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j be jokio pasigailėjimo “skal- f .“?! ak TT .«us«yasĮkė IĮ, šiomis dienomis tapo Į išleistas patvarkymas, kuris

*

Kaizeriai tariasi apie taika šitų žinių, sako, jogei socia-

NAUJAS MINISTERIŲ

Nauja anglų pergale Belgijoj
KRIZIS VOKIETIJOJE.

TULA

UŽGRIEBS KETURIS 
ŠVEDŲ LAIVUS.

SUGRĮŽO SUV. V AUST 
PASIUNTINIS.

Sako, jis netinkąs užimamai 
vietai.

NEĮSILEISIU SOČIA 
LĮSTŲ.

)NDON,

į AMSTERDAM, spalių 13. 
|— Reichstage pradėtos ata- 

" ••Tėvynė” (exch) " 1 kos Prieš kanclerį Michaelį 
307 W3oui ji j pagalios persikėlė į spaudų. 

| UUIlll I Socialistų ir liberalų spauda

rįs daržo inankštymuisi.
1

Negalįs pakęsti Tobolsko 
minios.

Chicago. lit. Subata, Spalių (October) 13, 1917. .
t, *

. Londono Daily Maillįstų — Haases, Vogtherio . . . f ~ .
j ir Dittmanno — L
j juos dalyvavime Wilhelms-

Visi 43 ir 44 metų amžiaus 
kareiviai paliuosuojama nuo 

karinės tarnystės •

tez.igna vo vice-ad m i rol as
Cepelle. — Triukšmas rei- fijon, kur ji

Adrear >

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

TELEPHONE CAN IL ISOB

Naujoj on Švedijos ministeri- 
jon įeisią vieni liberalai.-—- 
Vokietija . .maitinsianti * 
Švediją.

TORIŲ.

THE LITHUANIA^; DAILY NEWS
........... o Oder <<»♦ »*• • Harm 4, ia.p

įtariant koresp°ndenta^ pranešusis nuojat skųsdavosi netu- rius Didžiojoj Britanijoj, 
juos uaiyvavime vviiiieims-1 .Zimą’ 8*/ljOgeiris daržo mankštymuisi.
haveno jurininkų sukilime, ista! . dld 8, Svarbiausia betgi buvo tai,

Svarbos WldeiK) Žygiams. ;lradl nipkn hndii np-

Rezignavo v 
rolas Cepelle

pranešimas

first Lithuanian Daily in Americ

NATIONAL EDITION
RYTMETINE LAIDA

LONDON, spalių 13. — 
Anglijos valdžia vakar rek
vizavo keturis Švedijos pir- atvao k..... , . . J . L i PETROGRADAS, spaHųklybimus laivus, stovinčius* „ _T ..... .

’ PETROGRADAS, sp. 13. j Anglijos prieplaukose. R-- auju ai inosios 
i- Buvęs Rusijos caras, Mi- Mat kirk iaiko atgal tapo'?™8 P^kymu tapo PĮH- ; 
. - v. . .. . ’ . . , 6 . \ ikytapaliuosuoti is frontovi-

i sus 1895-6 metų rezervistas, 
; turinčius 43 ir 44 metus am- 
j žiaus. Vėliau bus paliuosuo- 
jama ir daugiau.

Tatai daroma todėl, kad 
kaippasirodė, rusų armijoje 
tik viena trečia dalis karei
vių aktualiai dalyvauja mū
šiuose. Visi kiti esą sugrus
ti užpakalinėse pozicijose, 
kur per mėnesių mėnesius 
neturi ką veikti. Nutarta 
todėl paliuosuoti dalį tos t.

Kabinetan įeina astuoni Ii- v. “nereikalingosios armi- 
beralai.—Premieras pasilie-1 jos.”

ka Bardenas. I -------

|bia” ponų ministerių pirmi- pa aV1GAv-, hber^ Partlj°8 j perkeltas iš Tabolsko, Sibe-j leidžia valdžiai paimti savo'““ 
ninku ir jo pagelbininkų, lai- Yad^. Ridenu nau" arijos, j Abolako klioštorių, Į žinion visus neutralių šalių

I o mrniafarni kahinntd Ila_ ...... .. . , , . > i, esančius Anglijos 
prieplaukose ir priklausan- 

Tatai padaryta reikalau- čius tų šalių kompanijoms, 
iš dievo malo- įsikūrusioms ar bent turin- 

| nes/1 buvusiam carui. Jisai j čioms savo legalizuotus sky-

įmina ir iu paueiuiiimKa, lai- . .... ta d’ f —---------- f

vyno minister}, Cepelle. Kaip mim.sten5 keturiolika mylių nuo Tabol- laivus
. . . ... . . bar ateina žinių,- kad Wide- „vrt. reichstage, taip ir spaudoje , , .. . . SKO- pnepiĮsakoma kad jūreivių ūži .band,s?ujaryt. mime-. Tatai padaryta reikaiau. čius t 

I mojimas ant kairiųjų soda-!?"? tlk “ ™?1 1*eral.’!"jant pačiam, “iš dievo malo- jsikur

“ “ ‘ “ ■ | yra išmislas.
I Berlino socialistų dienraš- 
JI tis V o w a e r t s stačiog

-------  ! Sak°A kad M?cbaei;ui. nevie?a ’ vėmis. Tai bušių tiesioginis 
duoda didelės svarbos daba-' • bet Policijos sto-Vokietijos atsakymas į Suv.

■ rtiniam kaizerio atsilanky-!^- , Michaelis _ turi .Pa^’|ya]stjjų embargo, t.y. už-F 
draudimą gabenti į neutra-i 

_ . ...... les valstybes įvairiu maisto■ res, kuomet ios likimu spręs, M J 1 \ reikmenų.
UZ’| Jeigu tatai ištiesų išsipik 

i dytų, t.y., jei Vokietija galė
tu aprūpint Šv0di> grūdais, 
cukrumi ir bulvėmis, visai BRIEPLALK 

j tai, sakoma, žymiai pakeltų’- Vakar čia 
nurodo/vokiečių įtekmę šveduose. ‘ Valstijų min

Fina randas^kad Vokieti 'kad Mykolas nieku budu ne’• KABINETAS KANADOJE ' 
Eina gandas,Į kad Vokieti-. ga]ėj-ęg priprasti prie keistos 

ja sutikusi aprūpinti Švedi-. Tabolsko minioS( kuri er 
j jų grūdais, cukrumi ir buk; dien dienag g]ankio jugi ie 
j vėmis. Tai busią tiesioginis (-0 nani^

Kartu su juo perkelta ir 
visa jo šeimyna.

i Amsterdamas apie tai ša
lnojęs is Vokietijos, būtent, 
ieno ten išeinančiu laikraš-

Iš t«t pačių šaltiniu jeigu 
jie yra tikri, sužinota, kad

. “Michaelis
rijos sostinėn, So-l^ukt sako

turės susitikti1 nela’mės apsigynimo ka
su kitais trijų Vokietijos ta
lkininkių valdonais — Aust-!atbukę» biurokratiškas

Mehmed u V spalių 13 
įtvvko Suv

e neri o

Daroma
ir kar-; Laikraštis,,bf
p ase k-1 k a d V/ i 1 h e 1 m s 11
jas ce-tviu sukilimas ir 1

K.’

ntrahų valstybių taikos pa- ko bendra su revoliucija. Tai
siūlymas. i buvęs paprastas jūreivių ne-

Yra žinoma, kad kaizeris pasitenkinimas “šunišku”/
rengiasi prie ko tai, tokia, i laivyno vyriausybės apsiėii-’

PAGAVO VOKIEČIŲ 
SKRAIDUOLI. ižia reik

' ANGLIJA KARIAUS KOL
OTTAWA, Kanada, spalių! BUS SUGRĄŽINTA AL-

13. — Tik kų tapo paskelbtai ZAS-LOT ARINGU A
j naujas koalicinis Kanados' .
imin. kabinetas. Naujajhr LONDON, spalių 12. a-
< kabinetan įeina
■ konservatorių su premieru

‘ Bordenu pryšakyje ir aštuo-
* ni liberalai. Ministerių pir-

maisto i

SAN FRANCISCO, sp. 13; -------
Fėderalės valdžios įsaky-1 M ĖDŽIO J A ASL AG K E 

kas užbaigtų dabartinę karimu su jais ir prastu maistu.imu tapo užgriebtas ; laivas! RIUS/’
pirm negu užstos žiema irj Sulig paskutinių praneši-1 Hugh Hogan, priklausantis1 -------

.. _____- ’ I 2-x TT 1 r T T TT*” T "N n T * 1

ANGLIŲ BADAS” 
COLUMBUS’E,

vienuolika '^kalbėjime su apdraudos a- 
sociacijos įgaliotiniais pre
mjeras Lloyd George tarp 
kiate vakar užreiškė, jogei 

1 Angli ja tol nepadėsianti gin
klo, kol Vokietija nesugrą- 

;žins Francuzijai užgrobtas 
pastarosios teritorijas 1871 
metais—Alzas-Lotaringiją.

Šitą Lloyd George’o užrei- 
škimą daugelis skaito pusiau

• COLUMBUS, spalių 13 oficialiu atsakymu (Vokieti- 
i— Columbus miestui pilstyVJNičiižšienio reikalų miniate*, 
(go anglių. Delei tos prie- riui Kuchlmann, -kuris Vo- 
i žasties vakar ryte per ištisų kietijos reichstage tarp kita 

medžių ki- į valandų buvo sulaikyta gat- užreiškė, jogei Vokietija, 
vakar arės- vekarių vaikštinėjimas. Tu- nieku budu nesutiks taikin- 

tavo virš keturiasdešimts t. katančiai darbininkų buvo ties, jei Francija neišsižadės 
kareivinio amžiaus vyrų,’ priversti eiti pėsti į-dirbtu- noro pasigrobti Alzas-Lota-

savininkui, !

visu

ringiją.
i

BELGIJOJ.

Suėmė 500 belaisvių.

TOKIO, spaliu 13. — ToPirmieji pra
nešimai

trategišką punktą.

į P. S. L. susirinkime, Douglas

stovyklon.— Vokietijos laikraščiai pri-

LIETUVIŲ DARBININKŲ
TARYBOS PRAKALBOS.

LONDON, spaliu 13.-0- 
ficialiai pranešama, kad an
glų kariuomenė pradėjo pe-

Nori, kad pasiųstų dali 
kariuomenės Europon.

Wilhelms-1 neįvardytam

TALKININKAI REIKA
LAUJA JAPONŲ

GEN.OBREGON
SPRINGFIELDE

griežtame prieštaravime su 
Kareivių Atstovų

KVIEČIA WILSONĄ. 
FRANCIJON.

posėdis lių 13 d., lygiai f, valandų, šis 
penktą laikas paskirtas dėlto, kad d.

REIKALAUJA ATSISTA-
! TYDINT

; PATRIOTINGA DEMON
STRACIJA.

rrotesonus beott wearing, ne
senai išrinktas pirmininku Pil
domojo Komiteto Liaudies Ta-

miitų puoeii 
ta virš $26.00.

SCOTT NEARING 
CHICAGO.!.

j šimts trumpesniam 
Inui.

džios poziciją, tariant puoli
mą Michaelio ministerijos/ 
urmu tapo pertraukta reich
stago posėdis iki gruodžio 
penktos.

neturėjusių regisfcracijos 
korčiukių. Visi areštuotie
ji įmesta pavieto kalėjimam

jus progos užgniaužti visokį | rankas
laisvės judėjimų. kiečių belaisviu ir nemaža į-

Ir tik menka didžiuma ba-i vairui karės pabūklų.
įsų tapo atmesta socialistų Į Mušis dar nepasibaigė. Y-
rezoliucija. pač atkakli kova eiųfti už Pas-1

šiokios tokios naudos — sa
ko tas laikraštis.

s t. i jos. Ypač 
duoti progos pastarųjai.

• Rytų iš Berlino žinių, seka-
; masis reichstago
j prasidės gruodžio
dien š. m.

ja. Nežiūrint, kad reichsta- Paryžiaus laikraštis ‘'Infor- 
go posėdis ir tapo pertrauk- j mation” išspausdino ilgą e- 
tas, ji koncentruojanti savoi ditorialą, kuriame išrodinė- 
spėkas sekamam posėdžiui,! jama reikalingumas, kad Su- 
kad galutinai atsiteisus su i vienytųjų Valstijų preziden-

ministerijai nepasitikėjimą. gjjos fronte 
Nurodyta, kad valdžia daro 
tai ne he junkerių žinios. Ju-

Suvien. Vai-imu, nubaustųjų
jis nenorėtų.haveno jūreivių skaičius sie-| Laivas, sako, turėjęs visus 

ikią 100. Penki jų nubausta; reikalingus įrengimus paslė- 
i r po 30 metų prie

Kaizeris nori suvienytų juos — delei ben-'.g^ję^^ laikraštyj til| 
— Bijosi S. drų demokratijos reikalų. O vikiškų straipsnių.”

manyta.
Kuomet laivyno ministeris* 

Cepelle ir po jo pats kancle
ris pranešė apie jūreivių 
sukilimą Wilhelmshavene ir

p;entai vietinėse 
sunkiųjų pimui kanuolių etc. Manoma, 3’tėjų “empėse” 
— nuo 5| kad laivas besirengė prie už 

įtempimu laukiama tos kon-iiki 15 metų ir aštuoniasde-j puldinėjimo ant talkininkų Į v.
' ferencijos pasekmių. į šimts trumpesniam termi-( pirklybinių laivų Ramiajam 

į vandenyne.
ant socialistų atstovų reich
stage, nesuteikdami nei me
nkiausio p r i p a r o d y m o, re i - 
chstage kilo didžiausias

• • 1 triukšmas. įtariamieji atsto-( 
vai, remiami savo draug.ų- 
socialistų ir liberalų, parei-

SPRINGFIELD, Ill., spa- -------
iliu 13. — Vakar čia buvo at- Užgiria pertraukimą ryšių
' silankęs buvęs Mexikos ka-^ su Vokietija.
rėš ministeris, gen. Aivaro “

• Obregon. Tarp kita jis lai- MONTEVIDEO, spalių 13
* kė prakalbą Midday kliubo Vakar čia buvo surengta 

milžiniška demonstracija, 
(kuri išreiškė pilną pritari-

ST. JOSEPH, Mo., sp. 13. nią Uruguay, respublikos 
Apsimaskavę blogdariab valdžiai, pertraukusiai dip- 

vakar užpuolė Farmers’ban-'lomatinius ryšius su Vokie
tį ką, Santa Roza miestelyje, tija. Demonstracijoje daly- 

kad; Išdinamitavę saugiąją šėpą' yavo aP^e tūkstančių 
iblogdariai pasiėmė tris tuk-S zm°nių.

j neša, kad talkininkai vis la-; surengtame bankiete. 
reivių suKiumas tapęs issau-,čiu liniia ŠGŠiu mvliu fron.lbiau sPiria Japoniją pasiųs-j 
ktas pačios valdžios ir jun- . AnVai kV kur nusivarė'U dal1 kai’iuomenes } Euro- 
................................................. |tc- AngIai ka? km /pą. Tik tuo tikslu, sakoma,. -

' u Suvienytosios Valstijospateko virs 500 vo-l .1 j juk uzdejusios embargo ani .
plieno. Norima mat, I__ (
Japonija nors kiek intensy-. t #

įviau imtu dalyvauti dabar-' stančius dolerių ir pabėgo, 
i tinėje karėje. Nuo “Kio- Valdžia jieško blogdarių. 
ĮČou” tvirtovės puolimo JaL vnKTFTTIVV~irHqTA 
|ponijos dalyvavimas karėje, VOKIEIIJ^ KMLHbLA- 
pasidaręs veik nepastebia-j GAb isblb KbJ E. 
maS : AMSTERDAM, spalių 12

j— Vokietijos reichstagas ir w> , ,
DAR VIENAS VOKIEČIUI vėl issiskirste. Sulig aplai-(change res(auracijoj 

LAIKRAŠTIS SULAI
KYTAS.

ANN ARBOR, Mich., sp.' 
. — Vietinis pačto viešini-* 
;as, liepiamas pačto d 

t atvykimu, sako tasai laikra-į tamento Washingtone 
štiš, prezidentas

.padarytų begalo didelės įtek-, ntimo teises vokiečių laikra- 
• i-n/io i f n 1 Ir i n i n L'11 rlii r 1 h i *1 n XXI. i ....... T!-..4- v

—7“ „ I PETROGRADAS, spalių
Užvakar, spaliu 11 d., Mildos v. o -r, . j ta v •. . ’ (13. — Petrogrado Darbimn-svctainei įvyko prakalbos, pa-L . rr . . ... m

. t • i • kų ir Kareiviu Atstovu Ta- rengtos Chicagos Lietuviu I>ar- x
bininkų Tarybos. ‘ rybos centralinis Komitetas -

Jau prieš paskelbta laiką pra-1 pareikalavo, kad vidurinių 
(Ižios prakalbų, 7:30 v.v., buvo (reikalų ministeris, M. Niki- 
pilna svetainė žmonių. Vėliau i tinas, rezignuotų. Primeta- 
atėję nebegalėjo Įtilpti svetainėj; ma, kad jo veikimas stovįs 
ir tokiu budu daug žmonių, no
rėjusių užgirsti šių prakalbų, tu- Darb. ir 
rojo grįsti nuo svetaines durų, Taryba paskelbtais obaL 
jų neužgirdę. ’ sias*

Kalbėjo Naujienų redaktorius ( _____
P. Grigaitis, KL Jurgelionis ir( 
Irwin St. John Tucker, pirmi- į BOMBARDAVO VOKIE- 
ninkas Chicagos Liaudies Tary- i ČIŲ ORLAIVIŲ BAZĄ. 
bos (pastarasis kalbėjo anglis- Talkininkų orlaivių sugrįžo 

sveiki.
( LONDON, spalių 13. Tal- 
(kininkų orlaivininkai vakar 
bombardavo vokiečių oriai- 

PANA, III., spalių 13. —vių bazą Belgijoje, Sparap- 
Vakar rytą vietos policija į palhock. Numesta daug ek- 

Įrado mirtinai sušalusį tūlą ^sploduojaučių medžiagų.
34 N. La John Bintyaką, 70 metų am-(Talkininkų orlaiviai sugrįžo 
eare, spa- žiaus. 'sveiki.

Chicagos Lietuvių Draugijų Domai
BUENOS AIRES, spalių. P1,I’k pavilione. vėliau vak 
j-Vakar į čia tapo atga-1 

Wilsonas;kar atėmė antros klesos siu- bentas buvęs Vokietijos pii- 
siuntinis, grovas Luxburg. 
Pora dienų atgal jis buvo a- 
reštuotas pietinėje Buenos 
Aires-provincijos dalyje. Ji-, 
sai gabenama ant Martin

SKAITYKIT IR PLATINKIT ! Garcia salos
“NAUJIENAS.”

šiuo bankietu bus pradėta 
smarki kampanija už padaugini
mą Liaudies Tarybos narių Chi- 
cagoįe, bus rengiama daugybė ! 
didelių viešų susirinkimų ir ve-! 
dama kitokia agitacija. i

Federate ir valstijos valdžia * 
yra susirūpinusios šiuo Liaudies j 

belaisvių laivybos žingsniu ir pribuvimu;
prof. Scott Nearing į Chicago.

Antras visuotinas CHICAGOS LIETUVIŲ DAR
BININKŲ TARYBOS susirinkimas įvyks spalių 21 
d. Vieta: University of Chicago Settlement svetainėj, 
4630 Gross avė. (Netoli 47 ir Ashland gatvių). Pra
džia 10 vai. ryto. A

Draugijos, kur dar nespėjo įstot CHICAGOS LIE
TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savo įgaliotinių i sekamą susirin
kimą. PILDOMASIS KOMITETAS.



7 o, in. Subata, spalių 13, 1917.

ŠEŠIŲ METŲ APVAIKŠČIOJIMAS!
. ■ Rengia 

KEISTUČIO PAŠALPINIS KLIUBAS

Ned., Spalio-Oct. 14, 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai. “MEILES PARODIJOS”
Parašė P. Gorčinskis; vertė J. J. Pretom.

Dalyvaus geriausi Chicagos Solistai, Solistės ir Chorai

Apvaikščiojimo Programas yra labai įvairus; tarp kitko bus 
sulošta vieno veiksmo vaizdelis:

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite to vakaro, bet atsilankykite 
kuoskaitlingiausiai, o užtikriname, kad busite pilnai užganė
dinti. Su pagarba, KEISTUČIO PAŠELP. KLIU B AS.

Ml

Prof. E. Tcichmann.

“BIRUTES” VAKARAS
Gyvybe ir Mirtis

Gyvybes pradžios ir pabaigos tardinys.

Nedėlioję, Spaliu Oct, 21,1917
C. S. P. S. SVET.,

18th ir Racine Ave.

= BIRUTES DRAUGIJA =
Stato Scenoje Vienaveiksmę M. PETRAUSKO Operų

("ŠIENAPJŪTE^
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga 35c ir augščiau

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

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

Verte J. Laukis.

s šitame organinio sandedinio 
išsidėstymo veikime didelė svar- 

s ba yra tos dujos, kurios yra vie- 
~i j ‘ a

s na dviejų svarbiausiųjų sudėti- 
sėe nių oro dalių. Kaip žinome, 
sp oras susideda iš 20% rugštaga- 
~ rnio, 79% selitragamio ir 1% 
|=g kaikurių kitų netaip svarbių du- 
§| jų (argono, helijo, kriptono, ne- 
§1 ono ir tt.). Bet rugštagamis yra 
S netik ore; jis yra taipgi ir van- 

denyj. Gri pats vanduo yra rug- 
štagamio ir vandengamio są- 

žsg junga; bet čia vandengamis yra 
S kaip priimta sakyti, chemiška- 
§ me sąryšyj: jis yra surištas, gy- 
s j vunas negali jo atskirti nuo van- 
S dengainio, ir todėl čia jo negali- 
||h ma supaisyti. Bet gamtoje van- 
psj duo visuomet turi taipgi ir lino- 
S są rugštagamį. Ir be šilo lino-

liiiiiiiiiiitiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiiiiiiiiiiffl
gyvuoti.

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
/h Geo. M. Chernaucko 

Svet., 1900 S. Union 
T 4^'avė. ir kampas 19- 
f• Jįįį!£ ** tos gatv. Chicago].

Ateik į vienintelę 
yuOraį šokiu Mokyklą. Vi- 

si šokiai mokinama 
T sulig naujausia rna-

da;—angliški ir lie- 
Aš užtik-

JtahBsjS® "w d a;
w t u visk i 

r i nu, kad išmokia- 
* m ' / siu i trumpą laiką.
Šokiai atsibuna kas panedėlį ir ket
vergę; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagalbininkai.
1900 S. Union avė., Chicago.

Neužmiškit, kad šiandie
SPALIŲ 13 D., 1917.

Vyrų ir Moterų Apšvietos Draugystes
P. PAKŠTO SVETAINĖJ. 4837 W. 14th Cicero, III 

Atsibus

BALIUS SU PROGRAMŲ

bandymas. Ištikro, jei mes 
gyvūnui atimsime visa rugšta- 
gamį, tai jis iš pirmo nustos ju
dėti, įtrauks į save visas pseu- 
dopodijas, susisuks į kamuolėlį 
ir gulės be judėjimo ant vienos 
vietos. Jei mes vėl amebą pa
liesime su rugštagainiu, tai ji

jausti. Nors tas gali pasirodyti 
netikėtinu daiktu, vienok taip 
yra: musų mažasis protoplaz
mos grumulėlis visu savo pasi
elgimu parodo, kad jis nėra ne
jautrus. Ameba, paerzinta, ga
li priešintis. Jei mes smarkiau 
stuktelsime j tą padėklą, ku
riuo ameba slenka, tai plazma 
amebos viduj sustos besiliejus, 
ir pseudopodijos įsitrauks vi
dun. &ituo ameba parodo, kad 
ji jaučia mechanišką paerzini
mą, pasidariusį nuo sutrenki
mo. Jei šitų sutrenkimų vieną 
po kito padarius kelis, lai veik
me jų padaryta į amebą labai 
žymiai padidėja. Galima pada
ryti šitoks bandymas: lėkštelę, 
kurioje yra ameba, mes pritvir
tiname prie vienos kamertono 
šakumos ir kamertoną užgauna
me. Tąsyk lėkštelė ima drebėti 
ir amebą ištinka padrebinimų 
eilė. Gyvūno priešinimos šitai 
veikmei pasirodo tame, kad jis

gas Įtraukia, nustoja visai ju-

kia pat išdava būva į amebą vei
kiant tam tikrais chemiškais 
paerzinimais. Gana yra palies
ti ją valgomos druskos ar drus-

vai. vakare. Inžanga 25c ypatai
VISUS MIELAI UŽPRAŠO

VYRŲ IR MOTERŲ APŠV. DR-STĖ.

gamio, ir ji pražus, baigi ame
bos gyvastis ankštai rišasi su 
liuoso rugštagamio buvimu. 
Jis įeina gyvūno kunan ir susi
jungia su sudėtinėmis proto
plazmos dalimis. Iš to pasida-

padarai,

Ir lletu- 
ilškl Re

kordai.
$1000
Ir augšč.

VICTOR
G KAMAI ONAI

WIN0GRA0 & CORXGCLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Ave.
Phone Pullman 655. Chicago, III.

Chicagiečiai žinokite kad 
Saugiausias Pinigams 

Pasidėti Bankas 
yra tas, kuris turi didelį Kapitalų ir 

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

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

. Taipgi yra po aštria

Apsvarstyk it 
(ierai.

duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metą.

įkinkąs moka 3 nuoš. 
palomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namų mieste 
Chicagos, siunčia pinigus

mas yra vadinama alsavimu. 
Jis yra daiktų maino dalimi, 
su kuriuo mes jau susipažino
me kaipo su labai svarbių gy- | 
vybės apsireiškimu. Amelia 
taipgi alsuoja. Bet čia nereikia * 
manyti, kad šilas apsireiškimas 
pas ja yra toks kaip pas žmo
gų: nereikia manyti apie tuos 
judėjimus, kuriuos daro žmo
gus ir visi augštesnieji gyvūnai, 
aprūpinti plaučiais. Kaip jus 
nežiūrėtumėte, vis nepamatysi
te, kaip ameba kvėpuoja. Da
lykas yra tame, kad rugštaga
mis, kaip žinome, yra nemato
ma duja; jis įeina gyvūno ku
nan iš visų pusių ir išsisklai-

Padarykime dar vieną bandy
mą. Pradesime vandenį, kuria
me ligšiol ameba linksmai kui
tėsi, pamažu atšaldyti. Ar ji ši
tą a įšaldymą pajaus? ar jai gal 
bus nei už ką jos aplinkybių 
temperatūra? Anaiptol ne! 
Juo vanduo šaltesnis, juo lėčiau 
ameba juda, kol ant galo visai 
nepastirsta. mes paskui 

akelsime, tai

linksniai šliaužti. Prie tempe
ratūros 0° (Celsians) ameba lie
kasi visai be judejimi. Jei mes 
dar daugiau nužeminsime tem
pera lutų, tai ji pražus. Bet mes 
čia nevešime savo bandymo: 
taip-toli: paliksime ją gyventi ir 
pradesime pamažu temperatūra

duo bus šiltesnis, juo smagiau ji 
save jausis; ji vis daugiau link
smėja ir vikriai kruta. Prie1 
25° (Celsians) amebos gyvumas 
pasiekia augščiausįo laipsnio.

detius pigiau 
gaut i ?

Ar kitas au- 
ksorius galėtų 
jus darbu ge
riau užgauč-

Ar galima 
kitur deiman- 
o žiedus pi- 
au pirkti y
Ar galima

lietuvių, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėlių
Teisin-parduota. Visi užganėdinti, 

gas patarnavimas.

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

Prie xMilwaukee ir North Avės.

D r. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Pr>r«r»ka visiem* tlnGrnui akinio*, 
bwoJj i> patarimui duoda dykai. 

7iM 41 Milaatiker av«., arti i hir*<a ar. 
labo«. VALANDOS: N no 9 ilryto H! vak»- 

nuo 4 flrvto Iki ** r.

traukia pinigus iš kitų 
bankų po visą Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankines Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų. 
SUBATOMIS nuo 9 ryto 
iki 1 v. po pietų; taipgi 
SUKATOMIS VAKARAIS 

A STATE BANK "'įo (i iki I) vai. atdaras.
Kalbama Lietuviškai

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto 
Centrai Mannfactnring Oistiict Bank 
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

Chicago, Ill.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos. j

'tantalu wMMtr — nnit.w.n n i ‘i ~.1 mnr~nr'~~ini '~^iniTriirininwt»MinBrwimrM~i<<»irjitwrwBr:tntaTtiriMnrii»:ijTriJi.tniir ■■ mr. inriwrn nimi utiiiiitiirmr'.i m • qrti .•ntwinatnjn» u—ir'L j

w

Telefonas Canal 3737,

AKUSERKA MRS. A. VIDOS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

vandeniu, esančiu žymia sudėti
nė amebos sandedinio, kūno,

mo būdą mes galime pavadinti 
sklaidžiuoju alsavimu. Bet ši
lo rugštagamio rijimo budo iš
dava niekuo nesiskiria nuo iš
davos, gaunamos alsavimu pas 
augštesnius gyvūnus: rugštaga- 
mis chemiškai jungiasi su pro- 
loplazminėmis sudėtinėmis da
limis ir tuo iššaukia organizmo

mas yra vadinamas rugštejiinu

Mes jau suspėjome išskaity
ti visą eilę veiksmų musų mažy
tės gyvos esybės daromų: ji 
perslenka iš vietos į vietą, ji pri
ima ir virškina maistą, ji alsuo
ja jr išskiria netinkamus ele
mentus. Bet nemanyk, skaity
tojau, kad mes išpasakojome vi
sus amebos sugebėjimus. Ji 
turi dar labai daug kitų gebs- 
mimų. Visųpirma, ^mes turime 

.-/*-*•* * - * /

ra jai geriausiai tinka. Ir ištik
ro, jei mes dar daugiau šildysi
me temperatūrą, lai gyvūno pa
sielgimas vėl atsimainys: jo pa- 
sikru tinimą i darosi vėl palengvi 
ir vangus ir prie 40° Celsiaus 
laipsnių ji vėl pastyra. Tokiu 
budu ameba gali gyventi prie 
temperatūros atsimainančios 
tarp 0 ir 40 laipsnių. Kaip ma
tome, ji labai jautriai jaučia 
mažiausią temperatūros per
mainą. Jai visai ne tiek-pat 
augšta ar žema jos aplinkybių 
temperatūra. Prie tam tikros 
temperatūros ji jaučiasi geriau
sia ir šilas jos geras jautimas iš- 
sireiškia tuo, kad ji vikriai slen
ka iš vietos į vietą, nei ant mi
nutes neapsistodama.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

INDIANA HARBOR, IND.
LIETUVIŲ SOC. SĄJUNGOS 217-toji KUOPA

Rengia
MILŽINIŠKAS PRAKALBAS, TEATRĄ ir BALIŲ

Taipgi bus ir kitokių pamarginimų.
Dainuos Vyrų Kvartetas iš Chicagos. Kalbės drg. 
T. Dundulis, įžymus tarp chicagiečių kalbėtojas.

Labiausia bus atkreipta atida į ateinančius rinkimus miesto 
valdybos lapkričio (Nov.) 6 d., 1917 m. Sekami bus kalbėtojai, ku- I 
rie eina į miesto urėdus: Drg. C. C. REDMAN, Socialistų Partijos 
kandidatas j majorus, anglas. Antras kalbės taip-pat anglas, drg. 
E. S. WHITMER, kandidatas j miesto teisėjus (City Judge).

Visi draugai ir draugės kviečiami atsilankyti, kurie tiktai pri
jaučiate darbininkiškam judėjimui, nes viršminėti draugai mums 
išaiškins, koks yra skirtumas tarpe socialistų, republikonų ir de
mokratų partijų. Šisai programas įvyks—

Nedelioj, 14 d. Spalio-Oct., 1917
T. IVANOVO SVET., 2101 — 137 ir Deodar gatvių.

Po prakalbų bus sulošta vieno veiksmo BR. VARGŠO drama:

“Saliamono Sapnas”
Po lošimui šokiai su skrajojančia krasa.
Visi, draugai ir draugės, atsilankykite, o busite užganėdinti.

Kviečia Lietuvių Socialistų Sąjungos 217 Kuopa.
Prakalbos prasidės 1 v. po pietų ir tęsis iki 3:30 v. Inžanga dykai. 
Teatras prasidės 5:30 vai. vakare. Inžanga j Teatrą 25c ypatai. I

Inžanga vien tik į šokius—25c porai.

DIDELIS VAKARAS
SU PROGRAMŲ

Rengia

North Sides Draugiją Sąryšio
Naudai Viešo Knygyno

Įvyks

Nedelioj, Spalių-Oct. 21,1917
Didžiojoj Schoenhofen Hali,

Kampas Milwaukee ir Ashland Avė. .

Durįs atsidarys 4 vai. po pietų. Programas prasidės 
lygiai 6 valandų vakare. Inžanga 35c ypatai.

Programas susidės iš kalbos, dainų, monologų ir tt.
- Išpildys geriausi Chicagos veikėjai.

Taigi kviečiame kuoskaitlingiausiai atsilankyt, nes 
savo atsilankymu paremsite Viešų Knygynų ir patįs 
smagiai pasilinksminsite. Kviečia KOMITETAS.

LIETUVIŲ SOCIALISTŲ .JAUN. LYGA 3-ji KP. 
(TOWN OF LAKE) 

Rengia

DIDELĮ BALIŲ
Nedėlioję, Spalio-Oct. 14, 1917

A. BLINSTRUPO SVETAINĖJE
4501 S. Hermitage Ave.

Salė atsidarys 5 vai. po pietų. Inžanga 25c porai.
Balius bus kuopuikiausias, halei kviečiame publiką kuoskaitlin- 
tfiausia atvykti ir turėti gražios pramogos. Kviečia RENGĖJAI.

Didelis Puikus
Balius su Programų

Parengtas
S. L. A. MOTERŲ 208-tos KUOPOS

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

Prasidės 7 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai.

Programų išpildyme dalyvaus: Brolių Sarpalių Orkestrą; P-16 
Marijona Rakauskaitė; P-as Karolis Sarpidius; P-l€ Gracija Tolei- 
kiutė; p-ia Elzbieta Šatkauskienė. Boto, kalbės p. Simonas Kvietkas. 

Po Programui—Rožiniai Šokiai.

Garsiu kis ‘Naujienose

/
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RUBIN BROS
3804 S. Kedzie Avenue

likusieji išsimokės randu - pirkite šį puikų 3

fjustokite Mokėti

Bukit Patįs Sau Ponu

Su luuzu [mokėjimu 
.»ug.štų mūrinį namą

i

2 “fialai” i.šrandavojimui -- 
as neša $55 raudos į mėnesį.vienas

Skaistvariniai prietaisai apšvietimui elektra ir guzu; geras plumba- 
v’ojimas, gazas, boileriai, nutekėjimai iš ledaunes kiekviename pa
gyvenime, gatvė asfaltuota. Kuomet pamatysite tuos namus, tai nu
sistebėsite maža kaina, kurios prašome už jį. I iktai ke letas bloku 
nu*> bažnvčios, arti didelės Crane Co. dirbtuvės.

čia u motore sian'liv ar:-a ryto. Tio Damai randasi \ akarno..** 10-tos 
California Ave. Sėskiu* i Xrcher gatvekarį iki California ir eikite vie- 
naurius arba kreipkite® i vyriausią ofisą.

Pakvipkite s telefonu. o irus ats iu-ome jutus automobilių del jįjsij Aeimyno*, kad 
nuosavybes, o jums nieko už tai nereikės mokėti

i

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu- 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 351h SI., kampas S. HalsteU SI.

Vuninlėlv grynai

kur v ra gvarantuojama, kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame, visokius Ban
kinius reikalus.

po pietą.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS- <
KRGTKAS, Viee-Pirm. VINCAS

DIREKTORIAI:
JONAS
JONAS
ANTANAS BRGZIS

KRGTKAS PRANAS GRIBAUSKAS 
.1 PLIUS C. BRENZA.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE. 

i*«llo)e ir tikroje Rankoje. .28 metas teisingai vedamoje Baakeje. 
t priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing Mouse) deposit* 

tr taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVE., kampa* lt gatrt*. 
WAI.ENTY SZYMANSKI

1900
VŲ KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR 

.rice-prezidenta*
WILLIAM GETTING 

prez. Getting Broi.
CHARLES KRUPKA 

Yice-prezidentss
PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber C*.

J. PESHEL
lekr. Turk Mnffl, C*.

OTTO KUBIN 
prez. Atlas 

[Brewing G«

H. E. GITE 
vice-prez. Nat. City Bank.

GEO. C. WILCE 
lee Co, vice-prez. T. Wilce Co.

JOZEF SIKYTA
V n m I p i 11‘S

PERVIRŠIJA $6,000,000,
KALBAMA LIETUVIŠKAI

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ

X-RAY EKZEMINAVIMAl
Pasitarimai Dykai

f

NAUJIENOS, Chicago, III
! tewcnM mum*

SO. BOSTON, MASSKorespondencijas

žinomu

S. Sąjungoj "VW"

jWn’friM

BALTIMORE), MI)

Didele Proga Sutalipimui
mes

geriau

USB

labiausiai rei 
Labiausiai at 
d. K. Petrikio

VII RAJONO KUOPOM 
IR PRITARĖJAMS.

prakalbas 
moteris 
kiais.

Lapkričio 1 d., Vaičiulio svel 
Frank St., Hanover, Pa.

Lapkr. 2 d. Kavaliausko svel

Be nuošimčių 
uždangalas po drauge.

yra depozi torių, 
paprastųjų ban-

Darbininkių ii 
pra-

Mnsą Pianą Sankrova 
bus ATDARA kas va
karas laike pirmos sa
vaitės šio išpardavimo 
iki 9:15 vai.

Puikus Brand New
$500 PLAYER-PIANO $410

Sis player piano turi virš 25 spe 
dales konstrukcijos ypa- fl 
lybes. Užteks visam amžiui"*1 ■ *■ 
$2.50 savaitėje

151 M 6 S. Broadway st. 
Gary, Ind.

Dabar pargabenom 3 
vagonus žieminių ir vir-

$275 PAGARSĖJĘS PIANAS $190 
Brand New

Didžiausia piano vertė, kurią mes 
kuomet nors pasiūlome š< fifi tiktai ................................. I tJU

Lapkr. 3 d., Glen Lyne, Pa.
Lapkr. 1 d. Kunigonio svet

1508 N. Main avė., Scranton, Pt

ASINSKI BROS.
Wand Ave., CHICAGO, ILL

GARY, IND

siai nupirxsit raKanous, 
pečius, divonus, lovas, 
matrasus pas

-- Exeter Boro 
nio svetainėj.

Spalių 28 d., 
—- Wilkes Barre, Pa., Kavaliau 
sko svetainėj, 57 Bank St.

daug ko naujo ir pamokinančio, 
nes kalbėtojai kalbos vien tiktai 
apie darbininkų reikalus, o tas 
darbininkams 
kalinga žinot.
kreipkite atida 
nūs prakalbas

Mažesnė kaina negu pa- $ *1 A 
dirbimas kainuoja ... I “

$1 savaitėje — Be nuošimčiu

NAUJI PIANAI $350 PIANAI $265 
Puikiausio tono pianas, kokį mes 
kuomet nors turėjom sa- 
vo pianų sankrovoje ...
$1.50 savaitėje — Be nuošimčio

vyčiai nenuei- 
koncertą. Bet L

duobe lik ar
Žmones tuo 

yra pasipikli- 
eili j socialistų

me.
A. J. - A p i e I ą susi r i n k i n i ą 

tilpo platesnis ą prašymas. To
dėl jūsų žinutes šį sykį nesuvar
tosime. Meldžiame tankiau ra
šinėli žinučių

šioje pat trioboj ir tuo pat lai
ku, lik viršutinėj didžiulėj sve
tainei, i vyk o M. Pel ra u s ko atsi- 
sveikinimo koncertas. Publikos 
buvo apie du šimtu su viršum 
žmonių; ir koncertas buvo pui
kus, tik tiek negerai, ir daugu
mas jautėsi kaip prakalbose 
taip ir koncerte nekaip, kad tuo 
pačiu laiku ir dagi toj pačioj vie
toj surengta. Iš publikos buvo 
daug tokių, kurie norėjo pasi
klausyti koncerto, bet ir prakal-

sas pareikaP 
dolerių priede
pildo kardinolo rČikalavirną, su
dėjo rejkalaujaina sumų pinigų 
ir gavo švento Alfonso bažnyčių. 
Tų bažnyčia pirmiąųs valde vo
kiečiai. Bet matomai Gibonsui 
iš vokiečių buvo mažas pelnas, 
todėl
Lietuviai užsidėjo ant savo pe
čių sunkių našta. Minėtų bažny
čia vokiečiai taip nugyveno, kad 
lietuviams tuoj reikėjo jų mo
liavo! i. Pas kaštavb jiems apie 
3 tuksiančius dol. Dabar para-

smomi pranešame
VII Rajonas rengia- 
bų maršrutus 
betoj ams:

“Keleivio” I
chulsonui iš Boston, Mass.

J. J ūkeliui iš Brook Ivno

; Spalių 30 d., N uodaičio svet., 
47 Market St, Hudson, Pa.

Spalių 31 d., J. Macevičiaus 
s ve tai n č j, M a iii St., 1 >lyn i on th,

nai
jiems tinkamų. Bet kunigėliui 
nepatiko ir jis pradėjo kalbinti 
parapijomis mainyti ant geres
nes bažnyčios. O tie paklausė 
kunigo ir — sumainė. Žinoma, 
ne lygiomis. Kardinolas Gibon

ai vo 10 tūkstančių 
>. Parapi jonai į§-

darbininkų minias kle- 
Tas darbas, 

pradėtas. Vieno dalyke) 
jūsų prašome — lankyki- 
prakalbas k uoskaitlingia li
nes mes pakvietėm vienus 

ir vei-

Kaip paprastai, taip ir šį sykį 
publikos prisirinko daug. Prie 
LMPSA. 22 kp. prisirašė apie 10 
nauju narių. —Narietis.

$450 PLAYER-PIANO $335 
Brand New

Viena iš puikiausių kuomet nors 
pagamintu stailiii. Ne- 
praleiskit nepamatę . .

$2 j savaitę—be nuošimčių.
Suolukas ir uždangalas už dyką.

on nc.Įkris
pasielgi mu

visi ketina 
koncertą. Tad reikia tikčlies.

Isilankys daug 
G0 rotos Vvtis.

vo susirinkę Klausytojų, rečiau: 
matyt visiems patiko d. Prūsei 
kos kalba, ir dar pirmų karte 
baltimoriėčiai taip ramiai užsi 
laike laike prakalbų.

ParapijoiiŲ vargai.

Drg. K. Petrikichė pirmoj 
prakalboj kalbėjo apie šios ša
lies ir abelnai kapitalistų politi
ka, taipgi ragino moteris balsuo
ti už Socialistų Partijos kandi
datus.

Antru atveju kalbėdama gvil
deno moterų klausimą — ir tą 
k kuisi m 
du gnia i.

l)r^.

PLAYER-PIANO $280.
Niekas niekuomet negirdėjo pir
miau apie tokias kainas už Brand 
New Player-Piano. Paremti mu
sų gvarantuotų kontrak-

be nuošimčio

kalbos prasidės spalio 28 d 
kalbos temoje 
darbininkų reikalai
kalbos įvyks sekamomis dieno
mis:

Spalių 28 d., L. Knygyno svet., 
59 N. Main St., Pittston, Pa.

Spalių 29 d., Lietuvių svet., 
267 Clinton St., Binghampton

i \yciai susitarė rengti u 
diena šokius b ižuvlinia c
<kpe. Turbul
padoresni

socialistu c
kasdami kitiems

lietuvių skyrius parengė prakal
bas. Kalbėjo d. L. Pruseika — 
ir gana gerai. Ragino publikų 
organizuotis į unijų ir sykiu 
remti socialistų, partijų. Tik 
gaila, kad Raltimorčs lietuviai 
nesi interesuoja prakalbomis. 
Re t nors ir neperdaugiausia bu-

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

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

“Moterų Raišo” Redaktorei K. 
Petrikienei iš Brooklyn, N. Y.

Drg. S. Micbelsono maršru
tas jau buvo paskelbtas pirmiau. 
Jo prakalbos prasidėjo spalių 
12 diena.

Drg. J? JI KULIS kalbūs se- 
karnose vietose:

Spulių-Oct. 21 d., 1 :30 v. po 
piet Plymouth, Pa., .L Mace
vičiaus svetainėj, E. Market St

Spalių 21 d., 7:30 vai
Edwardsville, Pa., 

svetainėj, 517 Main St
Spaliu 28 d., 1:30 x

buvo galima. Rengėjai taipjau 
vieni kitus kaltino, kam tuo pa
čiu laiku ir vieni ir kiti rengė. 
Kieno čia buvo kaltė, nežinia; 
galbūt, kad taip atsitko per sa
lės prižiūrėtojo neapsižiūrėji
mą, nesupratimų.

J. P. Raulinaitis.

Klein Bros, saugi vie 
ta pirkt sau pianą ar 
ba player j.

Musų reputacija lai 
ko 37 metų teisingo pi 
rkliavinio yra atsakau 
t i ir gvarantuota.

kaip tam koncertui užkenkus 
Bandyta buvo atkalbinėti žmo 
nes nuo ėjimo i socialistų kon 
cerlą, bet žmones lik sugėdiju 
vyčius už tokia agitaciją.

Tad, draugai 
k rusk ime!

VII Raj. Oi

Panedėlyj, spalių 7 d. vietine 
A. 22 kp. parengė 
liksiu supažindinti 

LMPSA. ir jo sie

jąs galite suprasti didumą šio supirki- 
mo,'kuomet nres pasakysime, kad ėmė sa- 
5aitę laiko užbaigti pirkimą ir kitą savai
tę prr*-. i rengi m ui prie pardavimo.

I .e n g v i I šm ok e j i m a i.
Alės nerokuosim jokio nuošimčio

trikienė yra puiki 
ją. Turi gražų baisa ir 
iškalbą. Visi pripažįsta, 

kad ji savo iškalbumu, pralenkia 
ir skaitomus vienais geriausių 
lietuvių kalbėtojų.

Estrada buvo papuošta gėlė
mis, o viršuj buvo pakabintas 
užrašas: “Darbininkės vicnvki-

>paiių 13 d. t.SS. 20 I kp. ren 
koiicerl:! su šokiais Moost 

lainej.
įpic lai sužinojo^musų bro

Pigiausias Kainas &1...

hejo, galima saKyu, puiKiai. 
'Lai viena geriausiu lielu\ių mo
terų kalbėtoja. Balsą turi 
skambų, kalbą aiškią, ir žino ką 
kalba. Dagi jos judėjimai tik
rai oi*aioi'iški. l ai ir kilu kolo
nijų LMPSA. kuopos ir LSS. 
kuopos gali drąsiai kviesti drg. 
K. Pelrikicnę sau už kalbėtoją.

Prakalbos buvo sui’englos L" 
M. P. S. 13 kp. Publikos buvo 
daugiau kaip tris šimtai žmonių; 
naujų nariu prisirašė prie 13 
kp. 12; aukų surinko $16.18; li
teratūros lapo parduota už apie 
$4.00. Publika buvo pilnai pa- 
lenkinla prakalbomis.

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

Šio Banko viršininkai 'realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo Lankos reikalus -laike 
kos valandų. . . ’

Del parankamo lokių depozitoriu šio Banko 
rius bus laikomas atdaras PąnedėJio vakarais iki <8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir 
ši jaučiu $5,100,000.00. ' x /

c teisiu m
IT Dienomis ir vakarais , teisių klesos. q 
I Gyvuoju 22 metu. l$00 gavusių mo- 

G ksliSkų laipsn|. Dykai oratorilca. « v 
A metų praktikos kursas. Gražiausi * 
G klesos l<aml>ariai feJame mieste. "* 
O DIENOMIS IK VAKARAIS AUG- V 
S ŠTESNtiS MOKYKLOS KURSAI A 

mm • i Kolegijų .Teisių, Mėdicirids, Den-1 matote LSS. VII Rajonas yra pa-118tlk,O!k nrba į1B‘neri3°? ’’W* ^trumpiau. * 47 1 siu laiku, Reikalaudami kataHoffo adre-
siryžęs visomis savo spėkomis ’gonki^v£haTd!towi. 58 w--jAck-

Kapsitis. - Talpiname pir 
minu gautą apie tas prakalba: 
žinutę. Todėl jūsų nesuvaHosi

SUNSHINE

219 >So. Dearborn St Chicago, III

i ■ *

7*
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NAUJIENOS
ĮThe Lithmimmini Dsiily News

darbininkai. Didelis ir svar
aus uždavinys dabar stovi 
prieš juos.

Apžvalga. TEISINA SPAUDOS 
PERSEKIOJIMUS.

I i Urnai lhturi| Dienrailit Amerihja
į NAUJIENŲ BENDROVE inc 

iiakiriant nečfeldienius
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje—
ueMotojams kasdien pristatant j na
mus, moka:

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

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
wMekia, dienraštis siunčiamas paČtu, 
tolėjams išankslo užsimokėrjus:

Metams.................... .
Pusei metų...............

Suvienytose Valstijose,
ie, pačtu:

Jaetams .....................
Pusei metų...............
Trims mėnesiams ..

Kanadoje, metams ..
Visur kitur užsieniuose
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

ne
... $6.00

. $3.50
Chicago-

$5.00
. $3.00

$1.75
... $7.00
... $8.00

First Lithuanian Daily ift Amarica
Published Daily Except Sunday

• Y TH«

LITHUANIAN NEWS PUB. CO. Inc.
Terms of Subscription:

Chicago—
By carriers:

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

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

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

United States, outside of Chicago, 
by mail:

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

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

Nepavykęs 
valdžios triksas.

i Tarpe daugybės kvailys
čių, kurių padirbo Vokieti- 

(jos valdžia, viena svarbiau
siųjų yra jos nevykusis pasi
kėsinimas ant Nepriklauso
mosios Socialdemokratu Pa-

S7.00
$8.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popięros puses, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas teises rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
faj ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokei.

Asmeniškai Redaktorių matyli galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.
ausžass^:.,r.i-1-::—rr:.— ...r:

0 Redakcijos Straipsniai j

Nuosavybes 
teises.

( Vokietijos valdžia sugal
vojo diskredituot socialde- 
'.mokratų mažumos partijų, 
apkaltindama ja susižinoji
mu su maištininkais kariš
kame laivyne, mėginusiais 
buk sukilt prieš valdžią.

To pieno tikslas buvo aiš
kus. Neprigulmingieji soci
alistai (atsimetusieji nuo 
Scheidemann’o frakcijos) 
buvo prirengę rezoliuciją, iš
reiškiančią papeikimą val- 

(džiai už tai, kad ji remia pan 
i -germanistų propagandą.
Telegramos skelbė, kad tai 
rezoliucijai pritariu daugelis 
reichstago narių. Kad ne
gavus iš reichstago papeiki-

KOKIŲ ESAMA 
‘BOLŠEVIKŲ.”

kurioDrg 
straipsnį mes vakar minėjome, 
paduoda “Laisvėje” labai įdo
mią charakteristiką tūlų “bol
ševizmo” pasekėjų. Tą charak
teristiką nupiešė garsusis rusų 
rašytojas, Maxim Gorki, kuris 
pats yra “bolševikų” pritarėjas. 
Drg. V. P. taip-pat sakosi sim
patizuojąs daugiau “bolševi
kams”, negu “menševikams.”

Štai ką, pasak V. P., rašo M. 
Gorki:

“Šiurpuliai per visu kūną 
perbėga ir baime apima, kuo
met girdi milinguose karei
vius ir šiaip darbininkus taip 
karštai užtariančius bolševi
kų poziciją ir sykiu prila

jai, kad reikia žydams po
gromus daryti, nes jie Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų Ta-

klausiau lokį kareivį, labai

su didžiausia neapykanta ki

Subata, spalių 13, 1917.

nuosavybes dirbimo priemonių* 
yra ne senesnis, kaip kad kapi
talizmas. Ir žodis "‘socialistas’* 
pirmiausia pradėta vartoti ka
pitalizmo gimtinėj — Anglijoje* 
apie pabaigą 1827 metų. Iš An
glijos jis persikėle į Franciją, o 
i.š čia į kitas šalis.

Latynų būdvardį “socialist 
šiandie ir mes, lietuviai, varto
jame savo kalboj ant lygios su 
savuoju “visuomeninis”, 
suomeniškas” arba tiesiai **vi
suomenės.” Jį vartojame taip
jau sujungę su kitais žodžiais, 
pa v.: “social-demokratas7’, 
c i a lė dem okra ti ja.”

“Demokratas” (kadangi tas; 
žodis padaryta iš graiku žie
mos”, liaudis, žmonės, ir “‘kra
ičiu”, valdyti) reiškia: žmonių! 
valdžios šalininkas; o “demo
kratija” tai žmonės, arba parti
ja, kur stoja už tokią vaklžiosf 
formą, kame viršiausia galia 
priklausytų palioms šalies žmo
nėms.

“Social-demokratas” reiškia 1 
šalininkas tokios valdžios ir vi
suomenės tvarkos formos, ku
rią skelbia socializmas; taigi: 
socialistas. .Vokietijoj socialis
tai paprastai vadina save social
demokratais.

Proletariatas. šį žodį taip
jau turime pasiskolinę iŠ latynų 
arba romėnų. Romėnų “prolc- 
tarius” paeina nuo žodžio “pro
les”, padermė, vaikai. Senovės- 
Romoj proletarais vadino tuos, 
kur buvo taip neturtingi, jog jie 
negalėjo jokių mokesčių mokė
ti. Ir jeigu jie galėjo valstybei 
patarnauti, tai tik tuo, kad gim
dymų vaikų daugino valstybes 
gyventojų skaičių. Senovės Ro
moj mat tie, kur jokių mokes
čių nemokėjo, vadinas, betur
čiai, nereikalavo nė kariuome
nėj tarnauti, — ne taip, kaip 
šiandie kad yra.

Naujoves fabriku darbiniu- o c.
kams proletarų vardą davė pir
miausia fnmcuzų socialistas 
Saint-Simon ir jo mokiniai, 
apie 1830 melus; iš Francijos 
veikiai jis perėjo ir į kitų kapi
talistinių šalių darbininkų žo
dyną.

Betgi naujovės fabrikų prole
tarų (proletariato) padėjimas* 
taipjau jų reikšme valstybės po
litiniame ir ekonominiame gy
venime visai kitoks, ne kaip Ro
mos proletariato kad buvo.

Romos visuomenės ūkis rėmė
si vergija. Laisvieji darbininkai 
lošė labai menką rolę. Romėnų 
kariuomene bu\o samdoma ir 
susidėjo iš visokių svetimų gai
valų, ypatingai germanų. Be
turčiai proletarai, kurie spietėsi 
Romos mieste, didžiumoj gyve
no ne iš savo rankų darbo, bet 
buvo valstybės lėšomis maitina
mi. Jie turėjo teisės balsuoti 
renkant įvairius valdininkus, ir 
tie valdininkai stengėsi proleta
rų balsus laimėti sau atėjus se
kamiems rinkimams. Daugelis 
jų gaudavo užlaikymą šiaip is 
turtingųjų romiečių, kuriems tie! 
proletarai tarnavo palydovais vi
sokiose okazijose. Mat didžiu
liai žemių savininkai, kurių 
savybes apdirbinėjo vergai, lė
bavo Romoj, paskendę turtuo
se, ir kad kur viešai pasirodyda
vo, tai stengėsi kits kitą viršyti 
savo palydovų skaičium.

Romos proletariatas, tokiu 
budu, buvo veltaihionis, nieka&t 
nenaudingas parazitas, kurio 
nuolatinis augimas prisidėjo 
prie Romos viešpatystės puoli
mo. č

šios dienos proletariatas visai 
kas kita. Jis yra svarbiausia 
klcsa valstybėje. Nes ne kas ki
tas, kaip tik proletariatas šian
die visokius turtus gamina; ant 
šių dienų proletariato rymo vm 
musų civilizacija ir kultūra.

Tat, jeigu senovės Romos gy
venime žodis “proletaries” tu
rėjo savyj paniekos, paŽenrfni-t 
mo prasmę, tai šios dienos susi
pratęs proletariatas, ypatingai 
nuo laiko kaip Marksas ir En
gels Komunistų Manifeste pas
kelbė obalsį; “Visų šabų profe- 

| tarai, vienykitės t” — tuo smdM 
didžiuojasi. —AX.

niečių ir Lenkų pastangos tik 
šnairomis lesti Rusų giriamos 
— o šitų tautų padėjimas 
daugiur kitoks ir geresnis, ne
gu musų, jos juk ir dvasiniu 
bei medžiaginiu atžvilgiu yra 
toli turtingesnes ir drūtesnes 
už mus, — tai ko jau belau
kus, kad licluviškai-latviškoji 
respublika butų pasitikta su 
išskėstomis rankomis!

Maskvoje buvo panašiai. Sa
ko:

Kada atėjo liet, inteligenti
jos mitingas, buvo pilnas dra
ugijos butas, ir ten vėl teko 
pasakoti apie Lietuvių Ame
rikoje gyvenimų, o ypatingai 
apie pastangas, daromas Wa- 
shinglonc, del įtikinimo vy
rai usybes, kad gelbėtų Lietu
viams išsivaduoti iš po sveti
mojo jungo, įsteigiant liet.- 
latviškųjų respublikų. Ir čion 
Lietuviams tai buvo nauja 
mintis, ir vieni jai pritarė, ki
ti netikėjo, bau Lietuviai ga
lėtų ir mokėtų patįs save val
dyti. Mat. svetimas jungas 
j a u g o i Lietuvių kūnų 
ir dvasią, jie. mažai beturi 
iniciativos. o tuomi mažiaus 
benori savoms jiegoms įtikė
ti! Privedžiojau visokius ar
gumentus. labiausiai remda
masi geografišku šalies padė
jimu, ekonomišku žemes na
šumu, inteligentijos apstumu, 
ir dėjau svarba ant išplėtoji
mo moralių tautos spėkų. Ar 
mano išvedžiojimai prilipo 
prie širdies Maskvos Lietu
viams, rasi, ateitis parodys.
Well priežalįs, del kurių 

žmonės neremia šliupo idėjos, 
tai vra kitas dalykas. Faktas 
tečiaus palieka faktu, kad jie 
neremia jos, ir jisai pats ta pri
pažįsta. Bet jeigu taip, tai ko
kiu budu p. šliupas galėjo siųst 
per Suv. Valstijų ambasadorių 
prezidentui Wilsonui memoria
lų, kuriame prašoma jo užtart 
lietuv-latviškos respublikos pie
nų? Juk apie tai, kaip turi tvar- 
kyties Lietuva, privalo spręsti 
Lietuvos žmonės, o ne šliupas.

Paskui yra labai keistas tas 
p. šliupo nepasitenkinimas Ru
sijos lietuviais, kad jie esu “su
rusėję” ir pasitiki Rusijos de
mokratija. Rusijos demokrati
ja pasitikėt esąs blogas daiktas 
— o kuo pasitiki šliupas? Ame
rikos valdžia! Ne Amerikos net 
liaudim, o jos kapitalistiška val
džia !

Chicagos “Lietuva” rašo apie 
laisvos spaudos persekiojimus ir 
suvaržymus:

Be abejones, lai yra sunki 
bausme. Ar ji yra pamatuo
ta? Gal ne visai. Bet męs tu
rime nepamiršti, jog jeigu 
prie to prieis, tai pati svelim- 
tautiškoji spauda bus dikčiai 
tam kalta. Reikalaujant sau 
žodžio laisves, daugelis sve- 
timtautiškų laikraščių panau
dojo tą laisvę neva valdžios 
“kritikai.” Kai kada ta kriti
ka buvo teisinga; tankiausiai 
vienok ji buvo be jokių rim
tų pamatų — labai tankiai to
kia “kritika” buvo daroma to
kiu budu, kad už ja kaizeris 
butu tiems laikraščiams labai c

dėkingas.
ši toki laikraščiai, kurie rei

kalauja sau laisves rašyti, ką 
tik jiems seile bunion atneša; 
kurie reikalauja sau laisves 
kurstyti žmones — klaidingai 
tų laisvę supranta. Valdžia ir 
prezidentas ne syki apreiškė, 
kad valdžia kritikuoti nėra už
ginta; kad valdžių kritikuoti 
yra net pageidaujama, bet to
kiai kritikai privalo būti tam 
tikros liogiškos priežaslįs, tu
ri būti rimti pamatai.

Kiekvienas pripažįsta, kad 
žodžio laisve yra ‘pamatine 
šios šalies piliečių teise. Bet 
tas nereiškia, kad tokia teise 
galima butų naudotis šios ša
lies skriaudai.
Kaip matome, šito “tautiško” 

laikraščio protavimas niekuo ne
siskiria nuo gazielos “Saules” 
argumentų. Tik pastaroji iš
reiškia savo žemas mintis tinka
moje joms formoje — trumpai 
ir chamiškai. O “Lietuva” sten
giasi savo minčių žemuma pas
lėpt po visokiais sofizjpais (me
lagingais išvadžiojimais).

Kritika, girdi, turi but teisin
ga, o kad ne, tai valdžia gali už
draust ją. Bet kas-gi spręs apie 
tai, ar kritika teisinga, ar ne? 
Jeigu sprendimo teise atiduota 
tam, kas yra kritikuojamas, tai 
koks tuomet gali but bešališku
mas?

Įsivaizdinkite tokia teisimo 
tvarka, kad kaltinamasis turėtų 
teisę spręsti, ar teisingai jisai 
yra apkaltintas, ar ne, ir kad ji
sai turėtų teise skirti bausmes 
tiems, kurie jį neteisingai apkal
tina — kas-gi tuomet išeitų?!

Visam civilizuotam pasaulyje 
sprendžia apie apkaltinimo tei
singumų ne apkaltintasai, o tre
čias žmogus — teisėjas arba tei
sėjai. Taip-pat ir su kritika: 
apie jos teisingumų turi spręsti 
ne tas, kuris yra kritikuojamas, 
o tas, kuris stovi tarpe kritikuo
jančiojo ir kritikuojamojo, t. y. 
žmones. Kuomet-gi valdžia pasi
ima ta sprendimo teisę, kuomet 
ji įgįja galių ne tik spręst apie 
laikraštines kritikos teisingu
mų, o ir baust laikraščius už tai, 
kad jie kritikuoja ja, tai kriti
kos laisve tampa panaikinta.

Geda “Lietuvai”, kad ji nesi
drovi taip klaidinti žmones ir 
užtarti spaudos laisves smaugi
mų!

LIETUV-LATVIŠKAI
RESPUBLIKAI NESISEKA.

Ir taip darydami, 
ninkai pasakys: Jus patįs,jmo, vai^žia per laivyno mi- 
įponai kapitalistai, parodėte, įnjsįerj atidengė “maišto suo- 

sven- ięa]bį”, kuriame buk esą į- 
velti Nepriklausomųjų soci
alistų vadai.

šituo triksu p. Michaeliso 
kabinetui kolkas pavyko nu
kreipi reichstago domą nuo 
kaltinimo, kurį jam pastatė 
socialdemokratai. Bet vie
toje Įgyti reichstago sihipa-

li en

rkos pamatas yra privatinė 
nuosavybė, t. y. teisė atski
ram žmogui arba žmonių 
kuopai įsigyt turto ir vartotj spaudos laisvę. 
jį pagal savo nuožiūrą. ’ ——

ninkas nepajiegia jį sūnau-

Kova už

jo dideles prakalbas apsvar
stymui spaudos laisvės klau-Į tiją, ji dar labiau sukiršino 
simo. Nors tas klausimas jį prieš save.tokios rųšies 

nauja visuomenei,—teisė vai ll(d)UV() vienintele kalbų te- 
dyt jį priklauso tik jo savi-į 
ninkui. Kitiems žmonėms' 
kišti savo nagus prie to tur- labiausia atkreipė į jįlnėtojp 
to nevalia be savininko lei- savo cl°mU- [
dimo. . Prakalbų pasiklausyt atė-’ 1!e?*.uv<.... . . v.

M-. noeiili^tal sako kad'i" g»l dvigubai didesnis akai-|dallcs .‘JT!“'
' tokia^tvarka ' n^ora ta ia<» Mg. Kalėjo su- vyr,ausyte, bet Ialvy.

juos apšaukia visuomenes 
priešais. Jie, girdi, norį “pa
naikint nuosavybę” i. .... 
budu sugriaut visuomenės ■ 
pamatą. ■

Gerai. Dabar pažiūrėkite 
į šios šalies tvarkos saugoto
jus.

Tapo, kaip žinote, išleista 
įstatymas, pagal kurį pačto 
departamentas gali bent ku
rį laikraštį sulaikyt nuo 
siuntinėjimo antros kle.sos 
teisėmis, arba ir visai susta
bdyt. Ir pačto departamen
tas jau plačiai pasinaudojo 
šitąja savo galia. Daugiaus 
kaip dvidešimt socialistiškų 
laikraščių neteko antros kle- 
sos siuntinėjimo teisių, ir 
daugelis jų del šitos priežas
ties turėjo sustot.

Ką-gi tai reiškia? Tatai 
reiškia, kad valdžia naikina 
laikraščių leidėjų nuosavy
bę, nepaisydama to, kad 

•“nuosavybė yra visuomenės
pamatas’! taigi pati vai- ne vienai kokiai-nors parti- Į dama, kad jai darosi riestai,

Debatai reichstage paro- 
ima, bet jisai buvo svarbiau- dė, kad Haasės vadovauja- 
sis šiame susirinkime ir pub-|moji frakcija nedalyvavo mi- 

’ > maišto rengime, ir 
|kad jokio suokalbio laivyne 
(nebuvo. Buvo tenai, tiesa,

savo domą.
Prakalbų pasiklausyt atė

jimas vyriausybei, bet laivy- 
tį'įpt i»veiu>^"VitofaskŽp0 ™in-SuteIiS' T6,da™S?

(velt reichstago frakciją, belingas atsilankymas, lygiai 
jp įuo kaip atidus prakalbų klausy

mas ir gausi kolekta svetai
nėje rodo, kad Chicagos lie
tuviai darbininkai supranta 
svarbą tos teisės, kuriai šian-! 
die grasina pavojus. Jie tą 
teisę yra pasiryžę ginti.

Kova už ją jau prasidėjo, 
ir ji turės tęsties tol, kol ne
bus laimėta.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba visapusiškai

saiko išpūtė tą dalyką.
Tokiu valdžios darbu pasi

piktino visi reichstago na
riai, išimant pačius atžaga- 

(reivius. Socialistai-gi iš kal- 
| tinamųjų staigu pavirto kal
tintojais ir ėmė smerkt vai
zdžią už jos bjaurų triksą.

Rezultatas yra toks, kad 
dabar didelė didžiuma spau
dos peikia valdžią; drąses
nieji laikraščiai griežtai rei- 

(kalauja Michaeliso ministe- 
apgalvos tos kovos pieną se-j rijos atsistatydinimo. Soci- 
kamam delegatų susirinki- alistų didžiumos frakcija 
me, kuris įvyks ateinantį ne- paskelbė kovą valdžiai ir sto- 
dėldienį, 21 d. š. m. Atkrei-jjų remti mažumą. Prie to, 
piame į tai visų Chicagos(penki buvusieji Scheideman- 
darbininkiškų draugijų ati- n’o pasekėjai perėjo prie ma- 
džią. Tegul jos būtinai at- žumos, ir girdėt, kad tokį-

. siunčia savo atstovus į tą su- paį žingsnį ketina padaryt
i i. ~ i,..,.:,,.  . ~ ... //•.. -.v.

džia pripažįsta, kad nuosa
vybė nėra nepaliečiamas dai
ktas.

raščių leidėjų nuosavybę, ko
dėl tuomet negalima butų 
panaikint Morgano, Rocke- 
fellerio ir Sch vvabo nuosavy
bes?

Šiandie Suv. Valstijas, ly
giai kaip ir beveik visas ki
tas šalis, valdo kapitalistai; 
todėl kapitalistų nuosavybė 
yra saugojama, o smulkiųjų
savininkų turtas naikina 
mas

—Męs nemokyti žmonės, 
ne musų, kareivių, darbas gi
lintis į tokius augštus klausi
mus.”

Tolians M. Gorkis varde lu-

“Kuomet aš pašilčiau gat
ve kiurio konduktoriui, kad 
socialistai kovoja už visų tau-

cialislų! Socializmas —- lai 
ponų ir kapitalistų išmislas, 
o mes darbininkai - esame 
bolševikai!”

M. Gorkis tolians rašo:
“Palei Modern cirkų burys 

kareivių ir darbininkų veda 
diskusija^ su jaunu, nervišku 
studentu. Pastarasis nerviš
kai šaukia:

ši me ginčus, kaip kad dabar 
vedame, nesigilinsime į daly
kus, nesimoki nsi me...

—Ką męs turime mokin
tis?! — piktai pertraukė apy
senis kareivis. — Ar tu mane 
gali mokinti?! Žinome męs 
jus studentus, jus visi bun- 
tovščikai! Kas įpįrmiau bun- 
tus kėlė, kad ne jus, studen
tai? Dabar jau buntų ne
kelsite, nes atėjo musų laikas, 
o jus, visus buržujus, velniop!

“Dalis publikos juokiasi, 
nckurie liūdnai galva linguo
ja; vietos sportelis, panašus į

•—Teisybę, drauge, sakai! 
Užtenka jau, iki šiol mus mo
kino ir valde inteligentija, da
bar, gavę laisvę, męs ir be 
jos apsieisime.”
Prie šito Gorkio pasakojimo

sirinkimą — tos, kurios yra 
įstojusios į Darbininkų Ta
rybą, ir tos, kurios dar ne
suspėjo tatai atlikt.

Spaudos laisvė turi rupėt

dar ir keletas kitų “didžiu- 
miečių.”

Taigi ažuot .sustiprinus sa
vo poziciją, valdžia uždavė 
sau baisiausią smūgį. Maty-

jai, o visiems žmonėms. Ji (ji dabar pasiskubino paleist 
yra pamatinė žmonių teisė; į reichstagą iki gruodžio mė- 
ir šalies konstitucijoje ji yra nėšio, idant bent tnimpam 
įrašyta. Jąja nesirūpint ga- laikui pratęsus savo gyva-
Ii tiktai 
apskritai negeidžia laisvės.

Ant nelaimės, yra pas lie- 
tuvius tokių vergiškos dva- .rankas, bet ji vargiai bėgu
sios žmonių; yra net ir laik- lės pataisyt savo poziciją, 
raščių, persisunkusių vergi- >šalis, kurios kantrybė jau ii’ 
škumo dvasia. Bet darbi- pirmiau buvo bebaigianti iš- 
ninkiškoje visuomenėje jų 
balsas neturi įtekmės. Pro
taujantis darbininkai žino,

toks žmogus, kuris (vimą.
Koliai reichstagas nesusi- 

rinks, valdžia turės liuesas

kad be laisvės negali ir gero-
Kada valdžių paims j įves būti. Todėl jie brangina 

savo rankas beturčiai, tai jie savo teises ir gina jas nuo vi- 
panaikins kapitalistiškų sa- Į šokiu pasikėsinimų.
vininkų teises ir jų turtų pa- Darbininkų Taryboje kaip 
vers visuomenės nuosavybe, tik ir yra susivieniję tokie pirma.

sisemt, dabar pavirto kaip į 
verdantį puodą. Badas, žie
mos šalčiai ir kitos karės bė
dos nebeduos jai nurimti, ir 
kada p. Michaelis stos prieš 
reichstagą gruodžio mėne-

Aš galiu sutikti ar nesulik
ti su M. Gorkio pažiūromis, 

bet turiu pasakyti, kad jis pie
šia labai liūdnų ir del socializ
mo pražūtingų vaizdų. Su 
lokiais “bolševikais” netoli 
galima važiuoti, šiandįe jie 
su Leninu, rytoj — su Puriš- 
kevičium.

Musų Sąjungoj daugelis yra 
tokių bolševikų, kokius Mak
simas Gorkis piešia. Ir jeigu 
musų spauda, ypatingai Są
jungos organas bus vedamas 
tokioj dvasioj, jeigu ir toliaus 
su savo “priešais” ves panašioj 
dvasioj diskusijas, šauks, 
bet nieko gilesnio, prakilnes
nio ir nuoseklesnio nepasakys, 
tuomet aš matau Sąjungai pa
vojų.
Koks bešališkas žmogus nesu

tiks, kad čia pasakyta tiesa ?

P-as šliupas*savo laiške, iš
spausdintam “Tėvynėje,” skun
džiasi, kad Rusijos lietuviai ne
pritaria jo lietuv-latviškos res
publikos idėjai. Petrograde bū
damas, jisai pastebėjo, kad —

Kaip Amerikoje, taip ir čion 
socialistams nepatinka, kam 
mes trokštame panaudoti di-

Paregčsime, kas tuomet bus. 
Atrodo betgi, kad Vokietija

syje, jisai susitiks tenai su 
daug didesne opozicija, negu [prie to paties likimo, kurio 

susilaukė Rusija.

žingsnis po žingsnio eina,

Svetimi žodžiai dar= 
biniiiky žodyne.

Iš kur kilę žodžiai: socializmas, 
proletariatas?

(Žiur. No. 242).

Žodis “socializmas” peina iš 
senovės latynų kalbos. Latynų 
žodis “sočius” reiškia maždaug 
tų pat, kaip lietuvių žodis 
d r auga s. Nuo to žodžio la
tynų kalboj pasidaręs žodis “so- 
cietas” reiškia draugijų, organi
zuota žmonių kuopų< visuome
nę; o latynų būdvardis “socialis” 
reiškia: draugijos, visuomenes 
— visuomeniškas arba visuome
ninis. Nuo žodžio socialis 
tapo padaryti žodžiai “socialis
tas” ir “socializmas.” šių pas
tarųjų žodžių tečiaus senovės 
latynų kalba nepažinojo, taigi 
jie ne originaliai latynų žodžiai, 
o tik iš latynų žodžių, taip sa
kant, nulieti, ir tai visai 
nesenai. Senovės latynai dar 
tų idėjų, kurias šių dienų socia
lizmas skelbia, nepažinojo.

Tiesa, jau senovės graikų ir 
romėnų laikais buvo žmonių, 
kurie mane, kad privatine nuo-

plomatijos kelius, kuriuos jie savybė yra blogas daiktas ir kad
niekina, pasitikėdami vienatį-, ji turėtų but pašalinta. Bet tie 
nai laimėjimais rusiškos de- j žmonės, kur tokias mintis skel- 
mokratijos, nors—jau dabar be, nesivadino socialistais; ir jų
įsitikinęs esmi, kad rusiškoji pažvalgos — kaip parodo Kaut- 
demokratija mums, Lietu-, sky’s savo knygoje "Socializ- 
vlarns, nėra ir nebus tiek duo-1 mo pranokėjai” — labai skyrė-
sni, kiek laukia musų taip si nuo musų dienų socialistų, 
dvasioje surusėjusio jie sočia-1 Dabartinis socializmas, kurs



Extra! Dykai! Marcel Prevost

Motery laiškai

durimis. Gvaran

tuoti viduriai ant

JjQOUZ’tt

KLEIN BROQ
11, Halstec ir 20 St. O

HA5TER W5TEH

Taipgi

Phone Drover 9757 Chicago, Illinois

KARTANO APTIEKA
Adrenaa

APTIEKAKUN. BUŽYNSKAS!
ir It. keletą čia paduodame.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD

Užlaikome
Puikiausia

Klemensas Matulionis

Sfw

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam Si.

IŠIMI Unity BMg.
Tel. Central 4411

Kadugiy uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai

K. ŠIDLAUSKIS
Aptlekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Peoples Gas Phone Wabash GODO

pasakyti 
išytojams lik 
ir braukymų;

AR TURITE 
SKOLININKĄ,

visų tai, kas pasisek 
profesionaliems r 
po ilgų galvojimą

Pečius baltomis

Išpildau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatine lie
tuviška aptieka Bostone ir Massachu
setts valstijoj; Gyduolių galit Raut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut'per laiškus, o nš prisiųsiu 
pertt expresu.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 8. Halsted St., Chicago. 

Tel. Drover 7179.

jus užmokgsitc 87,25 
viskas bus ori siųsta j jūsų 
Ncatidėliokite, bet rašykite

TEISINGIAUSIA III GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

dagi nepatemijai to!) Už treje
to db^ių, kada išvažiavusioji pa
sieks gala keliones, po permaty
to ir ilgo apsistojimo pas gimi
nes, ji atras tavo laiškelį, rašy
ta ant stoties, kliube, arba savo 
namuose ta patį vakarų, kada ji 
išvažiavo, — laiškelį, kurin tau 
pasiseks surinkti krūvon, ka-

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”/

pražudytos m i 
Jis žiuri į vienų taški 

ima si s at

Dagilis 
Devindrekis 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgėlių žiedai 
Eglių uogos 
Prancūziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė 
Galgonų žievė 
Ihibicras 
Imbieras, geltonas

kad prisirengus prie g 
skaitymo ir supratimo ; 
mo, kurio tu taip trokšti

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI
♦ Vodeviliams Permaina: 

Panedčlyj, Ketverge ir Su bato j 
Paprastomis dienomis pirmas florae 

10c, Balkonas 5c.
Subatos vakarais ir nedaliomis pir

mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED Ir 32-ra GATVft

Fotografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

buna išva
karių sijo

nėliui tomais 
Paryžiaus gatvių!

Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Karčioji žievė 
Kino žievė 
Krapai 
Krapai, valakiški

SECURITY MERCANTILE 
AGENCY,

3231 S. Halsted st., Chicago, III

įstatymas — įstatymas prašmat
numo. Ji išvažiavo biski liūdna 

tuo moterišku liūdesiu, kuris 
yra tik a t raiška kito veido liū
desio ir kuris labai greitai iš
garuoja, kaip kvapas ant veid

rodžiai skamba nckurį laikų jos 
ausyse: kiekvienas Jūsų laiškų 

tai dalele Jus pačių! Nebū
kite švkšti laiškais!...”

“žinoma, aš jam rašysiu!...
Bedalis!... Jis mane rimtai my
li... O aš dar priversdavau pas
kutinėmis savaitėmis jį siųsti”...

Marių samanos 
Maiarunai
Malva
MaŠkata
Muilinė 
Mėtei ės 
Našlikės 
Parstupas
Plaiskanių žiedai
Pinaviju žiedai 
Ramunikes
Santai
Šalavijai 
šafronai 
Senatai 
Valerijonų šaknįs

Nepaprasta naujiena. Kalendorius 
laikrodis. Jis rodo valandas, minu
tes ir sekundas taip pat, kaip ir ki
tas laikrodis. Jis rodo taipgi dienų 
vardus savaitėje. Kokia diena me
nesyje. Taipgi rodo metų mėnesius. 
Jis taipgi rodo 4 menesio atmainas. 

? šį laikrodį, jums 
nereikalingas, kaip 

jau jus žinosite kokis 
i diena savaitėje, ko- 

kokia (fftma mėnesyje, 
Tik pažin

ius pamatysite 
Kiekviena šių ro- 

nors

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 002-904 National Life IHdg;, 
29 So. La Salio St., Chicago, III.

Tel Central 6890-6301. Atdara: 
Utarninko, ketverge Jr HU bntos vaka
rais nuo G iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, III.

Tel Humboldt 97.

ir kiekvienų, apart tos, kurk 
reikėtų nužiūrėti. Pagalios lt 
atsiduri padėjime žmogaus, ku 
ris ant debarkadero taukia pa 
si vėlinusio ekspreso. Jo gyveni 
mo minules 
liūtės 
ant horizonto, stengti 
skirti ten daiktų, kurio ten visai 
nėra. Tu kenti ? 
kantrumo? Nelaimiu

1 Nesikankykite saves skaus- j 
Z mals, Reumatizmu, Sausgėle, | 
a Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ? 
X —raumenų sukimu; nes skau- g 
X dėjimai naikina kūno gyvybę I 
y ir dažnai ant patalo paguldo. 2 
I CAPSICO COMPOUND mo- j 
Z st is lengvai prašalina vir.Šmi- j 
£ nčtas ligas; mums šiandie dau- 1 
t gybė žmonių siunčia padėka- fi 
4 vones pasveikę. Kaina 25c, J 
J per pactą 28c. g

į Justin Kulis 2 
jį 3259 S. Halsted St., Chicago, III. i 

K,iVg:i:“SAI.TlNIH SVEIKA- J 
I TOS’*, augalais gydyties, kai- 1 f na 50c. J
*+<■«** 1I OMM-

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa* 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar juučJuos- 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu

ntinimo sakramentą kunigystes 
davė kunigui S. K. Bužynskui 
Katalikiškas Vyskupas, žinomas 
visai North Amerikai C. II. Cor- 
fora D. D. ir kunigas Robert Jo- 
schko vicarius General, tarnavo 
per primicijų kunigui S. K. Bu- 
žynskui, atiduodamas sėdinčiam 
trone Vyskupui C. H. Corforui 
tikrų mišių šventų tetamonium, 
nuo kunigo Bužynsko.

PIRK 3AU viaaw Plumbavojlnnn reik
menis tiesiai už ‘'wholesale” kainas, 
Mes parduosimo visiems.

Levintiial Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago,, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

Telephone Humboldt 1278.

M.SAHUDM. D.
Senas Rusas Gydytojas Jr Chirurgą*.

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

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

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

Čia Vra J ūsų Proga
Gauti geresnį darbų ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

jų, triinerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronus daromos pagal .Tu

su mierų-—bile slailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėti nis 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

mums netrukus arba pri- 
kuponų. ir priduokite jį 

visuomet mokate savo gazo 
bus atkreipta reikalinga a-

pnsiejo u
(platforma) 
laikanties už rankenos uždary
tų durų, tarsi jis norėjo.sulaiky
ti jį: “Atminkite, rašykite man! 
Kiekvienas Jūsų laiškų - - tai da
lelė Jus pačių ? Nei)u k i te šyk šIi 
laiškais!...”

širdingas ir doras žmogus, lai tu 
už niekų pasaulyj nesutiksi kal
bėti su kuo-nors apie išvažiavu
sių. Nepadorus patemijimai ki
tų apie jų ir tave sukelia tavy j 

kanki- 
iš kur 

Tu nužiūri visus

. Neatsargus žmogau! Kam lu 
prašai los pavojingos malonės, 
pavojingesnes negu visos tos, 
kurios ikišiol buvo tau daromos 
ir negu tos, kurios tau buvo at
sakomos? Kam tu prašei myli
mos moteries, kad ji rašytų 
tau?...

t^raejusio Lb sopiem 
m. 4538 So. Marshfield 
cago, III. šv. Petro Apaštalo Ka 
talikiškoj bažnyčioj, buvo kuni 
go S. K. Bužynsko 25 m. J ūbi

esu linksmas ir
visiem

nuoširdžai kreipties prė Salutaras:
S A L U T A R A S

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, Ill

įspėjau, kad tu — sųžininga, tei
si siela; kad tu pilnoje žodžio 
prasmėje atiduodi savo širdį, t. 
y. nepasilieki sau nieko (reika
lui kito panašaus atsitikimo) ir 
neapsidraudi savęs nuo pakarto
jimo (atsilikime darodytos klai-

f'er sv. imsiąs, po sv. twang, 
sakė pamokslų kunigas H. Josch- 
ko vicarius General, Polskai. O 
po pamaldų pasizvalija jo myli- 
sta Vyskupo C. 11. Gorforo, sa
ki te pamokslo Engliškai. Polam 
kunigas S. K. Bužynskas davė vi
sai žmonijai palaiminimą savo 
sidabrinės primicijos ir paskui 
kunigas Bužynskas pasakė, Lie
tuviškai pamokslą, ant kurio vi
si žmonės indės apsiverkė.

Didelis .šildomas Pečius, už- 
šildb mažus Iris arba ketu
ris kambarius, dailiai nike
liu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kasius, ^111
parsiduoda už ..

J The Peoples Gas Light & Coke Co.:

Aš vartoju paplokščių liepsnos de
gintojų del apsišvietimo ir šiuo reika
lauju įdėti už dykų du (2) mažesniu 
šviesos uždangalu, kaipo aprūpinta 
miesto įsakymu, priimtu Birž. 25, 1917

Liūdim veidu ponas greitai 
kalbėjo besišypsančiai iš lan
go kupė molerei tuo laiku, ka
da traukinis jau judėjo ir jam 

debarkaderu

gydymo, arba kada ji eis pus
ryčiauti, arba rengsis prie teni
so. Aš trokštu tau paskutinio 
a įsitikimo, nes tada tavo laiškas 
padarys minutinį užganėdinimų 
pasididžiavimo ir galbūt duos 
jai progų pasakyti savo taiki-

Kazimieras Gugis 
advokatas

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliSkuose 
taip ir civiliokuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

1123 S. Halsted lt.
Aht trečių Ubu

Tel. Drover 1310

Gazo Naudotojams 
Kurie Ikišiol Vartoja 
Tiktai Paplokščios 
Liepsnos šviesas—

Žvakių spėka visų guzo šviesų Chi- 
cagoje tapo numažinta nuo Spalių 1 
dienos, sulig miesto įsakymo. Šiuomi 
susimažino šviesos didumas nuo pa
plokščios liepsnos degintojų. Todėl, vi
siems gnžo naudotojams, kurie pilnai 
naudojasi paplokščia liepsnos šviesa, 
apsišvietimui, ši kompanija ir tolinus 
pasiūlo-—

DYKAI =

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausių ant Bridge- 
portą. Katrie norite 
nusipirkti gražų lailu^®^^ 
rodėlį, deimanto žie-

delį, devizkėlį, šliubinių žiedų arba 
brilvų, gramofonų ir kilų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

nam 
flirte

”lai nuo kokio- tai bedalio”...
Ji švelniai ištars žodį “beda

lis”, ir ji mylės tave loję minu
tėje, dėlto kad tu prie liudyto
jų pagražinai jų tuo raštišku žie
deliu, tuo meilės žiedeliu.

Tu tuo tarpu, parašęs savo 
liepsnojantį raštelį, lauksi atsa
kymo, tarsi tavo gyvenimas pri
guli nuo jo. Valandos bėgs tau 
beprasmiai; lu nesuprasi knygų, 
kurias tu skaitysi. Kilų pasi
kalbėjimai privers tave drebėti,

kni s nenori ge- 
ru°ju atsiteisti, 

7^7' Je’hfu taip, lai
(ųt\ , paduokite savo

skolininką į 
, musų rankas. 

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

Su visokiais reikalais kreipkitės 
į musų ofisų ypat'iškai ar laiškais 
įdėdami dvi-centinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre-

Kiek vyrų lupų maldauja apie 
lai pabaigoj liepos, kada labiau
siai susivėlinusios 
pagalios, priverstos 
žinoti, -..  dagi los,
na i rodos pririšti 
siūlais prii 
Mieloji turi išvažiuoti, užtikrin
dama, kad išvažiuoja su gailes-

Bet kų paliepsite daryti? 
reikalinga gydyties, lai ver- 
išvažiuoti šeimyniški reika-

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

Vyrišky Drapanų Sargeliai
\Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdieną, m dėlionns ir va* 
karais.

S. GORDON
1415 S. Halsted St# Chicago, IH,

kalendorius bus 
jus pažiūrėsite j 
yra laikas, koki 
kis mėnuo 
taipgi mėnesio atmainas, 
rėkite į šį laikrodį ir 
daug . .
dyklių rodo k:j nors skirtingo. Jums 
reikia tik nustatyti vienų sykį, ir kas
dieną užsukti ir jis kasdienų rodys 
teisingai viską. Kaip tik diena bai
giasi 12 valandoje, rodyklė paeina 
ir rodo sekančią dieną. Tas yra kas 
tokio stebėtino. Laikrodis yra įdė
tas į puikius ir tvirtus keistis, ir yra 
gvarantuotas 25 metams. Jis yra iš 
15 akmenų ir ncsuvčlys nė minute#. 
Bile kur jus inokėtumėte už šį laik
rodį $14.00, nuo musų jys galite 
pirkti jį per trumpą laiką tiktai už 
$7.25. Mes išsiųsime rašytą gvaran- 
t?ją su jusu vardu sykiu su laikro
džiu. Mes duosime dykai puikij laik
rodžiui retežėlį, kuris yra vertas 
$1.00. Mes duosime taijigi jums ste
bėtiną magnetišką žiedą, kuris pra
šalins reumatiškas negales. Kaina 
šio žiedo $2.75, bet mes duosime 
jums visai dvkai. Mes taipgi duosi
me jums K-Ray aparatą. Tai vra 
stebėtina naujiena. Kuomet jus žiū
rėsite per šį aparatą, viskas bus per
matoma, ne tkitai drabužiai, bet 
taipgi ir kūnas. Tiktai pamislykite, 
tą visą malonumą jus galifė turėti 
su šiuo aparatu. Viską viršminėtą 
mes jums duosime visai dykai, jei
gu jus pirksite nuo mus naują ka
lendorių laikrodį už $7.25. Mes ne
reikalaujame nuo jūsų siusti nė vie
no peno. 'I'iklai paimkite šmotelį 
popieros ir pamieruokite savo pirš
tų ir atsiųskite jį pas mus su jusų 
pilnu adresu 
kuomet 
namus, 
tuojaus

šuno, tavo ilgesio, tavo troški 
mų... Ta maža dalelė tavęs pa
ties ateis pas jų toje valandoje

Klein Bros. Pranešimas 
Didelis New York 

Supirkimas
Moterų ir Merginų Kotų, Siutų 

Sekančiam sezonui 
Tėmykite sekančius ‘’Naujie
nose” apgarsinimus, kurie už

ims pusę puslapio.

NAUJIENOS. Chicago, Ilk
T»irr .^11,1? rr-i'i'^iirritr.jjrrraw nni ii

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St.

Dvi Mažesnes
Švies.. Uždangalus 

degintojo, uždangalą ir kaminuką. sy
kiu ir įdės l>e mokesčio.

Viena MAŽESNĖ šviesa suteiks 
veik tris sykius tiek šviesos, kiek 
pirmiau gaudavote nuo paplokščios 
psnos degintojo ir suvartosite mažiau 
negu pusę to gazo.

Rašykite 
pildykite 
ten, 
Hilas 
tida.

The Peoples Gas Light

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). Nūgy do nuospaudas į kelias dienas. Kaina 25c.
A. K, milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimų į 20 minučių. Kaina 25c.
Trejos Devinerios (3x9), susidedančios iš parinktų kartumynų. Vartojant šių trejankų reikia neužmiršt, 

kad tai yra vaistas ir nevartoti perdaug. Kartumynai stimuliuoja vidurių girnukes ir tokiu budu žmogus 
įgauna didesnį, apetitų. Kaina 50c.

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

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

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

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

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per expresu arba per pačią (parcel post)

Moore's
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HALSTED FURNITURE statistikos biurus.
paskelbė savo pranešimą apie 
šios šalies industri jos stovį 191 I 
metais. Pranešimas, o tai gana

Visiems, kurie pirko ir mano pirkti LOUI54ANOS
taurius

UI arba Iš M( )K LI IM AI

žiurė-

Masyvia Seklyčios Setas ąžuolu arini raudonmedžiu nudirbtas, 
tikra skūra muštas, ir geriausi plieniniai springsai, šiame DO
pardavime tiktai ......................................................................... UJ.GU

•>> -

flt Ja Ali [h ’

V

K< ■J&i’iGlt •* ■ | yj K

sis Veilokinis Mat rasas, 
padarytas iš geriausio 
veiloko, šiam pardavime 7.95

palyginsimo

surinktomis žiniomis, pamaty-’ 
sime, kaip progresavo pramoni
ninkai ir kaip darbininkai.

>pano d. męs siūlėme gerą 1 
kolionijoje. 1 xxiisianoje nuo 
m. Sugrįžę iš L'uisianos k<
? pranešti, kad žemė ixiskutiniamc mč

reikalavimui tU, 'K

i;

Kairios rūšies pramones įstai-

1909 metais, jų buvo 
Skaičius darbinink’V 
visose lost1 pramones

įstaigose' 1909 melais buvo, (taik
iau paėmus, 6,015,016, o 1911

Vadinas, 1909 metais, ant kiek
vienos pramones įstaigos išpuo-

o 1911 metais po

Lai matyt ir iš pramonijos pa
gamintų produktų (išdirbinių)

1909 melais,
pagamino

anl žemes
neuždirba tokiu pinigų

kutinėję savaitėj
TA^ 25JŠ centų

ateinančiose

t ri: t

kaino?

mano
bioo, •

nuo
50 iki 75 bušelių kiekvienas, duoda nuo 
$300 pelne1 nuo tikro kas metą.

i 75 centus už. galioną, 
alionų—arba $3<x) ir yra 
metus.

iš'duoda nuo akro iki 
sodinami viena karta

KĖS
yra po švara

’Vel.AI, kurie geriausiai 
siuosmet no S? už bušel

Siaurinėse
metų, a ra skaitoma labai pig 

žemė netik kad pati apsimoka

i nu »
Musu

pelno nuo tikro pirmuose metuose.
Neseniai męs siūlėme nekuriems lietuviams, 

kurie pirko nuo mus žemę, pereituose metuose 
ir anl jos dar negyvena, po $4.00 už akerį daugiau, 
bet jie neatiduoda. Tūlas J. Skriliunas iš Clunton, 
Ind. indūjęs $1200 galėjo be darbo i metus už-

Nors žemes kainos vis kyla, mes gvarantuo- 
jame, kad kiekvienas, kuris dabar pirks nuo mus 
žemę. į metus turės mažiausiai nuo 30 ir 50 pro- 

pelno ateinančiuose metuose be jokio darbo.

Joki ščrai ir joks kitas “investment0 šiandien 
nėra toks pelningas ir užtikrintas kaiv Louisianos 
žeme. ,s • a

$1.50 bušelis, o jų šienas yra 
auga ant prtiščitiusios žemes ir 
iki $120 pelno nuo akro.

riešutai yra u.abar p-' 
po $30 už toną. Jie 

atneša dabar nuo $6 >
musu kontraktams pereitų metų, męs ga 
parduiti gerą neišdirbtą žemę niuo $16.00 
o išdirbtas ukes nuo $ao.oo už akeri ir

ši Didelė Duofold Lova, tikro ą- 
žuolo rėmai ir geriausi plieniniai 
springsai. Kitos sankrovos rei
kalauja už jas > 16.00, CA
m n ko kaino Cww*ww

Didelis Virtuvės Pečius, nikt

metu, kitos sankrovos reikalauja 
už ji 30.00, musu gi $ 24.50

ši tikro ąžuolo Komoda, dideliu 
\ cidrodžiu, kortuotu arba apvaliu j 
stiklu. Kitose sankrovose par-j 
duodama po $15.00, M u- Q QE* j 
su kaina ....................... w*WW

DIENINE IR VAKARINĖ
MOKYKLA

Sunaudok liuosą laiką pasimokinimui. Tuomi pagerinsi savo 
būvį: pasirengsi del geresnio ir švaresnio darbo—geresnės už- 
mokesties. Mokėdamas Anglų kalbą, pažinsi šios šalies liuosą gy
venimą ir drąsiai galėsi pasitikti visas progas, kurias ši šalis siūlo 
mokantiems Angliškai.

Musų mokykloje gali lengvai ir greitai išmokti Angliškai kal
bėti, skaityti ir rašyti: taipgi, Lietuvių, Lenkų ir kelias kitas kal
bas; aritmetika, laiškų rašymas, historija, geografija, politikine e- 
konomija, ir daugelis kitų šakų. Norintiems eiti aųgštesnius mo
kslus, turime Grammar School ir High School skyrius.

Mokykla yra aprūpinta geriausiais mokinimo budais, ir turi 
gabius, gerai prityrusius mokytojus. šis užtikrina kiekvienam ge
rą pasekmę. Klesos del vyrų ir moterų. Viską aiškinam lietuviš
kai. Pradėkite mokinties tuojaus. Platesniu informacijų kreip
kitės asmeniškai arba laiškais.

American College Preparatory School
(American School of Languages)

3103 So. Halsted St., Chicago, III.

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

priklauso visiems (’.hieagos lietuviams, bet daugumui dar v ra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų s ra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASARGA: V uiioti reikia Archer avė. iki Keen avė. nuo 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.
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rikNATlNte XCGlHTktlOTAS BU»AJ* APTIKKORIUS ANT aRIDGKPOlTO
VYRAMS IR SU7VUGIEIVIS

Akiniai a ūkto rtarcou nuo IS.O0 ir 
<ičiau. Sidabro rėmuos nao |1.<H ir 
augAčiau. Pritaikoma akinius aid/L*. 
Atminkit: Galvos •opėjtmaa. aarvllka- 
ruai, akių skaudėjimai, uivLlkitruu ir 
tt yra vafciata ivairitj liflni, karia <all 
būti praAalintos gerų akinių pritaiky
mu, lityrtmas utdyką, Jei parltl ar 

jį «kuuda akta. Jei joj raudono*, Jei <*l- 
toj va Kopa, Jei blogai matai, jei akt* *0- 
įj pita, netę>tk ilgiau, o jidikok padribo* 
ff aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
U kiniai u (dyką. Atmink kad ava* kxHK 
| nam gvarantuojam akiniu* tr akle- 

na m gerai pri renkam.
_ ___ _________ ___ Kkapertai Optika*.

Jei io* t-trraU b* reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mane. Al ha vau ay- 
:takoriu< RuetjoJ viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duoda patarimu* DYKAI. Gall’s 
padaryti bitą kokiu* rus tiku* vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al sau 
draur** įmonių B. M. MKSIROFT, 1149 80. MORGAN 8T„ CHICAGO, ILL.

s. m. MKSiaorr.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

WM'' RUSSIAN ’. 'V- ■ 25*.
-TURKISH ■■■'<, . 7^.

WiiiBATH > 20^
^WHtwrrH sAM^ar

-A..-.-

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louia Ave. tr 111547 
So. Paulina St., arti 12th 
SU Chicago, lit.

išdirbinių vertes už $76,933; 
penkis melus vėliau, taigi 191 1 
m., kiekvieno fabriko pagarnin-

skaičius 
ši m čia is.

kuomet darbininku
nuo

I I nuošimčiu.

Skaičius pramones

790,267, o

SALDŽIOS BULVES yra po $1.60 bušelis,, au
driausiai ant lengvos žemės ir duoda visados 
$200 pelno nuo akro.

I\ I \ t LES, tuiginimtis 'kuriu Loui>iano> ii.kinin-

Iš Chicagos lietuvių šiame mėnesyje ukes 
pirko M. Damijonaitis, 5220 (So. Calumet avė., J. 
Bačiunas, 2511 West 45th 'PI., ir K. Sabaliauskas, 
2511 West 45th Place.

20-to lapkričio vėl važiuoja būrelis lietuvių į 
Louisiana. Kas nori pasinaudoti proga tegul tuo-

gy vos.

j Southern Land Co., 814 W. 33rd St, Chicago, III
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1909 metais 
1914 metais
964,217 žmonių. 1909 metais 
jie sudarė 10.7 nuošimtį visų 
fabrikuose dirbančių žmonių, 
o 1911 melais 12.1 nuošimtį.

$125 $40 $20

DEL TAVĘS
mis?

bančių darbininkų 1909 metais, 
kaip minėta, buvo 6,615,046

suma, (laikiau paėmus, buvo 
$3,427,038,000. lai išpuola, ap
lamai imant, kiekvienam darbi
ninkui po $518 metams, vadinas, 
mažiau kaip po 10 dolerių sa-,

1911 metais skaičius industri-

lan paėmus, $4,078,332,000. Ta
tai išpuola kiekvienam darbi-

dolerius metams, arba po 11 do-

riolika centu savaitei, c
Jeigu gi paimsime domon lai,

tai dalykas pasiro

1909 metais kiekvienas tų

mai imant, padare prekių ver
tes už $76,933. Penkis metus 
vėliau, kiekvienas 275,791 pra-

$87,911.
Vadinas, kiekvienos, aplamai,

do 10,98? doleriais daugiau per

61 doleriu per metus...

daiktaį ir maisto produktai ma- 
žiu-mažiausia 25 nuošimčiais 
pabrango. - (N. Y. Vzg.)

GARSINKITES
“NAUJIENOSE

Kontest Prasidės
Nuo 1-mos Septembei 
iki Linos December.
Del supažinimo visuomenes su musu 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau
tuvėj per šituos tųis 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.

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE

Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliukai

30
Kalbos 
lekciją

Pamfletai ■ Į f
Gram a U- I_ _ _ _ _  J

kos 1 " '
Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tarn, tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairią mokslą, dienomis ir va
karais. Klesos del vyrą ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKME UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(American School of Languages)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

Tel. Drovcr 7045

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vnk, 
Nedėlionris pagal sutarimu.

4712 So. AehUnd Avė. 
arti 47-ios gatvės,

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
tuves kainomis, o mes esam įsitikinę, 
kad jus atrasite teisingai daug pigiaus,

BALNIS &
PUNDINAS

4536 SO. PAULINA ST.
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 3774

SENIAUSIAS GRABORIUS CHICAGOJE,
---------- --------- v

TEL. CANAL 1147.
m*

W. ADAMOWICZ

Graborius ir Balza muotojas ,

V TEL. Canal 2118 X

I Dr. A. L. VUŠKA I
V GYDYTOJAS ir CHIRURGAS T
X 1749 So. Habted St.< Chicago, III. X
V Kamya.1 18 -tos gatv.

W. ADAMOWICZ
GRABORIUS IR BALZAMUOTOJAS 

Automobiliai ir Privatiški Ambuliansai
Neturėdamas giminių nei prietelių, arini, kaip sakoma, agentų, 

kas uz, mane agituotų pagrobus, aš pranešu visuomenei, kad par
duodu GRABUS pigiausiai, kaip tik galima.

Čionai paduodu grabų kainas sekančias:
Mažiems vaikams 2 pėdų grabelis................................................ $4.00
2 pėdų ir 3 colių vaikams grabelis ............................................ $5.00
2 pėdų ir 6 colių vaikams grabelis ................. ........... $6.00
3 pėdų ir 6 colių vaikams grabelis......................  $7.00
Balti pliušinai su stiklu arba be stiklų.......... .. nuo $9 iki $12.00
Šone atidaromi, šilkais išmušti, su šilkine paduška nuo

2 pėdų ir (j colių iki 5 pėdų, parsiduoda . .nuo $15.00 iki $25.00 
Dideli grabai, juodi, kur visi parduoda po $25—$30, pas mane $17.00 
Pilki, kitur parduodami po $35, pas mane tik po .............. $20.00
Pliušo grabas, visur parduodami po $60, pas mane ................. $22.00
Mėlyno pliušo grabas,,parduodamas kitur po $50, pas mane $22.00 
Juodas išmuštas šilkais, atidaromas šonu, Couch, visur par

siduoda po $75, pas mane tiktai ....................................... $30.00
Baltas pliušo grabas, atidaromas šonu, šilkais išmuštas, ki

tur parsiduoda po $100, pas mane ............................... $30.00
Mediniai grabai, prasto medžio nunialevoti, visur parduoda-

nu nuo $35 iki $40, pas mane galit lokius pat gaut jmt .. $17.00 
Lakieruoti, gražiai padaryti grabai po ................................... $22.00
Augsi ų viršum, kertės su figūrom, visur po $60, pas mane $30.00 
Tikras ąžuolinis, šonu atidaromas, visur po $150, pas mane $55.00

Darodau tikrai kainą: už kiek pirksiu už tiek parduosiu.

W. ADAMOWICZ
.2318 S. Leavitt Street, Chicago, III.

TELEPHONE CANAL 1147.

Office Phone Drover 8182

DR. M. KALINOWSKI
MEDIKAS ir CHIRURGAIS 

4814 S. Ashland Ave. Chicago. 
Vali 10—*—12 ryto, 1—3 ir 6—8 v.

TELEPHONE YARDS 2721

J. J ON ĮKAITIS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 • S. Halsted St., Chicago
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$ M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242-44 West 23rd Place.
■ ■ a |> ■ n ■ A RAM AfkB ■■■■ Y Pl,»d^a 7:30 vai. vakare. Inžanga 25 ir 35c ypatai.VAKARAS su PROGRAMŲ t

Rengia
t a q oo_>.ru; irrTrvoA

MILŽINIŠKAS
6.

L. S. S. 22-roji KUOPA

Sub., 13 Spalio=Oct, 1917 m

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, nepraleiskite šios progos, nes tame va
kare dalyvaus progranie įžymiausios Chicagos spėkos, kaip tai: Italų socialistų 
11-to Wardo muzikai ir socialistai, taip-pat ir lietuvių žymios spėkos.

Orkestrą U-to Wardo Italų socialistų. Kviečia L. S. S. 22-ra kuopa.

8.
9.

10.

P R O G R A M A S:
1. Chicagos Liet. Vyrų Choras, po vadovyste ........................... S. DILIO
2. Monologas, “Pikta Dvasia” ........................................................    A. J USAS
3. Daina ......................................  Chicagos Liet. Socialistų KVARTETAS
4. Solo, piano.....................     M. JUZAVITAS

12
13
14

16.

Monologas, “šykštusis Raitelis” .............................................. J. BURAGAS |
Chicagos Lietuvių Vyrų Choras po vadovyste ............................ S. DILIO I
Daina ..............................      Chicagos Lietuvių Socialistų KVARTETAS '
Extra
Duetas ............................................................................p-lčs JASINSKAlTfcS
Maršas “Introduction” ................ Italų Socialistų MuzikaliŠkas KLIUBAS
Daina, iš operos ....................................................................... T. BELLAND1
Solo-gitara....................................................................................W. GAVANY
Selections iš operos .................... Italų Socialistų Muzikališkas KLIUBAS
Internacionalas................................. Italu Socialistų Muzikališkas KLIUBAS,
Kalba ....................................      Advokatas K. GUGIS
Kalba ........................... .....................   Aldcmumas J. KENNEDY

Po programų linksmi šokiai iki vėlai nakčiai

f

■»

CHICAGOS ŽINIOS
Klausimas žmonėms

Kotryna Pavilionis

Laimėtas streikas

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Chicut*.

DR. W. YUSZKIEWICZ

Tel. Armitage 984

Mrs. Antanina Shusho

Petras Vaitiekūnas

Daktaras WISSIG
Specialistas išRastas serumas

PERVIRŠIU
$25.000.00

$ 16,754.95
87,987.21 

. 199,854.22 
. 253,369.00 

.. 265,086.08 
. 288,556.89 
. 351,584.77 
. 374,900.13

Laikraštininkų 
suvažiavimas

o kalbėto 
akai

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Du jauni Chicagos gydytojai, 
Drs, John W. Nuzum ir Ralph 
(i. Willy sakosi suradę serumų 
prieš vaiky paralyžių. Pirmieji 
bandymai parode, kad tas seru-

Peter Iverson, 78 m., 1969 
Wilmont Ave., užmuštas eksplo- 
davus kerosininiai krosniai,

Penkios draugijos rengia 
debatus klerikalu su 

socialistais.

ta duoti progų klerikalams su 
vyčiais ir socialistams prirodyti 
jų mokslu teisingumų, paren
giant tom dviem sroveni deba-

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 11 dieną, 3 vai. po pietų.

Velione paėjo iš Lietuvos, 
Mirė sulaukusi 26 metų.
Laidotuvės įvyks Nedėlioję. 

Spalių 14 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų 2135 W. 23rd St. i Tau
tiškas Kapines.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

Gutauskas, 
W. 23rd Pl., Chicago 
Neverauskas, 
Caulter st., Chicago.

mos kandidatus pusiau, kad lik 
nepraleidus socialistų.

Paskui atsirado neprigulmin- 
gieji, 1 
skaldo

O dabar advokatų dr-ja Clūca- 
go Bar Association paskelbė, 
kad ji svarstys apie pastatytuo
sius į teisėjus kandidatus, ku
riuos jų paremti — indorsuoti.

Republikonams su demokra
tais susivienijus, manyta buvo, 
kad advokatai indorsuos visų 
partijų ir nedarys skirtumo tarp 
kandidatų. Bet advokatai ne
sutinka su tuo. Jie sako, kad 
vis tiek yra trįs partijos (rep.- 
dem., neprigulmingųjų ir socia
listų) ir jie gali indorsuoti tin
kamus kandidatus iš visų tų 
trijų partijų.

Šiomis dienomis lankosi po Illinois val
stija užrašinėdamas “Naujienas” ii 
knygas. Pas jį galite užsirašyti laik
raštį ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija

Linkėtina, kad ir daugiau to
kių prakalbų moteris parengtų 

—J, A ceris

Sis draugijų sųrysis rengia 
minėtus debatus: Dr-tč LDK. 
Keistučio, J.V.L.Dr. ir Paš. Kliu- 
bas, D r-te Brolių ir Seserų Am.,

Prisipažino rinkęs kyšius
Detektivas John J. McKune 

prisipažino valstijos prokurorui 
Hoyne, kad jis rinkęs kyšius iš 
21 wardo saliunininkų, paleis
tuvystes ir gamhlerių urvų už
laikytojo. Kas mėnesį jis su
rinkdavęs apie $ 15.000. Tuos 
pinigus atiduodavęs Francis A. 
Becker ir kitiems. Pats McKu
ne pasilaikydavęs $4000 Į melus.

Telephone Yards 649

Registruota Akušerka

(sulig oficialių 
duota bondsų tik

Chicago turi
mažiausia už

Healey byla panedėlyj
Buvusio policijos viršininko 

Healey, detektivų seržanto Ste
phen K. Barry ir William R. 
Skidmore bylos nagrinėjimas 
prasidės panedėlyj. Jie visi kal
tinami kišių ėmime.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS 
Ant Durti, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplerer 

CARR BROS. WRECKING CO. 
3003-3039 S. Hoisted S U, Chicago, HR

Baranauskis 
Bugaisky A 
Girol Aleks 
Kaminsky J 
Laprzewkas Jozapo 
Maldžiuss Pitriuss 
Ravil Stefan 
Rindokas Peter 
Um a n dowsk i c Jane 
Urman D

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Km turi rksudam&s arba silpnas •kh, 

galvos skaudėjimo, atsilankykite pas 1

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

Q r v to iki 1 po

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., viršuj banko 

Tel; Canal 3263.

mų nuo tos ligos.
Paprastai nuo tos ligos mirš

ta 32 nuoš. ligonių, vartojant gi 
serumų miršta tik 7.5 nuoš.

Dabar Chicagoje serga vaikų 
paralyžium 1^4 valiai/ j ■: j

Debatams tema paskirta: 
klerikalizmas išganys liaudį 
Ilgis debatų — 3 valandos.

nėję LMPSA, 43 k p. buvo su
rengusi prakalbas.

Kalbėjo dd. M. Jurgelionicne 
ir T. Dundulis. Abu yra geri 
kalbėtojai ir ciccricčiai pasėmė 
nemaža naudos iš jų prakalbų. 
Abu aiškino, kode! lietuviai da
rbininkai, kaip vyrai, taip ir

Keletu dienų atgal sustreikavo 
iŠvežiotojai, dirbautįs del Water 
St. didžiųjų maisto sandelių. Jie 
reikalavo pakelti algų $3.00 į sa
vaitę. Daugelis įtsaigų jau prieš 
streikų buvo susitaikiusios su iš
vežioto jais, bet ne visos. Pas 
neišpildžiusius reikalavimų ir 
buvo paskelbtas streikas.

Vakar išvežiotojai atšaukė 
streikų ir sugrįžo į darbų, laimė
ję pakėlimų algos $2.50 į savai
tę. Tiems, kurie jau pirmiau 
pasirašė po kontraktu, bus pa
darytas nusileidimas.

Chicagoje prasidėjo laikrašti
ninkų suvažiavimas — Associa
tion Business Papers.

Italy vau j a suvažiavime apie 
1500 leidėjų, redaktorių ir gar
sinimų rinkėjų.

aiškiai parodo, jog visuomene yra pilnai persitikrinu 
si, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas. Se 
kančios skaitlinės parodo spartu depozitorių auginių

Liet. Socialistų
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas

TELEF. CANAL 4730

Vyriausiame pačte, Clark ir ha- 
Adamas gtv. yra laiškų iš Euro- buvo 
pos, adresuotų Chicagoj gyve-laiškų 
liautiems giminėms. Del blogų lai 
adresų pačtas tų laiškų negailia lu- 
pristatyti į namus, todėl kam tie - Vai- 
laiškai priklauso gali nueiti į vy->s ypa 
riausiojo pačto ofisų ir atsiimtiai jie 
juos prie lankelio, kur parašytai*0 j<> 
Advertised1 Window, Adams St.iančio

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis, 
Gegužio 5, ,917, 2-ras menesis ....
Birželio 2, 1917, 3-čias menesis.....
Liepos 1, 1917, 4-tas menesis.........
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas menesis 
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas menesis.....
Spalių 5, 1917, 7-tas menesis.........

nimo vakarei 
svetainėje, 45 
avė svetainėj 
vakare.

Tauhleikicčiai, paremkite jau 
ui m a atsilankymu į jų vakarų.

Republikonai ir demokra
tai susirūpinę

Republikonams ir demokra
tams vėl naujas rūpestis. Tos

Visų šventu bažnyčios Heli L- L A7
Daniel Roy Freeman; Ho 
nnilarų bažnyčos kunigas 
Oosterhuis; buvus Grant 
pidso mokyklų tarybos ; 
socialistas Charles G. Taylo 
cialistė visuomenes vuik

12 žmonių jau areštuota; ti-i kTii 
kimasi ir duagiau areštuoti sų- i nė j i 
ryšyje su automobilių reikmenų e die 
vagystėmis. >i(>Hn

Nutaria debatoriams apmokė
ti kelionės lėšas, nedaugiau 
kaip $10.00. Už darbų mokėti 
po $5.00. Taipgi skiriama $25.00 
nukentėjusiems nuo karės lietu
viams tos sroves fondan, kuri 
laimės šiuose debatuose. Jei 
kuri puse neatsišauktų — skai
tysis pralaimėjusia ir apie tai 
bus pranešta lietuvių laikraš
čiuose.

‘VW i 
K*-

organizacijas, kaip LSS. ii 
LMPSA.

Buvo ir deklamacija. Dekla
mavo Ona Adomiene, LMPSA 
43 !<(?. nare.

Ciccricčiai yra dėkingi prog 
resistėms moterims už parengi 
mų lokių prakalbi] 
jams - - už jų gražias

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

3149 S. Morgan SL kerte 32 bL 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedčlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

321 vaikų, kurių 271 yra Cook 
paviete.

Užvakar ta liga susirgo 8 vai
kai, o 7 mirė.

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
nio ligo*je savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite į A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas' užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Ilalstcd St., Chicago.

Ryto, spalių 11 d., LSJ. Lygos 
Lčioji kuopa turės pasilinksmi-

A. Blinstrupo
ir Hermitage

Pradžia 5 vai.

Klausiant 
ško numeris 
šiems: 
5004 
5013 
5021 
5031 
5033

vietos socialistų partijos 
riaus nariai: Dr. Martin I
zinga, Janu'
Ch. J. Callah

DR. A.J. KARALIUS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

serganti 
v i-durių 
ranke*' 

šiapinbnmiL 
kraujas. Mes 

ligas vetamsiftM 
sais, garo ptrti* 
adiiriais nxdkri- 

nąje. Jeigu jus sergate lovoje, a«sr- 
šaukite i mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligoniusjast 
savaitės. I^awndale 8S9r

1234 Independence Blvd. Ghicagų

Ar norite suvaldyti plėšikus, 
kur, padarę sumoksiu, nesvietiš
kus pinigus lupa iš jūsų už 
maistų, kuru, drabužį ir kitus 
gyvenimui reikalingus daiktus?

Jei norite tatai padaryt, tai 
rinkimais lapkričio 6 dienų bal
suokite už socialistų kandida
tus į teisėjus.

O jeigu norite, kad ir toliau, 
ir dar labiau, iš jūsų plėštų, tai 
balsuokite už republikonų-de- 
mokratų kandidatus.

Pasirinkite.
Socialistų teisėjų tikėtas 

šitotks:
Judicial Ticket

SOČI A L I S I1
For Superior Court 

Seymour Stedman 
Otto Christensen 
Carl S trover 
Leopold Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier

Dabar yra patvirtintos ir varto* 
jamos dimgumos lietuvių, kurie gran 
jija koncertinų ir augštai rekenwaH 
duojama kaipo geriausia koncertimų 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parupta* 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį iŠshui-» 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Ce.
1540 W. 47th St., Chicago HL

Dvi merginos nužudytos?
Mldred S. Wieland, 17 m., 

214G W. Ohio st., kareivio pati, 
ir Agnio Matisek, 17 m., 2201 
Mango avė., percitoj nedėlioj su 
dviem nepažįstamais vyrais di
deliu juodu automobiliu išva
žiavo į Rockfordo stovyklų ir 
daugiau nebesugrįžo.

Policijai paliepta i šj ieškoti 
tvenkinį tics Hinsdale. Yra 
žmonių, kurie matę, kad ten ne- 
dėlįoj įvažiavęs didelis automo
bilius, bet žmonių automobiliu-J 
jo nematę. i

alių 8 d., Meldažio svetainėj
W. 23rd st., laike mene 

susirinkimų Chicagos pen

Samuel H. Holand
Swan Johnson
Daniel A. Uretz

For Circuit Court
To Fill Vacancy

William A. Cun ne a
To Fill Vacancy’

Louis J. Delson
Balsuojant, padekite kryžiu

kų prie žodžio SOCIALIST, ir 
viskas. Tai reikš, kad už visų 
socialistų tikietų balsuojate 
“straight.'’ Daugiau niekur 
kryžiukų nebedėkite, nes suga
dintumėte visų baliotų iv jūsų 
balsas nesiskaitys, bus perniek.

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinj 
Bank nėra, nes netik ką turi didelį kapitalą ir perviršį, bei 
yra po už.veizda V aisti ji nes Valdžios ir po nuolatine priežiūra 
15 gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 
raportą išduotą Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917, šio 

BANKO TURTAS SIEKIA

te L. J. Dainos Mylėtojų.
Minėtos draugijos nėra nei 

klerikališkos, nei socialistiškos, 
todėl norime žinoti, kuri šių 
dviejų srovių yra naudingesnė 
darbininkams. Todėl ir kvie
čiame jas ateiti ir viešai apginti 
savo pozicija.

Norinčiu dalyvauti viršminc- v v
tuose debatuose meldžiame at
sišaukti ne vėliau, kaip spalių 
30 d. į bile vienų komiteto na
rių žemiau nurodytais adresais:

C. J. Tuskenis,
1225 S. 50th avė., Cicero, UI

Pirko bondsų.
Chicago and North Western 

Railway Co. ir America 
graph and Telephone Cd. pirko 
laisvės paskolos bonclsų. Kiek
viena^ pirko už $5.000.000.

bus kasdien atdaras nuo 
ryto ligi 11 vai. vakaro.

Visokiais kampanijos 
lais kreipkitės Bu ta n.

—Komitetas

Geriausia Krautuve 
del pirkimo ir taisymo visokių daflt- 
tų, kaip tai: laikrodžio, žiedų, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pM 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksit e, auksa ir gausiL 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodoe 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prireik 
Akinius

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

G. MILLER, akių spociaHM&a.
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 51 
2128 West 22-ra gatvė.

- _i—u_i— - j <jrui u- i

DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas racterlškų. vyriškų, ?r nik; 
OfiMas ir Gyvenimas: 

3800 S. Uabted 8t., kampas M 
Telephone Drover 4976.

Ofhas atdaras iki 10 vai. ryto, X-- 
xx> pietų ir vakarai*

STEBĖTINAS AUGIMAS 
LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK

Skolina Pinigus ant Nantu ir Biznių, Apsaugoja Nanuis 
ir Rakandus nuo Ugnies, Parduoda Laivakortes ir Siunčia 
Pinigus į Krajų, krasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku
mentų. Notarijušas visados randasi Banke.

Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO

BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėt- 
nyČiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popietų. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Stibatomis nuo 9 valandos ryto iki 8.30 yni. vakaro.

| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
| Ofisas: 2359 S. Leavitt St.
B Valandos 4—6 ir 7—9.
| Tel. Canal 3877.

Su antrosios vidurinės laisvės 
paskolos bondsų pardavinėjimu 
nelabai sekasi. Beliko tik dvi 
savai t i lai ko Lų bondsų pa rda
vinėjimui, o parduota jų visoje 
šalyj vos už $325.465.000. O 
reikia parduoti tų bondsų 
miliardus dolerių.

Chicago miestas, nors 
antras didumu miestas 
Vaisi., bet pardavinėjime bond
sų stovi šeštu. Pirmoj vietoj 
stovi New Yorkas, po jo seka) 
Bostonas, San Francisco, Phila
delphia ir Richmond.

■ Chicagoje 
skaitlinių) pai 
už $4.816.000. 
parduoti bondsų 
$420.000.000.

Rusiškai-Lenkiškas 
LigoiMis

Vyrai, moters ir vaikai, 
I ( HHuitizHJii. nei Miotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse 
ir nugaroje. Paraližas i' 
keblumas arba blog 
gydome visas šias

cialistų kuopoms ir Šiaip Cook 
apskričio balsuotojams, ypatin
gai gi LSS. kuopų išrinktiems 
rinkimų kampanijai vesti komi
tetams pranešame, jog tapo ati
darytas tam tikras socialistų 
RINKIMŲ KAMPANIJOS BU
TAS (Headquarters) J. II. Ra- 
shinskio namuose, 731 W. 18-ta 
gtv., antros lubos. Tai bus cen
tras atlikimui visų rinkimų 
kam pa n i j os re i ka 1 ų.

- - ---------KtU.Hiia.1 nj >*v. 7TTT77T

kon sk r i pc i j os įs ta t y m o 
kiekvieno piliečio lupose, 
vieno žmogaus -mintyj, 
diskusavimas to klausimo 
tuomet prasižengimas, ta 
trylika socialistu ir nesocii * c.
kurie dabar patraukti tiesoj

cktrikiniuis prietai
is ir vėliausiais išr



ubata, Spalių 13, 1917
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Chicago, Ui.

MILŽINIŠKAS J M. MEl*f)Ažio SVETAINĖJE, 2242-44 West 23rd Place.VAKARAS su PROGRAMŲ ' Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25 ir 35c yjmtai.

Rengia 
L. S. S. 22-roji KUOPA J

Sub., 13 SpalioOct, 1917 m. :

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaites, nepraleiskite šios progos, nes tame va
kare dalyvaus programe įžymiausios Chicagos spėkos, kaip tai: Italy socialistų 
U-to Wardo muzikai ir socialistai, taip-pat ir lietuvių žymios spėkos.

Orkestrą U-to Wardo Italu socialistų. Kviečia L. S. S. 22-ra kuopa.

P R O G R A M A S:
1. Chicagos Liet. Vyrų Choras, po vadovyste ....... .........S. DILIO
2. Monologas, “Pikta Dvasia” .................... . ................................... . A. J USAS
3. Daina ...........................................  Chicagos Liet. Socialistu KVARTETAS
4. Solo, piano ...........................    M. .IUZAVITAS

T

m.

8.
10
12.
14.

16.

5. Monologas, “šykštusis Raitelis” .......................................    J. BURAGAS
G. Chicagos Lietuvių Vyrų Choras po vadovyste ........................... S. DiLIO
7. Daina ..........   Chicagos Lietuvių Socialistų KVARTETAS ?

I1' .kI ra — 1 ■»
Duetas .................................. . ....................................... p-les JASINSKAITBS 1
Maršas “Introduction” ................. Italu Socialistų Muzikališkas KLIUBAS
Daina, iš operos ....................................   T. BELLANIM f
Solo—gitara................................................................................... W. GAVANY
Selections iš operos .................... Italų Socialistų Muzikališkas KLIUBAS ||
Internacionalas.................................Italu Socialistų Muzikališkas KLIUBAS ,
Kalba ..................................................   Advokatas K. GUGIS
Kalba ................................................................... AJderrnnnas J. KENNEDY

Po programų linksmi šokiai iki vėlai nakčiai
fS

suvažiavimas

Klausimas žmonėms
Healey byla panedėlyj

Kotryna Pavilionis

Laimėtas streikas

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

ChlcAf*,

DR. W. YUSZKIEWICZ

Tel. Armitage 984

Mrs. Antanina Shusho

DEPOZITAI

Petras Vaitiekūnas
ęįHHSCTMHSSSYr**®*1

WISSIG
Specialistas išRastas serumas

mirs

11234 Independence Blvd

PERVIRŠIU
$25.000.00

Dabar yra patvirtintos ir vnrftH 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-* 
ji j a koncertinų ir augštai rekemexw 
duojama kaipo geriausia koncertiflsų

vietoj 
seka

Phila-

5044
5045
5057
5058

3 16,754.95
87,987.21 

. 199,854.22 
. 253,369.00 
. 265,086.08 
. 288,556.89
351,584.77
374,900.13

12 žmonių jau areštuota; ti
kimasi ir duagiau areštuoti są
ryšyje su automobilių reikmenų 
vagystėmis.

bilius, bet žmonių automobiliu 
je nematę.

Gajauskas, 
W. 23rd PL, Chicago 
Neverauskas, 
Caulter st., Chicago,

o kalbėto
rakai

Geriausia Krautuve
del pirkimo ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodži

serganti 
vhtaną 
rankose 
inhmfc»iT

vėliausiais 
ĮIgaro pirtį* 

vėliausiais išradimais rnediri-

DR. S. BIEZIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

galvos skaudėjimą, ne
bot ateikite pas mato*.
savo darbą gvarantuo-

‘ uI, akių_ specialiais*, 
optician

Du jauni Chicagos gydytojai, 
Drs. John W. Nuzmn ir Ralph 
G. Willy sakosi suradę serumą 
prieš vaikų paralyžių. Pirmieji 
bandymai parode, kad tas seni-

Užvakar ta liga susirgo 8 vai 
kai, o 7 mirė.

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Penkios draugijos rengia 
debatus klerikalų su 

socialistais.

Peter Iverson, 78 m., 1969 
Wilmont Avė., užmuštas eksplo- 
davus kerosininiai krosniai,

Apsaugoja Namus 
Siunčia 

Patarnauja Lietuviams 
kontraktų ir kitų doku- 

dos randasi Banke.

ž padėtus pinigus. Procentą

knygas 
raštj ir knygas ir pinigus užsimokėti 
nes mes už jį atsakome.

“Naujienų” Administracija

Šiomis dienomis lankosi po Illinois vai 
stiia užrašinėdamas “Naujienas” ii 

Pas jį galite užsirašyti laik

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
Km turi skaudamas arba silpnas akh< 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas t

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

n»*o U rvto iki 1 po pJ*S

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalių 11 dieną, 3 vai. po pietų. 

Velione paėjo iš Lietuvos. 
Mirė sulaukusi 26 metų.
Laidotuvės Įvyks Nedėlioję, 

Spalių 14 dieną, 9 vai. ryto iš 
namų 2135 W. 23rd St. i Tau
tiškas Kapines.

Kviečiame gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas raoterl&ky, vyriškų, ir vaiką 
Ofisas ir Gyvenimas:

3600 S. Halsted 8t., kampas 36 
Telephone Drover 4974.

Ofisas atdaras iki 10 vai. ryto, X—® 
po pietų ir vakarais-

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

TekCanal 3263.

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

Liet. Socialistų
RINKIMŲ KAMPANIJOS

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas

TELEF. CANAL 4730

Ryto, spalių I I <1., LSJ. Lygos 
3-čioji kuopa turės pasilinksmi
nimo vakarėlį A. Blinstrupo 
svetainėje, 45th ir Hermitage 
avė svetainė). Pradžia 5 vai,

Ar norite suvaldyti plėšikus, 
kur, padarę sumoksią, nesvietiš
kus pinigus lupa iš jūsų už 
maistą, kurą, drabužį ir kitus 
gyvenimui reikalingas daiktus?

Jei norite tatai padaryt, tai 
rinkimais lapkričio G dieną bal
suokite už socialistu kandida-

Prisipažino rinkęs kyšius
Detcklivas John J, McKune 

prisipažino valstijos prokurorui 
Hoyne, kad jis rinkęs kyšius iš 
21 wardo saliunininkų, paleis
tuvystes ir gamblerių urvų už
laikytųjų. Kas mėnesį jis su
rinkdavęs apie $15.000. Tuos 
pinigus atiduodavęs Francis A, 
Becker ir lutiems. Pats McKu
ne pasilaikydavęs $4000 j metus.

Chicagoje prasidėjo laikrašti
ninkų suvažiavimas — Associa
tion Business Papers.

Dalyvauja suvažiavime apie 
1500 leidėjų, redaktorių ir gar
sinimų rinkėjų.

Debalams tema paskirta: “j 

klerikalizmas išganys liaudį 
Ilgis debatų — 3 valandos.

Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju prie gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
nio ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite j A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas* užganėdins kiekvieną 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie A ve. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

Baranauskis Jozapas 
Bugaisky A 
Gir oi A lėk s 
Kaminsky J G 
Laprzewkas Jozapos 
Maldžiuss Pitriuss 
Ravil Stefan 
Rindokas Peter 
Umandowskie Jane 
Urman D

Buvusio policijos viršinipko 
Healey, detektivų seržanto Ste
phen K. Barry ir William R. 
Skidmore bylos nagrinėjimas 
prasidės panedėlyj. Jie visi kal-

Dvi merginos nužudytos?
Mldred S. Wieland, 17 m., 

2146 W. Ohio st., kareivio pati, 
ir Agnio Matisek, 17 m., 2204 
Mango avė., percitoj nedėlioj su 
dviem nepažįstamais vyrais di
deliu juodu automobiliu išva
žiavo į Rockfordo stovyklą ir 
daugiau nebesugrįžo.

Policijai paliepta išjieškoti 
tvenkinį ties Hinsdale. Yra 
žmonių, kurie matę, kad ten ne-

ta duoti progą klerikalams su 
vyčiais ir socialistams prirodyti 
jų mokslų teisingumą, puren

ta 32 nuoš. ligonių, vartojant gi 
serumą miršta tik 7.5 nuoš.

Dabar Cliicagoję serga vaikų 
paralyžium 171 vaikai. ,

merikoje. Mes gnlime jas pnrnptfi- 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music C«.
1540 W. 47th St., Chicago M.

Spalių <8 d., Meldažio svi taiuėj 
2242 W. 23rd s L, laike mene 
sinį susirinkimą Chicagos pen 
kių Įirogi’esyvių draugijų sąry

Keletą dienų atgal sustreikavo 
išvežiotojai, dirbantįs del Water 
St. didžiųjų maisto sandelių. Jie 
reikalavo pakelti algą $3.00 į sa
vaitę. Daugelis įtsaigų jau prieš 
streiką buvo susitaikiusios su iš
vežioto jais, bet ne visos. Pas 
neišpildžiusius reikalavimų ir 
buvo paskelbtas streikas.

Vakar išvežiotojai atšaukė 
streiką ir sugrįžo į darbą, laimė
ję pakėlimą algos $2.50 į savai
tę. Tiems, kurie jau pirmiau 
pasirašė po kontraktu, bus pa
darytas nus ileidimą s.

Pirko bondsų.
Chicago and North Western 

Railway Co. ir American Tele
graph and Telephone Co. pirko 
laisves paskolos bondsų. Kiek
vieni pirko už $5.000,000,

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

3149 S. Morgan SL kertė 32 et. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Samuel H. Holand
Swan Johnson
Daniel A. Uretz

For Circuit Cour I
To Fill Vacancy

William A. Cunnea
To Fill Aracancy

Louis J. Delson
Balsuojant, padekite kryžiu

ką prie žodžio SOCIALIST, ir 
viskas. Tai reikš, kad už visą 
socialistų tikietą balsuojate 
“straight.” Daugiau niekur 
kryžiukų nebedėkite, nes suga
dintumėte visą balintą ir jūsų 
balsus nesiskaitys, bus perniek.

Linkėtina, kad ir daugiau to
kių prakalbų moteris parengtų 

—J, Aceris

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS | 
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Poplero* į 

C ARR BROS. WRECKING CO.
1OO3-3O39 S. Halsted SU, Chicage, III J

Republikonai ir demokra 
tai susirūpinę

Republikonanls 
tams vėl naujas nipestis 
dvi partijos susivienijo, slatyda- 
mos kandidatus pusiau, kad lik 
nepraleidus socialistų.

Paskui atsirado neprigulmin- 
gieji, kurie vistick jų balsus 
skaldo*

O dabar advokatų dr-ja Chica
go Bar Association paskelbė, 
kad ji svarstys apie pastatytuo
sius į teisėjus kandidatus, ku
riuos jų paremti — indorsupti.

Republikonanis su demokra
tais susivienijus, manyta buvo, 
kad advokatai indorsuos visą 
partiją ir nedarys skirtumo tarp 
kandidatų. Bet advokatai ne
sutinka su tuo. Jie sako, kad 
vis tiek yra trįs partijos (rep.- 
dein., neprigulmingųjų ir socia
listų) ir jie gali iudorsuoti tin
kamus kandidatus iš visų tų 
trijų partijų.

sąrysis rengia 
minėtus debatus: Dr-tė LDK. 
Keistučio, J.V.L.Dr. ir Paš. Kliu- 
bas, Dr-tė Brolių ir Seserų Am., 
Dr-tė Apšvietimo Brolių ir Dr- 
tė L. J. Dainos Mylėtojų.

Minėtos draugijos nėra nei 
klerikališkos, nei socialistiškos, 
todėl norime žinoti, kuri šių 
dviejų srovių yra naudingesne 
darbininkams. Todėl ir kvie
čiame jas ateiti ir viešai apginti

Nutaria debatoriams apmokė
ti kelionės lėšas, nedaugiau 
kaiĮ> $10.00. Už darbą mokėti 
po $5.00. Taipgi skiriama $25.00 
nukentėjusiems nuo karės lietu
viams tos sroves fondan, kuri 
laimės šiuose debatuose. Jei 
kuri pusė neatsišauktų — skai
tysis pralaimėjusia ir apie tai 
bus pranešta lietuvių laikraš
čiuose.

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adaniąs gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicago  j gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačias tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams St. 
lobej,

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yru 
šiems:
5004 
5013 
5021 
5031 
5033

aiškiai parodo, jog visuomenė yra pilnai persitikrinu 
si, kad šis Įkinkąs yra Stiprus ir Saugus Bankas. Se 
kančios skaitlinės parodo spartų depozitorių augimą

DR. A. d. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI
2121 N. W ester n avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Spalių lt d. V. Pakšto svetai
nėje LMPSA, 43 kp. buvo su
rengusi prakalbas.

Kalbėjo dd. M. Jurgclionicne 
ir T. Dundulis. Abu yra geri 
kalbėtojai ir ciccricčiai pasėmė 
nemaža naudos iš jų prakalbų. 
Abu aiškino, kodėl lietuviai da
rbininkai, kaip vyrai,, taip ir 
moterįs privalo jungties į tokias 
organizacijas, kaip LSS. ir 
LMPSA.

Buvo ir deklamacija. Dekla
mavo Ona Adomienė, LMPSA. 
43 k(T. narė.

Ciceriečiai yra dėkingi prog- 
resistems moterims už parengi
mą lokių prakalbų 
jams už jų gražias

O jeigu norite, kad ir toliau, 
ir dar labiau, iš jūsų plėštų, tai 
balsuokite už republikonų-de- 
mokratų kandidatus.

Pasirinkite.
Socialistų teisėjų tikėtas 

šitotks:
Judicial Ticket

S O C I A L I s rr
For Superior Court 

Seymour Stedman 
Otto Christensen 
Czarl S trover 
Leopold Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier

žiedų, levar
ei pirksit p®* 

mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksit c, auksa ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodo® 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi prirea- 
Akinius.

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

G. MILLER, akių 
PETER A. MILLER, 

Tel. Canal 51 
2128 Went 22-ra gatvė,

Chieu 
ninkiškoms organizacijoms, so
cialistų kuopoms ir šiaip Cook 
apskričio balsuotojams, ypatin
gai gi LSS. kuopų išrinktiems 
rinkimų kampanijai vesti komi
tetams pranešame, jog tapo ati
darytas tam tikras socialistų 
RINKIM V KAMPANIJOS BU
TAS (Headquarters) J. H. Ra- 
shinskio namuose, 731 W. 18-ta 
gtv., antros lubos. Tai bus cen
tras atlikimui visų rinkimų 
ka m pa n i j os re ika 1 ų.

Daktaras

Su antrosios vidurines laisves 
paskolos bondsų pardavinėjimu 
nelabai sekasi. Beliko tik dvi 
savai t i laiko tų bondsų parda
vinėjimui, o parduota jų visoje 
šalyj vos už $325.465.000. O 
reikia parduoti tų bondsų 
miliardns dolerių.

Chicago miestas, nors 
antras didumu miestas 
Vaisi., bet pardavinėjime bond 
sų stovi šeštu. Pirmoj 
stovi New Yorkas, po jo 
Bostonas, San Francisco, 
delphia ir Richmond.

Chicagoje. (sulig of 
skaitlinių) parduota bondsų tik 
už $4,816.000. O Chicago turi 
parduoti bondsų mažiausia už 
$420.000.000.

Norinčiu dalyvauti viršminė- c *
tuose debatuose meldžiame at
sišaukti ne vėliau, kaip spalių 
30 d. į bile vieną komiteto na
rių žemiau nurodytais adresais:

C. J. Tuskenis,
1225 S. 50tli avė,, Cicero, III.

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinj 
Bank nėra, nes netik ką turi didelį kapitalą ir perviršį, bet 
yra po užvetzda Valstijines Valdžios ii* po nuolatine priežiūra 
15 gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 
raportą išduotą Valdžios Auditoriui itugsėjo 12 d., 1917, šio

BANKO TURTAS SIEKIA 

$644,244.83

Rinkimų Kampanijos 
bus kasdien atdaras nuo 
ryto ligi 11 vai. vakaro.

Vi šokiais ka m p a n i j o s 
lais kreipkitės Bu ta n.

—Komitetą

STEBĖTINAS AUGIMAS 
LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai) 
re ūma I i xnm, nėr v notuinu, 
ligomis, skausmu šlaunyse 
ir nugaroje. Paraližas šk 
keblumas arba blogas kraujas 
gydome visas Šias ligas 
elcktrikiniius prietaisais, 
mis ii 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, alsi- 
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytoją į jūsų namus.

Skolina Pinigus ant Namų ir Bizni 
ir Rakandus nuo Ugnies, Parduoda Laivakortes 
Pinigus į Krajų, kraną ir telegrama 
visuose reikaluose, ypatingai nary nu 
men tų. Not a riju šas vi 

Moka 3 nuošimtį 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO

BANKINES VALANDOS. PanedŠliais, Seredomis ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiety. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Sukatomis nuo 9 valandos ryto iki 8.30 vai. vakaro.

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis, 
Gegužio 5, ,917, 2-ras mėnesis ....
Birželio 2, 1917, 3-čias mėnesis 
Liepos 1, 1917,4-tas mėnesis.........
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas mėnesis 
Rugsėjo 1, 1917, 6-tas mėnesis 
Spaliu 5, 1917, 7-tas mėnesis.........



RAKANDAI

mokėti

.jie pirmiausiai buvokuomet

i The Home Oil Co.
į Quaker Oil Co. pakilu ver. $20,000

aliejaus laukų, taipgi ir

Ofisas

Vnrdas-pav

i nv.
i n v.
i n v.
Co.,

.00. Mes tikime, kad 
procentus. Didesnis

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, spalių 14 -d. 1:30 vai. po 
pietų, Mark White Square (dub room 
svetainėj, ant antrų lubų. —M. T.

Gerbiamieji-Malonėkite tuojaus prhiij-ti 
formacijas apie serus BUCK RUN OU. CO

žmonės padaro I ... . .,
stančius naujų dolerių pelno. , ... -
DABAR tamstos proga nusipirkti serus augančių aliejaus kompanijų.
Birk serus DABAR, kuomet iic pigus, nes vėliaus mokėsi brangiau i

si 00 
$100 
$100 

$100 investuotų į The Trapshooters Oil 
lurhis iš gerų investavimų—ne iš darbo.

I* r ' s * V s i m o D o v a n a i žemlapj Oklahomos, 
pilnas in formacijas. Rašyk Tl (LIAUS.

8

ras

NAP J i B N O B, Chicago, BĮ
MM

Pranešimai

Rusų Socialistų Organizacijų Kon
ferencijos šelpimui Rusijos Revo
liucijos susirinkimas įvyks nedėlioj 
spalių 14 d., lygiai 10 v. ryte, rusų 
skyriaus S. P. bute, 1149 N. (’anų>- 
bell avė., kampas Division St. (arti 
Western z\ve).—Finansų komisijos 
raportas ir kiti svarbus klausimai. 
Kas turi surinkę pinigų, prašomi 
priduoti susirinkimui.

Nekurie delegatai jau kelis sykius 
nebuvo susirinkime. Jeigu jie ne
įgali lankyties į susirinkimus, tegul 
pasirūpina, kad jų vieton butų iš
rinkti kiti; priešingai, priseis pra
nešti apie tai jų organizacijoms. 
«Musų Konferencija turi daug darbo 
ir ljai reikalingi yra delegatai.

—Konf. Sekr.

LSS. 4 kp. extra susirinkimas įvyks 
subatoj, spalių 13 d. 7:30 v. vakare, 
Fellowship House svet., 831 W. 33 
place.—Draugės ir draugai, malonė
kite atsilankyti kuoskaitlingiaušiai, 
nes turime labai svarbių reikalų ap-

Pittsburgh©, Pa. draugijomu ir 
ktiubams.—-Lapkričio- 3 d.- “Aitlo’l 
('borus rengia- koncertą gerti* • M.- 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kad 
tą dieną pittsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musų garsų daini
ninką. ,, —Komitetas.

i Hill ■ilW.i II ■■■ III_IO>|ĮW .111,1111 W.IIIMWIMIIIIMMIIIM

PARDAVIMUI
PARSIDUODA arba parsirandavo- 

ja čeverykų dirbtuvė su visais įran
kiais ir elektros mašinomis. Prie
žastis mirimas darbininko. Taipgi 
parsiduoda pigiai geras automobilis. 
3241 S. Halsted St., Chicago,

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus* rakandus 
už retai pigią kainų, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Mis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 0 savaites. 
Paršidaos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., - arti 22-ros gat, 
Chicago. UI.

Vaizdas OklahciMvi .Aliebv.s kvuko ucpertoli nuo Ruck Run Oil Co. žcni Daugelis vargšų liko turtuoliais is šitų Aliejaus šulinių.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Ateities žiedo Vaikų

&
at

L.M.P.S.A. 29 k p. mėnesinis s usi-

to
Pajie.škau savo pačios — Apalio-

Roseland, III.—S.LA. 139 kp

\ r

no
Smolil

i

R i nki m ų Komitetą* oamit.

111 \
i vairius

Valdyba.rest

vaisi i jos,

BENTON, IIJv.

šSLMAINO geras namas ant šalin
iu

MOKYKLOS

k p. mėnesi-Rosela nd.

Chicago.

Palaimintos Lietuvos ber-

RANDAI

Pas. bertaininis susirinkimas bus nc-

Asbland Avė.

šio rengiamam viešo knygyno linu-

East Chicago, hid.—Tėvynės My-

PARDAVIMUI

1 k|). lavinimosi susirinki
mas

NAMAI

randasi.
Alberta.

Rockford, III.—L.D.L.D. 29 kuopos 
susirinkimas bus spalių 15, panedė-

$200 phonograph 
»vcl point už $60.

svet., 1 
draugai

kambariuose, 1617 N. Robey str. - 
iJraugės, nepavėluokite ateiti, bu 
daug tarimų. —A. čepukienė, sek

'f:' (fa:

><■4
.tol

ATIDI JODAMA randon duonkepy- 
kla ir sankrova.

Lcavilt
SI., ne1

'r*'1' to 
to

to

jote ant 
ateikite, 
rištų su

I ž RILI- PASIULYMA turiu par
oti greitai 6 kambarių vėliausios 
ilės rakandus. 'Taipgi puiku $150

Geistina, kad susirinktų visi 2 vai. 
jpo pietų į Mark White Square salę. 

—Vytautas Briedis, Rast.

PA RSJRANDAVOJA gražus, švie
sus, švarus kambariai dviem vaiki
nam arba jaunai porai1, 
na tik su vienu vaiku, 
kambarius.

West Pullman, III. LLS. 235 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks

ir ant išmokėjimo Įnešus

Melrose Park, III.—LSS. 
fru S”sirink’mas bus

Simų Draugi-
Ilamiltoi) avė.,

TV

11 d., 10:30 v. ryte, Socialistų sve
tainėje, 11009 Michigan avė. Visi na
riai malonėkite ateiti laiku.

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

k vieną ket vergą, vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mylintis skaityt kny
gas atsilankykite ir naudokitės kny-

Meldžiu visus draugus atsilankyti, 
nes bus Centro Valdybos nominaci
jos. —S. A. Dementis, Sekr.

kontraktą valymui musų produkci
jos kiaulių kojų. Darbas nuo šmo
tu. Atsišaukite į Superintendentą.

»o‘d -"lioi.
Frank ir

Štate SI.—Visi nariai teiksitės at
vykti, nes yra labai svarbių klausi
mų svarstvmui. —O. Valiulienė, rašt.

PARSIDUODA valymo, dažymo ir 
taisymo, o laiugi ir kostumieriška 
siuvykla. 2507 W. 171h SI., arti West
ern Ave., Chicago.

ti ir darbą gaus. Uždirbs gerai.
Antanas Statkcvičia, 

Box 172, Bentojh 111. (Apgar si n.)

loj svet., kampas 19 ir Halsted st s., 
priešais Naujienas.--—Visi nariai bū
tinai privalo atsilankyti, nes vra

2lK S. Main Str. Draugai ir draug.-s, 
teiksitės paskirtu laiku atvykti. 'taip
gi norinčius prisirašyti meldžiu at
eiti. —A. MehlaŽirf, sekr.

James svetainėj. Susirinkimas šau
kiamas ateinančiu rinkimu rrikabus. 
Draugai, privalote visi paskirtu lai 
ku susirinkti. —A. J. Staškus. Org.

North Main 
vieno akto komedija 
liaus negu niekad”.- 
k viečiami

o užlaikau 5 
Atsišaukite tik vakarais, 
ell St., Chicago.

Melrose Park, 111.—Draugijų

Vienas iš daugelio Ol.lahotnos Aliejaus šu

liniu, tekančiu 20,000 bačkų į dienų. Ši
tas. šulinys išduoda S 10,000.00 pelno, kas
dien.—Okiahomoj ’ daugelis lokiu 
šitiin iu.

\ ės. 2-ros lubos.

Telephone Drover 9693

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
> ir visų chroniškų ligų.
VALANDOS: 10—11 ryto, 4—G po pietų, Y—' 

vakare. Ncdėldieniais 10—1 po pi®tų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 St. 

ClUCAGO. ILL.

PAS! RANDAVO J A kambarys, gra
žus, šviesus, elektros šviesa, vana ir 
telefonas, vienam arba dviem vaiki-

REIKALAUJAME 10 buėerių nu- 
pjauslvmui mėsos nuo kaului

A. BATEK.
2029 (ireenshaw Str., Pusė bloko

H k p. draugams.—Visi, ku-

•'I ■■

Rockfordieči u Domai, 
kp. mėnesinis susirinki

SI.. Chicago.

į, 191 / m. i.u 
svetainėj, 10.57

Sdboenhofen svet., kampas Milwau
kee ir Ashland avė. —J. Degutis sekr.

gaus $10 dovanų. 
PETROSKI, 

Rockford, III.

‘29th Ward Ootimist’’. si>cri;d»ai

crsi(\ Set! t 
a Ve. Nedėlios rvl;>

Milwaukee. Wis.—L.D.L1). 56 kp. 
susirinkimas bus nedėliojo, spaliu

susirin k H 
svet., 4630 
7:31) vai. I
Ii mindai 
nešiot i.

Midui \\ estsidiečių.

Br. J. J. VIZGIRDAS 
lietuviškas daktaras 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydąu Moterų,. Vyrų ir Vaikų Ligas 
OFISO VALANDOS:

•Nuo 10 -12 ir nuo 4 —G vakaro 
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 374

Residence Telephone St. Clair 174. . 
Adresas: 169 Sidney St., St. Louis, Mo.

-gar ir draugės, visi malonėkite at
vykti. Taipgi ir tie, kurie pasižadė- 

šio susirinkimo prisirašyti, 
nes turim daug reikalų, su
rinkimo agitacija.

—S. Tilvikas, Sekr.

susi
rinkimas įvyks spalių 14 d. 2 vai. po 
pietų, Strumilų Brolių svetainėje. 
Draugai ir draugės, visi malonėkit!* 
atsilankyti; nepamirškite nau'jų dra
ugų prisirašymui atsivesti.

—K. Kalnietis, Rašt.

plaukų, 5 pėdų ir 5 colių dydžio, 41 
metų amžiaus. Paeina ji iš Kauno 
gubernijos, šilalių parapijos, Maž- 
remų sodž.; vyras su kuriuo ji pra
sišalino-—Justinas Gedminski, raus

tais. Jiedu prasišalino bir- 
I.. Noriu žinoti kur jiedu 
Jie pasiėmė mažą vaiką—

olas — po 6 kambarius, su skle-

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setq vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos. 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $250 vietrola ir rekordai-• 
už $55.

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzie m ve., 

Chicago, Ill.

jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono
graph, upright pianų ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910 North Ave., 1-imis fialas. Prieš 
,fcimboldl Park. Chicago

DABAR yra laikas pasirinkti pi
nus. Dabar nuosavybės labai pi- 
s ir suprantantis žmogus dabar 
ks ir laikys iki po karės, kuomet 
ima padaryti didelį pelną. Pasi- 
tykile su manimi del pigumų”. 
EI.AN, 38th, Archer and Camp-

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokimam piešinio, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprCda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. Už $10 iš
mokinau) jus sint visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western «v< 

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wells gat.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

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

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystčs 
amato dykai

VARGŠAI LIEKA TURTUOLIAIS
Oklahomos Aliejaus Kompanijų šėrininkai Pelno Milijonus

nomis šių metų čia atsibuvo Frank
lin Fair, lietuviškai sakant, Paroda, 
kur parodoma visokių gerų daiktų ir 
gyvuliu; taipgi buvo arklių 
nės: kurio arklys greitesnis, 
kuris turį geresnį daiktą ar 
lai tas gauna praisą arba

šiame mieste yra gerai apsigyvi 
n'ęs vienas lietuvis, pirmas biznu 
rius Benton, UI. Pirma laikė groser- 
nę ir bučernę, o dabar užlaiko už
eigą, svetainę, barber shop ir res
toraną. Taipgi užlaiko 4 geriausius 
arklius visoje Franklin Co., Benton,

parodoje jis gavo pirmą dovaną, t. 
y. $75.00. Tai. buvo gražiausias ir 
smarkiausias iš visų Franklin Co. 
aržilus. Tai pirmas čia fokis lietu
vis, kuris pasidarbavo Franklin Co., 
Benton, III. ir per 10 metų pralenkė 
visus angliškus farmerius ir gavo 
pirmą dovaną. Jo vardas Antanas 
Stalkevičia.

Prie musų gražaus miestelio ran
dasi trejos mainos ir visos dirba kas
dieną. žmonės uždirba nuo $50 iki 
$100 į dvi savaiti. Darbas neslinku

Specialiai
Pabaigęs

Illinois Cole-

Rockford, 111.—Teatrą ir balių 
rengia Lietuvių Moterų Progres. Su
sivienijimo 5 kuopa subatoje, spa

re, Mendelsson svetainėj, 
Scenoje statoma 

“Gerinus vė. 
risi maloniai 

a įšilau k vii. —Komitetas.

ATIDUODAMA randon lietuviams 
sali imas—namas už $25 Į mėnesį. 
Lietuvių apgyventą, prie karų lini
jos. Pietų-vakarų miesto pusėj. Sa
vininkas turi pirmos klesos įtaisus 
ant pradžios. Telofomis Rockwell 
136L ANT. KOWSKI, 
(ivvenimo vieta: 2211 Marshall Blvd.

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkif 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

šo svet., kampas 150 ir Nortcot avė. 
po pietų lygiai 2 vai.—Draugai pri
valote visi ateiti, nes bus naujos val
dybos rinkimai. Tie, kurie esate 
iižvilkę mokestis, turite būtinai už
simokėti šiame susirinkime.

—Kl. L. Kairės, Rast.

19 vai. ryto, Mark White Square 
svet., Halsted ir 39 gg. Drg. A. Bcr. 
L'fšius laikys paskaitą temoje: “Kas 
lah'misiai re’kalinua jauniems so- 
riali.shtms". I'aip-gi bus gvildenami 
ir kiti klausimai.—Visi draugai ir 
draucės malonėkite atsilankyti kuo- 

i laiku.
—Rengėjai.
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PARSIDUODA krulamųjų paveik
slų mašinos (mooving picture ma
chines). Dvi ‘moving pikčeriu”, vie
na “Spot light”, mašinos geriausios 
mados, lengvai oneruojamos. Pigiai. 
Kreipkitės ar laiškais.

J. RAGAUSKAS
4435 So. Wood St., Chicago

Ant 3čtų lubų iš užpakalio

GERESNI UŽPELNĄ 
Lengvesni Ir haresnj darbą gali gauti 
tik tuomet, jaigu esi tinkamai ifisiiavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiėkus, nauju budu, 
pagelbsti iflsilavinti longvial ir už mažų 
užmokėsią. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvedystčs, Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagolblnis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prlsiuūtus^c. mark, persiunti
mui gaunt pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G. J. Leveskis, 3311 W.61 PI. Chicago

Northern 
giją Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuoju 

Valandos nuo 5 iki 9 vakare.
Dr. K. NURHAITIS Oph. D.

1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

Aliejus padarė daugiau milijonų negu kokia nors kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar didesnė dau
gybė, milijonų bus padaryta'ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias. ,
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis greitai keičiasi nuo anglies į aliejaus gady
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis su
dega—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas. Todėl 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 Okjahomos žeme. Tik maža dalis Oklahomos aliejaus 
Jauki! išnaudota. Dideli turtai laukia tų žmonių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta busi 
vienu iš tų laimingųjų?

Neprigulmingos Aliejaus Kompanijos Turtėja.
Standard Oil Kompanijos trustas nebekonlroliuoja aliejaus biznį. Neprigulmingos (independent) alie
jaus kompanijos smarkiai iškilo paskutiniu laiku ir jų įtekme aliejaus biznyje didinasi diena iš dienos, 
šėrinįnkai nepriguhningų (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, Cosden Oil & Gas nuo $6 ik $18, 
Elk Basin Petroleum nuo $7.50 iki $1-4, Merritt Oil nuo $9 iki $39, Federal Oil nuo 37c iki $8, Sapulpa 
Refining nuo $7 iki $16, Oklahoma Producing & Refilling nuo $5 iki $14. Beveik visos šios paminėtus, 
aliejaus kompanijos neseniai susiorganizavo ir pradėjo biznį.

Anglių Gadyne Baigiasi—Aliejaus Gadynė Prasideda. . .
Milžiniškus pelnus: procentais, serų bonusais ir marketo Delnais nuolatos gaus tie inyestoriai, kurie turi 
pirkę ir DABAR perka serus užtikiamų neprigulmingų aliejaus kompanijų. 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 hislorijoje nebuvo ir nebus tokios gadynės, tokių 
auksinių progų kaip DABAR. Tie investonai, kurie su atsarga ir aiškia nuožiūra įvestys savo pinigus 
DABAR į serus atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekomenduojamų ir pasiūlomų pastovių ir geros 
reputacijos firmų, įgis ateityje milžiniškus pelnus iš savo šiandieninių investavimų.

Musų Firma Rekomenduoja Dabar Šerus šių Užtikiamų Aliejaus Kompanijų: 
INVADER OIL & REFINING CO. Šios kompanijos serai jau pakilo iki $6. Moka po 1% kas mėnuo (ant 
par)—12% į melus.
BU('K RUN OIL (A). Jauniausia; šios kompanijos serai dabar parsiduoda

skaitlius šerininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai.
JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVUS $100 į sekančių kompanijų Šerus, 
siūlomi, tai tamsta bulum įsigijęs sekančius turtus:
$100 investuotų į Lucille Oil Co. pakilo vertėj $16,000
$100 investuotų
$100 investuotų

Co. pak. vert. $25,000 
pakilo vertėje $40,000 
, pakilo vertėj $46,000 

pakilo vertėje $100,000.00.
i investuotas doleris atneša šimtus, luk- 

pinigus į darbą, tegul jie neša lamstai pelnus. 
Nepraleisk tos auksinės progos, 

ir mažiau gau.M pelno. Nelauk, siųsk

JOHN ILGAUDAS,M^r.CHAS. A.W00D&CO.,Ine
110 So. Dearborn St. Room 1016 Phone Randolph 4988. Chit

vai., o nvdelicniis nuo 10 iki 3 po pietų.

Pilnas Adresas

i Eli. A, R. Blumenthal į
.4!-

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai,

Gyvenimas yra tol- 
čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam
rintų Ophthalmomet
er. Ypatinga dom» 
atkreipiama i vaikus. 
Valandos: nuo V ryt« 
iki 9 vakaro; nedilč, 
nuo 10 iki 11 di»n<.

8 1649 So. Ashland Avenue,
j Kampas 47 St.
B Telephone Yards 4317

DR. M. NERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 nu- 
tų kaipo patyręs gydytojus, chiruritBA- 
ir akuSeris.

Gydo aitrias ii cln'onifikaa ligas, v; 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ) St's 
St. netoli Fisk St.

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

VALANDOS : 8-- 9 ryto, tiktai o*.

SPECIALISTAS
Vyrų, moterų ir vaikų

Dr. (i. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chieagojc.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki <8 vakare, šventadieniais 
įmo 9 iki 12. ...
4726 S. Ashland Ave., Chicago

CM

Br. H R. KRASN0W
Chirurgija ir Veneriškos Ligon
Priėmimo valandos: 8 iki A0 dienai 
1 iki 2 ir G iki 8 vakare;’ ncctėklienkb 

nuo 10 ryto iki 1 vnlandf.i dieną. 
Rezidencijos Telef. Garfield G40.

1346 So. Halsted St
Phone Canal.538

Mvrr

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

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akiij, kuris turi 15 metų pa 
tyrimo šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aklų ii 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TEMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų

Tel. Canal 5335

turi uždegimą akių

AKINIAI
Visokių Ryšių

Ateikite i mano ofisų ir aš gerai išegzanrinuosiu jųsų akis ir pa
sakysiu juihs atvirai, ar jums reikalinga akiniai, ar ne.

Jeigu reikalingi, juos galima bus gauti už nebrangią 1

aliz.uojasi gydymu akių PER PRAEITUS 20 .METU- 
x Ar jums skauda galva?
| Ar jųsų regejųnas nusilpnėjo?

£2 > iusil akįs raudonos? Ar jo

,\r jus matote demes prieš akis?
■ Ar jus nervuotas? Ar jųsų atmintis silpnėja?

' Ar jus kariais apsvaigstate?
Ar jums dažnai užauga miežys ant vokų?
Ar jųsų akių vokai raudoni?

vieną šių simptomų, reiškia, kad jie paeina nuo akių ligos.
iurėkite.—Tuo galite išvengti daugelio keblumų.

Ateikite, ir pasimalykite su manim.

Dr. F. O. CARTER
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES ir J.ERKLfiS SPECIALISTAS

120 SO. STATE GATVĖ, CHICAGO,

Jei turit

Sekančios duris nuo ”The Fair




