dundulis iš Chicagos. Drau 
gai ir drauges, visi vietos lietuviai 
nepamirškite būtinai alsilanktli 
prakalbas. Inžanga d\kai.

Kuopos Komitetas.

VARGŠAI LIEKA TURTUOLIAIS
Oklahomos Aliejaus Kompanijų ščrininkai Pelno Milijonus

žmones padaro Imlus iš gerų investavimų—ne is darbo, 
siaurins naujų dolerių pelno. Todėl, leisk tamsia savo 
DABAR tamstos proga nusipirkti Šerus augančių aliejaus

serus DABAR, kuomet jie pigus, nes vėliaus mokėsi 
orderius Tl'OJAUS.

.1 IEŠKAU ŠVARAUS, ŠILTO su e; 
leki ros šviesa kambario. Laisvi 
žmonės, kas turite tokį kambarį 
“Naujienų” apielinkėj, malonėkite 
pranešti laišku į “Naujienų” ofisą 
sekančiu adresu:

.1. Aceris
1810 So. Halsted si

P. S. L'analikai 
visai nenoriu jų.

138 kuopos Mi 
lomai.- Dranga 
d mes esam ap 
138 kp. reni? a

The Producers Oil
The Home Oil Co. 
The Coline Oil Co 

pakilo vertėje $100,000.00.
i invesluoląs doleris atneša šimtus, tnk- 

pimgus j darbą, tegul jie neša lamstai pelnus, 
kompanijų. Nepraleisk tos auksinės progos, 
brangiau ir mažiau gausi pelno. Nelauk, siųsk

EXTRA, EXTRA 
PASINAUDOKITE GERA PROGA 

PARSIDUODA labai pigiai bučerne 
ir grosernę. Atsišaukite greitai j: 
8164 Vincennes Ave., Chicago

1 aike.—Bizn ten ų mit 1 n 
črimo gimnastikos kle 
nare parke jv\ks pane

Cicero. UI. L.D.L.D. 
kimus įvyks seredoj, 
1917 m., i'ainuliuno ir 
1147 So. I9th A ve. IT 
vak. Draugai ir drau 
gulite ir kurie norite 
L.D.L.D., malonėkite ; 
susirinkimą. Prisidėt

Vienas iš daugelio Oklahomos Aliejaus šu
linių, tekančių 20,000 bačkų Į dienų. Ši

tos šulinys išduoda $40,000.00 pelno, kas

dien.—Oklahomoj raudas daugelis lokių 

šulinių.

East ( hieago. Ind.—Tėvynės My
lėtoju, Draugijos 127 kp. Metinis su
sirinkimas bus spalių II d. K. Grik- 
šo svet., kami/as 159 ir Norlcol ave 
po pietų lygiai 2 vai. -Draugai pri 
valote visi ateit i, nes bus nau jos vai 
dybos rinkimai. Tie, kurie esah 
užvilkę mokestis, turite būtinai už 
simokeli šiame susirinkime.

— Kl. L. Kairis. Rašl.

Cicero. III.— LSS. 
iraus Choro nariu 
ir draugės, žinote, f 
Mėmę dainuot I.SS 
main vakare n ėdė Ii 
Pakšto svet a i nė i, 18 
del turėsim extra rept li 
po pietų ant vienos va 
lonėkile susirinkti laiku, nes vėliaus 
nebegalėsim repeticijų laikyti, dello 
kad ton pačion svetainėn pradės 
žmonės rinklies ant šokiu ir teatro.

Pajieškau savo pačios — Paulinos 
Petroski, apvalaus veido, rudų plau
kų, 5 pėdų ir 5 colių dydžio, 41 me
lų amžiaus; vyras su kuriuo ji pra
sišalino—Justinas Gedminski, raus
vais plaukais. Jiedu prasišalino bir
želio. 28 d.. Noriu žinoti kur jiedu 
randasi. Jie pasienio mažą vaiką— 
Albertą. Kas juodu suras ir suteiks 
ju tikrą adresą, gaus $10 dovanu.

.H'OZAS PETROSKI, 
MII 5lh Ave1., Rockford, III.




