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Nutarė apleist Petrogradą Paskandino S. V. transportą
Bet neištesėjo

Didelis socialistų laimėjimas Buffalo

žuvo 67 žmonės

Perkels sostinę j Maskvą

Ministerių kabinetan įeisią 
šeši liberalai, keturi socia
listai ir vienas bepartyvis.

DIDELIS SOCIALIST!;
LAIMĖJIMAS BUFFALO

True translation fjlecl with the post 
master 
20, 1017 
October 6, 1917

Anglijon drauge su savo mo 
te re.

Suėmė 100 belaisviu 
Aisne fronte.

BUVĘS RUSIJOS CARAS 
VARTOJA MAISTO 

KORČIUKĘ.

True 
master
0, 1917

October (>

AREŠTAVO 50 VOKIEČIŲ

DEGA 50 TŪKSTANČIŲ 
TONŲ ANGLIŲ.

Tobolsko distrikto valdžia 
sulygino Romanovus su ki
tais gyventojais.

^ilulinai 
Mvrtle 

moteris 
paviete, 
paskirta

it Chicago, Ill., on October 
as required by the act of

AMSTERDAM, spalių 19. 
—Jau pradėjo vaikščiot tra
ukiniai iš Berlino i Rygą ir 
latgal. Kelionė užima (viso 
24 valandas. Norintieji vy
kti iš Baltiko prieplaukos 0- 
stendan, Belgijoje, dabar ga 
Ii pasiekti tai tik viena pa
maina, Berline, bėgiu 45 va
landų.

Virš 50 tūkstančių tonų 
anglių, sukrautų Kirk “yar- 
de“, šalę Gary miestelio, pri
klausančių Illinois Steel ko
mpanijai, nežinia kokiuo bil
du vakar tapo padegta.

Kompanijos valdyba krei
pėsi j Chicago ugnagesių de
partamentą prašydama pa- 
gelbos gesinimui degančių 
anglių.

Premieru 
sienio reik 
Dr. Hellner

Tfu e translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

“KĄSKITE ANGLIS, AR- 
BANETEKSITE ČAR-

TERIO

True translation filed with the pda
master at Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINO SUV. VAL
STIJŲ TRANSPORTĄ

NAUJA MINISTERIJA 
ŠVEDIJOJ.

novų šeimynai prisieina ga 
uti sau maisto tokiuo jau bu 

kitiems pilie

Illinois angliakasių unijų 
'■ prezidentas ~

pasiuntė streikininkams 
ultimatumą.

SUTIKO GRĮŽTI DAR 
BAN.

translation filed with the post- 
it Chicago, Ill., on October 

required bv the act of 
1917.

Bėgiu vienų metų socialistų 
balsų skaičius pašoko ant 
530 nuoš. — Reikalaus na
ujo balsų skaitymo.

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

NUTARĖ apleist pet- 
ROGRADĄ.

Nuostolių sura-į 
Mano-!

kad, jeigu toks 
ndasi Europoje,!

anakt jis dar ne-f 
alįs but pasiųstas i An 
ą paskelbimui.

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.

Draugijos, kur dar nespėjo įstot CHICAGOS LIE- 
TUVIŲ DARBININKŲ TARYBON, šiuo maloniai 
kviečiama atsiųsti savo įgaliotinių į sekamą susirin-

MOTERIS —• ŠERIFAS 
WATERLOO, L, 
ivielo tarvba va

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

AMSTERDAM, spaliu 19. 
— Kiele šiomis dienomis pa
simirė Vokietijos karalie
nės teta, kunigaikštienė He
nrietta.

aMKSKK*9Kflfc,

P a s t a b a.—Draugijų įgaliotiniai, kur prida
vė savo mandatus pereitame Tarybos susirinkime, 
naujų nereikalingi. Atvykę susirinkiman jie turės 
tik užsiregistruoti. Mandatus ar valdybų liudijimus 
turės atsinešt tik naujai įstojančių draugijų atstovai.

PILDOMASIS KOMITETAS.

NEW YORK, spalių 19.— 
Federates valdžios agentai 
vakar areštavo penkiasde
šimts aštuonis vokiečius- 
mechanikus Tietjen dokuose, 
Hobokene. Belaisviai pasių
sta ant Ellis salos.

apšvietus min., M. Ry 
žemdirbystės min., M 

Ministerial b( 
Petren ir M. Un

gi d. Brillas gavo dauigau 
nei keturioliką tūkstančių 
balsų!

Štai kokia nežymia balsų 
dauguma buvo sumuštas d. 
Brillas savo oponentais, de
mokratu Fuhrmanu ir repu- 
blikonu Buch’u.. Taip, už 

Į Fuhrmaną buvo paduota 18, 
414 balsų, Buch’ą — 14,695, 
d. Brillą — 14,341. Vadinasi, 

(republikonas Buch’as perėjo 
| vos trijų šimtų balsų daugu- 
jma. Tečiaus, imant domon 
tą faktą, kad Buffalo, kaip 
ir kituose miestuos, senosios

PETROGRADAS, spalių 
19. — Iš Petrogrado prane
šama, kad vokiečių kariški 
laivai pradėjo kelti kariuo
menę ant Dago salos, į pie
tus ties įėjimu Finlandijos

e TERRE HAUTE, Ind., sp. 
19. — Terye plaute apielin- 

,kėse dabar streikuoja apie 
Farrington 5000 angliakasių. Angliaka- 

j šiai savo masiniuose susirin
kimuose jau pįo>rą kartų bu
vo nutarę — balsų dauguma 
—grįžti darban. Bet — ne
grįžo. Vakar) naktį, pavyz- 

I džiui
grįžti darban. ;Tečiaus, kuo
met ant rytojaus atvyko 
traukinis, kad nuvežus ang- 

(liakasius į kasyklas — stotyj 
I nesirado nei vieno angliaka
sio.
[ Kodėl angliąkasiai šitaip 
elgiasi — nežinoma.

GRAND RAPIDS, Mich., 
spalių 19. — Prisaikintieji 
teisėjai Suv. Valst distrikto 
teisme vakar vakare išteisi
no Nacionalį socialistų par
tijos sekretorių, Adolph Ger- 
merį, ir dešimtį kitų, kalti
namų konspiracijoj prieš pa- 
rinktino kariuomenėn ėmi
mo įstatymą Kaltinta jie už 
gaminimą ir platinimą lite
ratūros, kuri, valdžios many
mu, siekėsi prie atkalbinėji
mo jaunu vyri] nuo registra
vimosi

PARYŽIUI spalių 19. — 
Po atkaklaus bombardavi
mo pereitą naktį franeuzų 
pulkai užatakavo vokiečių 
pozicijas ties Casque, Ais- 
ne’o fronte. Sulig- karės o- 
fiso pranešimu, šioje vietoj 
tapo sulaužyta vokiečių po
zicijos ir suimta 100 karės 
belaisviu.

Vokiečių ataka į šiaurę 
nuo Chatillion Sous-les-Co- 
tes, ant dešiniojo Meuse upės 
kranto, Verduno fronte, ta
po atmušta.

BUFFALO. — Buffalo 
miesto socialistai pereito u- 
tarninko balsavimuose (pri
mary election) laimėjo mil
žinišką pergalę — nors ir ne
pervarė savo kandidato į 
miesto majorus, drg. Frank
lin P. Brill’o.

Pereitais metais už socia
listų kandidatą į Suvienytų
jų Valstijų prezidentus, Al
lan Benson, Buffaloj tapo 
paduota vos 2,700. Šiemet

RENGIASI PRAŠALINT 
VYSKUPĄ.

Bendrai negali pakęsti jo 
| nepatriotingą elgimąsi.
I Episkopalų bažnyčios vys
kupas Utahe, Paul Jones, 
tur but, bus pašalintas nuo 
vietos delei “nepatriotingo 
elgimosi.” Apie tai turės 
nuspręsti bendras episkopa
lų vyskupų susirinkimas, ku- 

[ ris užvakar čia prasidėjo. Su 
isirinkime, beje, dalyvauja ir 
(pats “prasižengėlis”, vysku-

WASHINGTON, spalių 19— 
Iš Washingtono pranešama, 
kad šiomis dienomis tapo pa
skandintas vienas Suv. Val
stijų transportas plaukęs 
namų linkui. Iš 167 žmonių 
kur radosi ant laivo, 67 tapo 
paskandinti kartu su laivu. 
Buvusieji ant laivo, sakoma, 
vien tik įgula.

Trumpas pranešimas su 
keliomis smulkmenomis, gau 
tas karės departamente, su
keikė pirmąsias žinias apie 
tą nelaim 
šo dar neaplaikyta 
m a tečiaus, 
surašąs ir r« 
vis dėlto š

Ti ne translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.
VOKIEČIAI KELIA KA
RIUOMENĘ ANT DAGO

SALOS

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October C>, 1917.

WASHINGTON, spalių 19 
— Rusų atstovybė Washin
gtone šiandie dar neturi ži- 
>nių kas del perkėlimo rusų 
sostinės iš Petrogrado Mas
kvon.

True translation filed with the post
master al Chicago, 111., on Octobei 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917:

FRANCUZAI SULAUŽĖ 
VOKIEČIŲ LINIJĄ. *

True translation filed with the post
master at Chicago, HL, on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

Iš RYGOS Į BERLINĄ

BERLIN AS, spalių 19 
Oficialiai pranešama, 
ant Moon salos, Rygos jlan 
koj, tapo suimta du rusų in-įeipą: 
fanterijos regimentai — viso»ja.” 
5000 vyrų. Sala dabar ran-(kė tą 
dasi visiškoje vokiečių žinioj. Į Todėl

True translation filed with the post
master at Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

FRANKFURTAS 
NEPALIESTA.

AMSTERDAM, spalių 19. 
— Holandijos laikraščiai iš
spausdino prisiųstų iš Vokie
tijos žinių, kur sakoma, kad 
talkininkų orlaivininkų ant
puolis ant Frankfurto ties 
Mainu, kuris buvo surengtas 
pereitą pėtnyčią, nepadaręs 
ten jokių nuostolių. Orlaivi- 
ninkai buvo nuvyti kanuolių 
šūviais.

W30th si

(fermeris išteisinta

True translation filed with the post
master al Chicago, Ill., on October 
20, 1917, as required* by the act of
October 0, 1917. c «

SUĖMĖ 5,000 RUSU

Adrese .

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

TELEPHONE CANAL 1500

PETROGRADAS, spalių 
19. — Buvusio Rusijos caro 
Romanovo šeimyna gauna 
sau reikalingas maisto reik
menis pagelba

Chicago j ir apielinkėse. — i korčiukių
Ūkanota; truputį šilčiau. Ikto valdžia mat išleido mais- 

Augščiausia temperatūra • to korčiukes, todėl ir Roma 
vakar buvo 38 laipsniai 
miausia — 34 1.

Saulė teka 6:08

PETROGRADAS, spalių 
19. — Laikinoji valdžia galu
tinai nutarė neužilgio per
kelt sostinę į Maskvą. Apie 
tai praneša viešųjų reikalų 
ministeris M. Kiškiu.

Laikraščiai išspausdino o- 
ficialį valdžios pranešimą, 
kad Revelio, apginklaus Es- 
tonijos porto prie Finland, 
įlankos, evakuacija (išsikrau 
stymas) jau prasidėjo. Reve
lio mokyklos jau 
Gyventojai siunčia 
jos gilumom

| WASHINGTON, spalių 19 
j— Pranešama’, kad vienas a- 
justrų regimentas Rusų-Ru- 
imunų fronte, kartu su ofi- 
jeierias ir ginklais perėjo ru- 

išpikly11 munU pusėn if pasidavė.
i Gautas čia pranešimas pa- 
įžymi, kad minėta^ regimen- 

spalių!susidėj>^^ik < išimtinai

Angliakasių unijos prezi-j 
į dentas Illinois valstijoje, 
| Frank Farrington, vakar 
į pradėjo veikti, kad užbaigus 
i angliakasių streiką. Sulig 
į gautų Associated Press pra
nešimų iš Springfieldo, Far- 

Į ringtonas esą telegrafavęs 
(unijų skyriams, kad jeigu 
streikuojantieji jų nariai 
nesugrįš darban iki sekamo 
panedėlio, skyriai turės ne- 

j tekti savo čarterių.
| Savo pranešime prez. Far- 
| ringtonas užreiškia, kad ši
toks griežtas jo veikimas y- 

...., padiktuotas tikslu <išgel-'PASIDAVĖ AUSTRŲ RE 
j bėti Illinois angliakasius nuo 
| industrinės konskripcijos, 
(kuri, jo tikrinimu, t_____ _
iti, jeigu anglių industrijoje 
|dar ilgiau tvers dabartinė 
i suirutė.

True translation filed with the post
master at Chicago, HL, on October 
20, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917. . ,

PRANAŠAUJA RE
VOLIUCIJĄ.

AMSTERDAM, spalių 19.
— Po to, kai Vokietijos so- 
cial-demokratų konvencija 
Wutzburge priėmė rezoliu
ciją, atmetančią sumanymą 
suvaržyti socialistų balsavi
mą prieš karės kreditus, d. 

(Hoch, reichstago narys, sto- . 
jo apgynimo Neprigulmin- 

angliakasiai nutarė^ gošios Soc. Dem. partijos 
nariu. Jisai užreiškė, jogei 
ir jie pritariu šalies gynimui 
ir kad jie atsisakysią balsuo- j 
ti už karės kreditus tiktai 
iki tol, kolei valdžia neužtik
rins, kad ji sutinka priimti 
(soc. dem. taikos reikalavi
mus ir pravesti tūlų atmai
nų konstitucijoje.

Hoch užreiškė, kad visose 
šalyse žmonių pakantrumas, 
jų galia, eina prie galo, ir 
kad valdžia privalėtų supra
sti, būtent, jeigu taika ne
prisiartins bėgiu keliatos sa
vaičių, miniose turės kilti 
revoliucinių konvulsijų.

leidžiasi, du, 1 
čiams

turės sek- (Nuėjo pas rumunus su gink 
Jais ir oficiėriais.

bių balsų skaityme, — labai 
galimas daiktas, kad tikruo
ju laimėotju yra ne republi
konas Buch’as, bet socialis- 
tas Brillas.

Buffalo socialistai taip 
ir sako. Mat ką-tik tapo su
sekta “klaida,” kur 100 bal
sų, paduotų už d. Brillą, ko- 

Ikiuo tai budu buvo praslydę 
pro “republikoniškų” ir “de
mokratiškų” skaitytojų pir
štus. Buffalo socialistai rei
kalaus naujo balsų skaity
mo

| Buffalo socialistai atsiekė 
I tokio didelio laimėjimo todėl, 
i kad jie yra nariais vieninte- 

kad (lės Suvienytose Valstijose 
partijos, kuri stoja už prin- 

“Taika ir Demokrati- 
Socialistų partija išlai- 

principą nesutepusi..
• Buffalo darbininkai 

pasitikėjo ja. Pav., warduo- 
se 15, 16, 17 ir 19, kurie ap- 
gventi daugiausia fabrikų 
darbininkais — socialistų 
kandidatas, d. Brill’as, gavo 
daugiau balsų negu jų aplai- 
kė jo abu oponentai kartu.

isame Black Hawk’o 
tiri kada nors buvo 
erifo pareigų pildymui

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
■ i '.

Entered Secuno Clas» Muiiej Murcn i. *• »n«- ♦•<»*♦» <Hi». < nteugu. UU under the Act oi March 3, 1873.

Perkels sostinę j Maskvą 
_______ ‘frfčvynS

Į HAZLETON, Pa/, 
j 20. — Nepajiegdami susitai-Į^ Bosnijos moriamedonų n 
|kint su samdytojais gražu-(serbų.
Imu, vakar metė darbą Green -------------------------
i Mountain, Andenreid ir Ho-!rp , . .... . (1I• ’ ., I me translation filed with the post-
jneybrook, PensylvanilOS va- master at Chicago, 111., on Octobei
* /. . . iii i • • i • 20’ l’B7, as required bv the act of 
jlstijoj, kasyklų darbininkai- October (>, 1917.
j angliakasiai, viso apie 2000 GEN. GURKA ANGLIJOJ.
žmonių. Kasyklos
so Lehigh arid Will
Coal kompanijai. Anglia- Įvęs rusų armijos komanduo 

(kasiai reikalauja ekstra mo-Uoias pietų-vakaru fronte

i Nilsson; laivyno 
, .'v.v tPalmstierna; viduriniu rei mti vokiečiu . . . ;

Tr v. .. . kalų mm., P. A. V. Schotteuzsimoiimą. Kronstadto i-' . ‘ . rr. , T>. .. . . iii/ tiinansu mm., Hialmar Brangula reikalauja, kad butu . " Jr' tina' pasiųsta kariški laivai pąsi-' , 
tikš vokiečius. Valdžia*' £e-"’ T, ”,i u ettersen čiaus, kaip sprendžiama, lai-' ,, .. i • —ii*! 1)01 LIOllU .kosi tos nuomones, kad prie-' . 1 don šo sėpkoms esant didesnėms 
butų pavojinga palikti Pel-Į ------
l’Ogradą neapsaugotu. l ęue translation filed with the post

master at Chicago, III., on October 
Oficialis valdžios praneši- IM/ required by the act of 

mas, išleistas vakar vakare, DU VO-
nurodo, jog pavojaus centras ,zTp^Tn r\ / 
dabartiniame laivynų susirė- ' ,l
mime yra palaikymas komu- A a o i-.. .. / T; . r.. PETROGRADAS, spaliųnikaci 10s tarpe Rygos ir Fin- TZ - p- .. . ql9. Kares ofisas praneša,landijos įlankų ir sa- . . 1. i i k / i- • • kad Moon sąsmaugos minu ko, kad rusu torpediniai-. . . /- , ... ". . lauke vakar tapo paskandin- laivai vis dar stengiasi ne- „ 2./ į _.. . ...... . . v. , j ta du.Vokietiios torpediniaiprileisti vokiečiu eskadra .... v L laivai,prie Moono sasmaugos. , T . v .I Laivynų musyj, pereitą se- 

________________ I rėdą, kur tapo paskandintas
i rusų laivas Slava, rusų lai- 

True translation filed with the post-,’ . . . i
master at Chicago, 111., on October I Vai pasiuntę JUTOS dugnan 
Octobu-^ bv lhe a<t °f(rivi priešo žvejų valti ir su-

I teikę keliatą smūgių jo dre- 
jdnautHms. Pranešime sako
ma, kad iš priešo pusės mu- 
šyj dalyvavę nemažiau de-1 

2 A išimties “Kaizer” ir Koenig”jos sekretorius ir dešimt .. , .f A tipo laivu,kitų paliuosuota "_____ ______

STOCKHOLM, spalių 20.
— Tik-ką atsiųsta iš Švedi
jos sostinės telegrama sako, 

(kad šiandie esą galima lauk
ėti oficialio paskyrimo narių 
naujau ministerių kabinę-' 
tan. Sekamasis Švedijos mi-' 
nisterių kabinetas, kaip skel- 
bia neoficialė žinia, susidė-L _ 
siąs iš šešių liberalų, keturių 
socialistų ir vieno beparty- 
vio. Ministerių portfeliai 
busią padalyta sekamai.

rrof. Eden; už- 
ų ministerių, 
justicijos min., I 

min., M.
min. M.

Price 2c.



Prof. E. Teichmann

Gyvybe ir Mirtis
lis dvejopu Hudu: iš vienos pu-

Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.
•i

Vertė J. Laukis. vadinamų lytiškomis akytėmis.

BIIBIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

jasi

s t ru

ne pa ro-

keliu, kaip mes aprašėme augš
čiau, iš kitos puses, jie daugina-

Ik

dauginasi bumburavimo keliu. 
Bet kartas nuo karto pas jį gali
ma patirti ir kitas apsireiškimas, 
Kartais ant apatines gyvūno kū
no galo dalies pasidaro mažytis

nimo apsireiškimą m 
me akyčių suliejimu.

kalinį, suklydę, ir išeina laisvėn, 
į vandenį. Čia jie vikrįpi iriasi 
iš vietos į vietą; prie to galima 
pati r Ii, kad jie turi persikėlimui

lės; tai yra taip vadinamos sėk
linės akylės arba sperma tozoi-

M

Bet palikime tuo tarpu sėkli
nes akytes likimui. Mes turime

ap- 
kadangi

siūlelį, kuris vien vai plaka į 
vandenį ir tokiu budu sėklynė

mo apsireiškimu, kuris

“sėkla”, o zoon — “gyvas daik
tas”). štai apvalkalas, kuriame 
šitie spermatozoidai uždaryti,

do, kad tas ne taip? Ir taip, ir 
ne. Ištikro, hidra ir daug ki-

ypatybes keisti taip, idant jos 
butų perduodamos paveldėjimu. 
Bet nereikia užmiršti, kad čia

l

mas pas visus daug: 
gyvūnus padaro viena

chromatininį sandedinį; todėl ši
tame: saudedinyj mes matome 
medžiaginį paveldėjystės pa
grindą.

mosi, sujungto su pačia pras
čiausia paveldėjamos ypatybių 
perduoties lytimi. Bet pas vi
sus daugakytiniųs organizmus

. "   |l,l>«'-r ir ui ura 
yra esmiškiausia sudėtine sėk
linio skysčiaus dalim: buvo pa
tirta, kad skysčių su spermato-

eeius

ina rasų ,viso-

N A U J IE N-O S>. Chicago, UI

Didelis Vakaras su Programų
Parengtas

NORTH SIDES DRAUGIJŲ SĄRYŠIO
1) Chicagos lietuvių Dr-ja Sav. Paš.; 2) Lietuvių Kriaučių Kliubas Sav. Paš.; 
S) Lietuvių Unijos 269 Skyrius; 4) LSS. 81 kuopa; 5) SLA. 226 kuopa; 6) 

L.M.P.S.A. 29 kuopa; 7) Rytmetinės žvaigždes Kliubas.

NAUDAI VIEŠO KNYGYNO
• Atsibus

Ned., Spalio-Oct. 21, 1917 m

DIDžIOJOžB SCH0ENHOFEN HALL, 
Kampas Milwaukee ir Ashland Avė.

Solo, akompanuojant p-lei J 
Solo—piano ..........................

Deklamacija ...........................
Duria atsidarys 4 vai. po pietų; programas prasidės lygiai 6 vai. vakare. 

Inžanga 35c ypatai.

visai nežinome, ar ištikro taip 
yra, kaip mes tai tik ką aprašė
me: čia einasi tik apie didesnį, 
ar mažesnį tikrybės laipsnį, 
Žmogaus protas neįstengia išaiš
kinti patį paveldėjystės apsireiš- 
kimą; mes visai nežinome, ko
kiu budu tam tikros ypatybės 
yra= perduodama vienos viena- 
tos. kitai; mes tik žinome, kad 
visos gyvos esybės šitą ypatybę

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi- 
iau pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėliu
parduota. Visi užganėdinti. Teisiu-

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

Prie Milwaukee ir North Avės.

Lietuvių Rakandų Krautuvė

minimum

The Peoples Furniture Company
1930-1932 SOUTH HALSTED STREET

Užlaiko Paairinkime yisokiy naminiy rakandų geriausios ryšies ir už prieinamiausias kai-
nas. I arankiausia vieta lietuviams įsigyti gerus naminius rakandus už pigių kainų.

Norėdami atlankyti šių krautuvę tėmykite antrašų ir lietuviškų parašų viršdurių.
Krautuve atdara kiekvienų vakarų iki 9-niy, o Subatomis iki 10-tai valandai vakare.
Parduodame uz pinigus ir ant lengviausių išmokėjimų.

Sis Pečius, kuriame galima var
toti kietas arba minkštas anglis, 
specialiai del sekančios C A 
savaites, tiktai i .DU

Mes lygšiol neatkreipėme ati
džios į vieną momentą, kuris 
yra neapsakomai svarbus pavel
de jystėje: kaip tik pas kūdikį 
pradeda atsirasti tam tikros pa- 
našybės ir ypatybės, tuoj aus kį- 
la klausimas: į ką jis yra pana- 

svarstymų paprastai ateinama 
prie išvado, kad pas kūdikį yra 
ir tėvo panašumai ir motinos. 
Ta buitis, kad, aplamai, galima 
yra klausti ar atsikartoja pas 
kūdikį tėvo ir motinos panašu
mai, leidžia, kad ir tėvas ir mo

kio išsivystymą. Ar šitas pri- 
leidimas yra teisingas? Mes nie
ko negalime kalbėti apie tėvus, 
kuomet kalba eina apie besidau
ginančią dalinimosi keliu amebą 
arba dauginančią si bumburavi
mo keliu hidrą. Čia galima kal
bėti tik apie motiną. Ameba- 
motina persiskiria, jei galima 
taip pasakyti, j dvi dukteris, o 
pas bidrą-motiną kūdikis plėto- 

iš jos kimo, čia prieš mu-

šita puiki sulankstoma lova (Da
venport), paranki turėti kiekvienai 
šeimynai, nuo £• 
♦r ancrščlnn.

«*>

PROGRAMAS
1. Daina .....................................          Chicagos Lietuvių Kvartetas
2. Solo. “Kur bakūžė samanota , St. Šimkaus sutaisyta,.....................p, j, j, zoįp

“Aida”, G. Verdi. Akoiąp. p-lė E. C. Makar, ........................... p> j. j*
3. Monologas ........................    p. J. Briedis

icrbiamiejil Nepraleiskite tos progos, atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes 
į vakarų rengia septynios draugijos. Taigi nereikia daną aiškint apie North 
ides draugijas—jos visuomet visur pasižymėjo, taigi ir šiame vakaro progra- 
\e dalyvaus įžymiausios Chicagos spėkos. Visas vakaro pelnas skiriamas 

naudai Viešo Knygyno. Kviečia KOMITETAS.

^msw^wiwwiiwii

nyli, jog čia pas jį prasideda 
bumburavimas. Bet ištiktųjų 
taip nėra. Krantelis pasiekia 
tam tikrą dydį ir paskui jau ne
auga. Geriaus jam prisižiūrėjus 
galima pamatyti, kad jame yra 
akytė, savo didumu atsiskirianti 
nuo kitų; tai yra kiaušinis. Be
lo šitas pats gyvūnas išstumia 
taipgi antrą pavidalą. Netoli 
nuo tos vietos, kur nuo kūno 
eina čiuopikai*. pasidaro kiti 
kranteliai; netoli dideli kaip tas, 
kuriame yra kiaušinis. Pasi
naudodami smagiai padidina^ 
muoju stiklui mes pamatysime, 
kad šituose kranteliuose kažin- 
kas k rūta; yra gaunama toksai 
įspūdis, kad ten neramiai juda 
mažyčiai daikteliai. Ištikro, 
taip ir yra. Šitos mažytės, dre-

27.50

PEARL QUEEN 

KONCERTINOS

didumo grajinamos ma~
7“ Taipgi mes

d i d ži a u s į pasirinki m ų

Visokio i
šiuos nuo $9 iki $100.
užlaikėm didžiausį _
lietuviškų rekordų su dainomis, • o i MM •n.,., #100 Georgi & Vitak Music Co.dėk] emaciomis ir $Q

• pi s, pim

Šitai pas mus kilo naujas suo- 
protis, su kuriuo mes lygšiol dar 
nebuvome susitikę: tai yra ly
ties suoprotis. Kokis tas šuo- 
protis? Ameba pasirodo bely
te esybe; ji nepriklauso nei prie 
vyriškos, nei prie moteriškos 
lyties; tas pats tinka ir hidrai, 
keliai ji dauginasi bumburavi
mo keliu. Bet hidra kartais ga
li tapti; lytiniu gyvumu. tas bū
va tąsyk, kaip ji tveria kiauši
nius ir sėklos akytes. Teisybė, 
dar pas ją lytįs yra viena nuo 
kitos neatskirtos: ji reikia pri

kos ir prie moteriškos lyties; 
prie to reikia žinoti, kad prie 
moteriškos lyties mes priskaito
nic tas esybes, kurios padaro 
'kiaušiniuos akytes. Bet yra 
daug gyvūnų, kurie tuo patim 
laiku yra ir pataitėmis ir pati
nais; šitas lyčių sujungimas vie
noj vienatoj yra vadinama her- 
mafrodyste. Herma f rodys te at
sitinka netik pas žemesnius gy
vūnus, bet ir pas gyvūnus sto
vinčius ant gana augšto išsivys
tymo laipsnio; šitai ve herma- 
f rodys tė pas vynuoginius sulai
žius ir net pas kaikurias žuvis. 
Be abejo, ji yra nuopradesniu 
apsireiškimu, kaip lyčių pada
linimas, pasidaręs kuone pas vi
sus stuburinius gyvūnus. Ir 
taip, mus nei maž neprivalo Hi
piu ti ta buitis, kad vienoj ir toj 

lytįs. Priešumas tarp vyriškos 
ir moteriškos lyties pasilieka 
vistiek pilnoj jiegoj: ji yra prie- 
šunias tarp sėklines akytės ir 
kiaušinio. Prisižiūri^jme pir
ma arčiaus Kiaušiniui. Kas 
kiaušinių nežino? Bet paukš
čių kiaušiniai užima atskirą pa
dėjimą. Jie priklauso prie stam
biausių kiaušinių rųšics. Bet ir 
tarp jįj yra randama žymies 
įvairybės: sudekime
siaus kiaušinį ir žvirblio kiau
šinį. Bet dar didesnis yra atsky- 
rumas tarp paties 
paukščio kiaušinio i 
džio ar kirmino kiaušinio, 
mino 
kiaušinis

mažiausio 
ir pienžin- 

Kir- 
arba pienžindžio gyvūno 

visai pranyksta šalę 
paukščio kiaušinio; 
žmogaus kiaušinio

štai, pa v., 
pusiaujo

vienai penktai daliai milimetro. 
Ir nežiūrint į tai, visi kiaušiniai 
yra panašus vienas į kitą. Visi 
jie susideda iš vienos sulygina- 

tozoidas taipgi yra daugių-dau- 
giatįsiai vienų-viena akyte, kuri 

mokslininkai netuojaus kaip rei
kia permano. Kaip spermato
zoidai buvo atrasti (1677 m.), 
lai jie buvo paskaityti mažais 
gyvūnėliais, vedančiais parazi
tinį gyvenimą sėkliniame skys
čiuje ir lik šimtą melų pralei
dus (1786 m.) pasisekė priparo-

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

“BIRUTES” VAKARAS
Nedėlioję, Spalių=Oct. 21,1917

*w,r
Imi

18th ir Racine Ave.

BIRUTES DRAUGIJA =
Stato Scenoje Vienaveiksmę M. PETRAUSKO Operą

Inžanga 35c ir augščiau

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

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

e

“ŠIENAPJŪTE”
Pradžiai 7:30 vai. vak.

skysčius nustoja kiaušinio 
vaisinimo
sėklinės akytės likosi filtre. 
Sėklinės akylės su lyg savo di
dumo nėra vienokios: vienos 
būva didesnės, kitos mažesnės. 
Sulyginant su kiaušiniu sėklinė 
akytė yra labai maža: pamatyti 

ra i padidinantį stiklą. Bet kiau
šinis nuo spermatozoido skiria
si ne vienu savo didumu; kita 
aplinkybė dar labinus puola į 
akis, kaip didumo skirtingumas: 
kiaušinis negali laisvai judėti: 

judėjimo. Sėklinė gi akytė 
kaip jau augščiau buvo nurody
ta, kilnojasi su pagelba savo 

gailės išvaizda ir kilnojasi su ja 
gana bruzdžiai.

kia? Su tuo nesunku bus mums 
susipažinti, padarius (išmėgini
mą. Išmėginimui paimsime 
kiaušinių ir sėklines jurų ežio 
akytes. Jurų ežiai, gyveną dide
liais skaitliais jurose yra skritu
liniais gyvūnais su kalkėtais 
grobais (kevalu). Jie priklauso 
prie dygliuotų gyvūnų grupos 
(Echirrodermata), atsižyminčių 
nuo kitų gyvūnų savo spindu
liuota sąstatą; prie šitos grupos

Nuvožę jurų ežio kiautelį, galė
site nuo jo paimli (žiūrint pa

klauso) kiaušinėlius, ar sėklinin- 
kus ir išpilti esančias juose ly
tines akytes indan su vandeniu.

atsižyminčio pieno varsa. Pa
sižiūrėkime gi per mikroskopą, 
kas čia dedasi! Mes pamatysi- 

da plaukti kiaušinių linkui; po 
tūlo laiko pirmieji spermatozoi
dai pasiekia savo tikslą; paskui 
jie, kaip tas atrodo per mikros
kopą, lyg kad bando pragręžti 
sau kelią kiaušinio vidun. Bet 

na žvynele, kuri kiaušinio vidun 
jau neliūdžiu jokių spermatozoi
dų Tik vienam laimingai pasi

Daina ., 
Kalba . .

e

Nepaprastas Vaka= 
ras Su Programų 

Rengiamas
Dr-tčs L. B. ir S. Am. Dramatiškai- Muz. Skyriaus 

Bus sulošta vieno veiksmo komedija 
“GERIAU VĖLIAU NEGU NIEKAD”

Subatoj, Spalio-^Oct. 20 d., 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PL.
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25, 35 ir 50c ypatai.
Apart lošimo bus solo, duetų, monologų, deklama
cijų ir tt.

* Visus kviečia atsilankyti
Rengimo Komitetas.

IŠKILMINGAS BALIUS
Subatoje, Spalių 20 dieną, 1917.

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. HaIsted Street
Su Apvaikščiojimu 5-ių Metų Sukaktuvių L. T .M. P. Dr-jos VYTIES 

Pradžia 6 valandų vakare. Inžanga 25c Porai
Kalbėtojai bus: 1) A. Masalskis, graborius; 2) K. Jitozaitis, 3) K. Pa- 

auskis; 4) W. Zukauskis.
Ūžkviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nes bus skrajo

janti krasa ir bus duotos trįs dovanos: Mergina kuri gaus daugiausia at
viručių gaus pirmų dovanų puikų gyvų gėlių bukietų, antra ir trečia gaus 
puiku ant stalo pastatoma laikrodi. Prick tam bus puiki muzika.

Visus kviečia KOMITETAS.

aiškiai matyli tą vielą, per kurią 
jis įsismelkė kiaušiniu: ten mes 

lozoido uodegaitę, neįėjusią 
drauge su savininku vidun. 
Po tūlo laiko mes išvysime sper
matozoido galvelę kiaušinio vi
duje; išpradžių ji yra labai ma
ža ir guli pas pačią kiaušinio 
periferiją (kraštą). Bet paskui j 
ji auga didyn ir eina prie kinu-, 
šinio vidurio. Dabar ji vis dau
giau ir daugiau įgauna pušiai- 

nyje mes turime reikalą su sėk
lines akytės branduoliu, Kimi- 

spermatozoido branduolį; ant- 
galo abudu susiduria ir susilie
ja j vieną branduolį. Dabar 

šų juo drauge dalinasi visa kiau
šinio akytė; pasidaro dvi akytės 
su branduoliu kiekvienoje; šitos 
akylės dalinasi savu žarų, ir tt. 
Prasidėjo naujos viena tos dary
mas!.

Subata

p-lė S. Laurinavičiui ė 
)-le Agota Vischuliute 
. ...p-iu P. Matiorienė

Chicagos Lietuvių Kvartetas 
............ drg. T. L. Dundulis

VICTOR
GRAMAFONAI

Ir netu
rimi Re

kordai.

WINOGRAD & CORHGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

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

Šokių Mokykla

Prof. J. KLOVAS
Tol. Ganai 7270 Prof- SLAŽAS 

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinamo Pa- 
nodeliais ir Pčtnyčiom. Pradžia 7v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 180* St., Chicafi-o, III

Duodama Privatin&s Lekcijos
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Subata, Spalių 20, 1917. NAUJIENOS. Chicago, TU
»'WWI MI|«I WI0.I1.

a s ajiMsssiMiamsa nsio&agim
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.
ABhgioje ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banlkoja. 

*« priežiūra Valstijos u Susivienijimo Bankij (Clearing House) dc gosliu 
ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900

W. Kasha h V. F. MASHEK

OHO KASPAK
pirklys
H. E. ’OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.

prez. Octting Bros

padėjimai
PERVIRŠIS

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnf$, O 

OTTO KOBIN 
ce Co vice-prez. T. VVilce Co. prez. Alia* 

JOZEF SIKYTA (Brewing (>
knsierius.

PERVIRŠIJA $6.000.000.
A ’ KALBmMA lietuviškai

^aaasOESDiiaaooū^aaaMlssnKimi

Lietuvių Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių 'Tautiškos kapines, kurios 

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

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

PASAHGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo

Informacijų galit paklausit laišku arba phone Willow Spring 6.

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

Nuo Spaliu Los dienos 1917 m. “Aušros“ Mokykloje 
mokyti anglų kalbos gerai žinomas kaipo mokytojasi kaipo mokytojas patyręs 
ir atsidavęs savo darbui J. LAUKIS (lietuvis). Jis mokins kaip

ir lt.) mokys, kaip ir pirmiau, V. MlšEIKA

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

AKUSERKA KRS.A. VISIKAS
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.

Telefonas Canal 3737

r~......--------- --------------- ----- --------------------------------------

Petras Vaitiekūnas
i šiomis dienomis lankosi po Illinois val- 
į stijų užrašinėdamas “Naujienas” ir 
i knygas. Pas ji galite užsirašyti laik- 
! rasti ir knygas ir pinigus užsimokėti, 
i nes mes už jį atsakome.
‘ “Naujienų” Administracija.
;__________  —---.L..-

CLEVELAND, OHIO.

iš draugijų veikimo.

Motoru c

A. Montvidas iš

kalbėtoja M. Dundulienę iš

pa rčiaus svetainėj

Progresyvių 
taiso teal ra

Lavinimus Ratelis Lietuvių 
Jaunuomenes rengia debatus 
temoje “Ar alkoholius kenkia 
žmogaus sveikatai?” Tasai Ra
telis turi paskyręs raštininku- 
korespondentu Walters W.

milini

ma.
K

Lavinimus Ratelis

kur Imlu u

“eenlrališkas.'' Kad lie

sivaržius, pažangiųjų draugijų 
komitetai vieloj ccn Indiško pa
sivadino progresyviu. Katalikai 
ir vol bureija, kad, girdi, “ir 
mes esą progresyvus." Iš lo ma
tyti, kad kataliku Cenlraliiiis 
Komitetas patsai nežino, ko jis 
nori ir kas jis yra.

* A *•

Luvinimos Ratelis padavė su
manymą savo centraliniam ko- » v
m i te t ui apie statymų, visiems 
susitarus, svetaines. Dabar tas 
klausimas bus visų draugijų 
svarstomas.

A A A

Clevelandas kila ir žengia pir
myn. Svarbiausias reikalas, tai 
svetaines pastatymas, kad nebe- 
reiktdų trinties po saliomis ir jų 
dulkes šluostyti.

Apgautasis.

trasos
ra

ra

m
oo

m

m
E3U
m
ra

ra

12th St. Tel. Kedzie 8002 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-10 W. 12th St., arti 
St. Louis Ave. ir 1115-17

X«z.»>/yXv^.-z^ ...

T RUSSIAN . ; , 25*.;
TURKISH I C T 75^

*^6AT|-I <■•<;;■ 20W

S( RANTON, PA.

Chicago, III.

*nt Durų, Lenin Karnų Ir Stoglnlc Popderot 
CARR BROS. WRECKING CO.

jOOa-3039 S. Halsted SR, . Chicago, II

VIENATIMS BKGI8TRUOTAU StUBAB APTTKKORIUB ANT BRIIJGEPORTO
VYRAMS IR SLAUGIEMS

Akiniai aukso rfinnnis nuo 18.00 ir 
gSČiau. Sidabro rėmuose nuo >1.09 fr 
auRftčiau. Pritaikomo akinius uldykį 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nsrviiko- 
mas, akių skaudėjimas, uivilkimiui h 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris «ali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. lityrimas uftdyka, joi perlti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, J«1 gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s sil
psta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelbae 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinįai uždykij. Atmink kad mes kol- 
nam gvarantuojam akinius fr klenkle- 
nam gerai prirenkam.

S. M. MK8IROFF, Ekspertas Optikas, •
Jei Jų* sergate D reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. A4 buvau ap- 
tiekoriue Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metu. Ai duodu patarimus DYKAI. Galu 
padaryti bile kokius metikus vaistus, Al rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai 
draugas įmonių B M MEHIROFF, 314? BO. MORGAN 0T., CHICAGO <IJ

DAKTARAS BOYD
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ

X-RAY EKZEMINAVIMAI

Garsinkis ‘Naujienose’

Birželio 28 d. vietos anglių ka
syklos!' darbo laiku tapo užmuš
tas lietuvis Jonas Sinauskas, 29 
metų amžiaus. Jisai paėjo iš 
Kauno gub.. Panevėžio apskr., 
Joniškėlio parapijos. Ruvo do
ras vaikinas, mylėjo skaityti lie
tuvių luikr«aščiusvir knygas.

Rugpiučio 6 d. prigėrė prude 
besimaudydamas Aleksandra 
Mineika; paėjo iš Vilniaus gub., 
Trakų apskr., Butrimonių vals
čiaus. Grikonių kaimo; turėjo 
amžiaus 55 metus; Amerikoj iš
gyveno 30 metų. Velionis buvo 
našlys, paliko du sunu. Buvo 
linksmo budo žmogus, jokavi- 
mų mylėtojas. Paliko nemaža 
turto. Palaidotas Dunmore ang
lų kapinėse. Gyvas šnekėdavo, 
kad jį turėsią palaidot Tautiško
se Lie tuvių Kapinėse.

Mirė Motii'jus Gavelis birželio 
22 d., \\rorcesl(‘r, Mass. lapo 
sužeistus ant galvekario ir grei
tai numirė ligonbulyj. Paėjo iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos apskr., 
Ūdrijos parapijos, Bulrimiškių 
kaimo; turėjo amžiaus 2G. me
lus. Amerikoj išgyveno apie 5 
melus. Liko tris broliai ir dvi v
sesers Amerikoj. Lapo parga
bentas Į Scranton,* Pa. ir čia pa
laidotas šv. Juozapo kapinėse. 
Buvo doras ir geras vaikinas, 
mėgo skaityti lietuvių laikraš
čius ir knygas.

Mirė Magdelena Ulinauskiene 
liepos 11. Paėjo iš Suvalkų g;,

Užrausiąs Lmbulis Amar
fi tty » ą fl m3mai vanoja

Garsiausi expertai ir daktarai Cook County . . 
Ligonbučio pripažino faktą, kad Louis Rosen 
pienas ir Smetona yra geriausi, gryniausi 
ir saugiausi del vartojimo ją ligoniams.

Tiktai pamislykit kaip tai gerai turi 
būti del jūsų ir jūsų vaikų sveikatos!

Reikalaukite jų savo grosernėse.
Parduoda visos didžiosios grosernes.

LOUIS ROSEN DAIRY
PIENAS ir SMETONA

Reikalaukite Geriausio už Savo Piningus!

□D
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$125 $40 PASARGA. KielKvienas, kas tik pirks 
-.musų krautuvėje, nepamirškite paimti

DEL TAVĘS paimsite bile viena iš tų trijų daiktų. 
* Ateikite ir persitikrinkite musų krau- 
I tuves kainomis, o mes esam įsitikinę,

Kontest Prasidės
Nuo Linos September 
Iki Linos December.
Del supažinimo visuomenės su musų 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas iiir-

tuvej per šituos tris mėnesius, gaus tri- 
jų šmotų skurinį seta, vertės f 
$125.00; antras gaus karpetą $40, o tre- 
čias gaus komoda $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurią 
nors iš šių trijų dovanų. • '

Senapilės apskr., Pam immio pa
rapijos, Pavitės kaimo; turėjo 
68 metus amžiaus, apie 19 im tų 
išgyveno Amerikoj, paliko savo 
vyra, sūnų daktarų ir vedusia 
(lukteri. Velionė buvo smarki c
ir teisinga moteriškė, ėjo visur 
už teisybę, buvo gera prižiūrėto
ja savo namų. Palaidota Lietu
viškos!' Tautiškose Kapinėse.

J. Petrikys.

Redakcijos Atsakymai s
D('l anadii' išspausdintos Nau

jienose žinutės apie lai, kad Ru
sijon reikalaujama apie 5000 
mechanikų ir mašinistų, dabar 
daugelis skaitytojų laiškais klau
sinėja mus įvairių del t!) infor
macijų, Atsakinėjome į laiškus, 
kiek galėdami, bet kad ir mes 
visų smulkmenų apie lai netu
rime, todėl užinteresuolųjų pra
šom!* ant loLiau kreipties ne į 
mus, bet ad’resu, kaip toj žinioj 
kad buvo paduota, būtent, į M. 
Dabrow, 2606 Haddon Ave., Chi
cago, Ilk - Galima rašyti lie
tuviškai.

Pasaulio Niekšui. — Ginčy
si.! klerikalų korespondentais 
neapsimoka. Jų vist lėk nepa
taisysi. Netilps.

*•***««*

£0$

TUPITE

kurs nenori gc- 
įf moju atsiteisti.

f <3n \ J|) paduokite savo 
skolininką į 

- musų rankas. 
Mes esame pasekmingi visokių 
skolų kolektoriai. Mųsu būdas 
pasiekia ir atgauna ncalgauna- 
mns skolas visose dalyse Ameri
kos, nes tam tikslui mes turime 
korespondentus, kolektorius ir 
advokatus, prižiūrinčius musų 
reikalus visose dalyse Amerikos.
j musų ofisų ypatiškai ar laiškais 
įdedami dvi-cenlinę markę atsa
kymui ant žemiau nurodyto adre
so :

AGENCY,

TT *» ir Tr"MP TWP 3HRP TrW^*’

imatizmas Sausgėla, f 
rWW>fl1IIMirWIIIIMIIIIH«IIIB«l|i|llllll g 
Ncsikankykitc savęs skaus- ? 

Reumatizmu, Sausgčle, S 
lų Gėlimu, arba Mėšlungiu ? 
limenu sukimu; nes skau- || 
mai naikina kūno gyvybę 1 
ažnai ant patalo paguldo, i 
\PSJCO COMPOUND mo- | 

lengvai prašalina viršmi- n 
s ligas; mums šiandie dau- 4 
j žmonių siunčia padėka- (g 
\s pasveikę. Kaina 25c. JĮ 
paetą 28c.

Justin Kulis z 
I S. Halsted St., Chicago, III. J 
nyga “ŠALTINIS SVEIKA- V 
”, augalais gydyties, kai- ‘ 
Oc. L

Hiidt. Jkgggfr JLdMMkJL MIKA 4t,«WW^X MSfeX
W " WR»TT WSF TT MP T WB’-aT WBi* 'TT TT WBF'T

KAI MS &
PU N DIN AS

45.16 SO. PALI INA ST
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 3774

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudčjim<,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitau! raidės susibėga | krovą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tsi 

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

JTOHra J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKJT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND A VE.
t

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

Tel. Canal 5335

Daktaras WISSIG,
Specialistas iš Seno Krajaus

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

Tel. Cana] 3263.
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Rniai Lhtuviiį Disnrailis Amirikoji
NAUJIENŲ BENDROVE i ne

*Kasdien, išskiriant nedeldienius
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje—
nešiotojams kasdien pristatant i na
mus, moka:

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

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

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

Suvienytose Valstijose, 
fe, pačtu:

Metams ....................
Pusei metų...............
Trims menesiams ..

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

....... $6.00
.... $3.50 
ne Chicago-
.... $5.00
.... $3.00
.... $1.75

. $7.00

. $8.00 
Money

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 popieros puses, belo 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai, raštai naikina-! 
mi, arba grąžinami atgal, jei bčgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jy ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

I Redakcijos Straipsniai

Antras Chicagos 
Draugijų susi
rinkimas.

t

■

Ryto įvyks antras susirin
kimas delegatų Chicagos 
draugijų, kurios sutvėrė Lie
tuvių Darbininkų Tarybą.

Du mėnesiu yitgal buvo
pirmas toks susirinkimas.’ 
Tuomet tapo įsteigta minė
toji Taryba.

Nors du mėnesiu yra neil- v
gas laiko tarpas, bet jo bė
giu lietuviai, kartu su visais 
Amerikos žmonėmis, pergy
veno daug. Tarybos steigi
mo laiku daugelis žmonių 
dar abejojo, ar bebus tokių 
svarbių reikalų, kuriems rei
kėtų jungti į daiktą musų vi
suomenės jiegas. Dabar to
kių abejonių tegali turėt tik
tai tas, kuris nemato, kas 
aplinkui jį dedasi.

Spaudos laisvė atsidūrė 
pavojuje—tos spaudos, ku
rią išaugino musų progresy- 
vė visuomenė. Ji tapo su 
varžyta, ir, kad kaip, ji gali 
but sunaikinta visai. Gy
vu ot ilgiaus ta spauda galės klerikalų 
tiktai turėdama paramos iš' —M - 

. žmonių, kuriems ji tarnauja.
Atsilaikyt prieš reakciją, ku
ri augs, kuomet nutils lais
vosios spaudos balsas, gali
ma bus, tiktai susivienijus į 
daiktą visoms musų progre- 
syvėms organizacijoms.

Iš to kįla svarbus uždavi
nys Darbininkų Tarybai. Ji 
turi išjudinti musų visuome
nę kovai už laisvąją spaudą

i.
į

sujungt tą visuomenę tvir
tais ryšiais, kad nedavus at
žagareiviams įsigalėt ir už- 
slopint musų progresai ju
dėjimą.

Reakcijos smūgiai, atkrei
ptieji prieš laisvąją spaudą, 
puola visų-pirma ant darbi
ninkų klesos. Neturėdami 
savo spaudos, darbininkai 
negali pasekmingai organi-1 
zuoties ir kovot už savo rei
kalus. Spaudos laisvės su-i 
varžymas reiškia padidini-’ 
mą vergijos ir išnaudojimo vio

I.

Darbininkų Tarybos susi-{žiuri tiese 
rinkimas ryto apsvarstys bu-(melaginga 
dus darbininkiškos spaudos įtraukia nuožiūrų ir perse 
apgynimui ir palaikymu 
sai apsvarstys taip-pat, kaip naščių.
sustiprinus tą ryšį tarpe j Tokiems gaivalams netu- 
darbininkiškų organizacijų, (retų but vietos tarpe pado* 
kuris u?°imp’7.crė Chica^oie ir rių žmonių!
kitose lietuvių kolonijose, j -------

First Lithuanian Daily ii> America 
Published Daifo Except Sunday

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

of Chicago,

.... $5.00

.... $3.00

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 ...........

United Slates, outside 
by mail;

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

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

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

Postai Mo-

rn

.valo but susirinkime.

Lietuviai šnipai.
dienos “Naujienų

jotų žinių iš “Keleivio”, ku

juos, kaipo didelius 
ijus”, skleidžiančius 
apšvietą žmonyse. 
jus matote, kokia 
“dora” ir “apšvieta”

nesenai 
garsino 
“veikė- 

dorą ir
Dabar

Keletas savaičių atgal 
po išvilkta aikštėn tūlų 
litiškų agentų veikimas 
tuvių tarpe. Tuomet musų 
kuniginiai laikraščiai pakė
lė didelį riksmą apie šnipų 
“sielos juodumą” ir stengė
si mest dėmę ant tautininkų, 
už tai, kad jie įsileido į per- 

.jdaug artimą pažintį su tais

po

yra tų 
kurie 

■vaikščioja su slaptosios poli
cijos samdininkais į viešus 
susirinkimus ir skundžia 
kalbėtojus bei laikraščius!

Chicagoje mes jau irgi bu
vome ne kartą persergėti 
nuo tokių skundikų. Kolkas 
jie dar veikia čionai, pasi
slėpę nuo žmonių akių; bet 
delei to iie nėra mažiaus

Bet kokios sielos 
“veikėjų”

Šnipų ir skundikų darbas 
yra pavojingas ne tuo, kad 
jie gali išduot kokius-nors 
organizacijų arba laikraščių 
sekretus. Musų organizaci
jos ir spauda neturi jokių 
paslapčių, už kurias valdžia 
galėtų juos bausti, — negut 
tiktai balutiškos smegens 
gali tokias kvailystes sugal
vot. Bet šiandie yra toks 

kada ir nekalčiausią 
yra lengva į bėdą į-

't

<aip visi žino ir “Kolei-
M paduotoji žinia patvir-

Itina, šnipai bei skundikai ne-
•s. Jie skundžia 
i ir tuo budu už*

Apžvalga
MĖGINA KOVOT 

ARGUMENTAIS.

ga-

jų priešai ima jau kitaip su jais 
kovoti, negu pirma. Koliai so
cialistai buvo silpni ir persekio
jami, tai klerikalai manė apsi
dirbsiu su jais šmeižimais ir 
skundais. Bet dabar jau jie ma
to, kad tie įrankiai nedaug te- 
gelbsli, ir jie mėgina kovot su 

buvo priverstas ir juodasis “Ry- 
a'os Garsas.”

ilga “moksliškų” D. 
(kun. Dambrausko,

41-tam to laikraščio n neryje 
randame 
Dumbrės
buvusiojo dvasiškos akademijos 

snį apie “klaidingas nuomones.” 
Į tų “klaidingų nuomonių” su
rašą jisai įtraukia anarchizmų, 
komunizmų ir socializmų, ir ra
šo apie juos, tarp kitko, seka-

komunistus; liktai skyrias 
nuo jų luomi, kad komunistai 
nori bendrai naudotis viso
mis žemes gerybėmis ir darbų

kad bendrai visų žmonių turi 
būti valdoma: liktai žeme, 
fabrikai, kasyklos, gelžkcliai

lečiaus pagaminti ir padirbti 
dalykai turi būti tarp žonių

dirbęs, vadinas, sulyg darbo 
turi būti ir užmokesnis. Ko- 
lektiviznio mokslo prisilaiko 
socijalistai, rūpindamiesi vi
sokiais budais išveržti iš pa
šalinių rankų visus darbo įį- 
rankius ir turtų gaminimo

brikus, geležinkelius, paga
linus kiekviena nuosavybę: 
namus, kapitalus ir tl. čia 
vėl kįla klausimas, kas turi

nių žmonių turtus ir darbo į- 
rankius: ar valsčius, ar dar
bininkų bendrijos? Kolektivi
stai apie tai ir patįs dar gerai 
neišmano, kam butų geriaus

tat socijalistai mėgina kolek- 
tivislams padėti, patardami 
visas žemes, fabrikus, dirbtu
ves, krautuves, atiduoti vals-

pilna tų visų darbo įrankių ir 
turtų šeimininke, l oki tvarka 
vadinasi žemės ir turtų naci- 
jonalizacija, nes tuokart visi 
turtai skaitosi nuosavybe vi
sos nacijos, t.y. valstijos. •

zacijos, kad tie visi turtai bu
tų valdomi nė valstijos, tat 
atskirų valsčių, draugijų, ben
drijų. Vadinas, kolektivistai

turtų valdymų pakeisti bend
ru valdymu visai panaikinus

teises. Kasgi iš to turėtų ras
tis? Ūkė ir pramone turėtų 
žlugti, nes visi darbininkai, 
ūkininkai gaudami iš val
džios arba iš savo draugijų

didelio išrokavimo savo ūkę, 
amatų gerinti, plėtoti, kaip 
dabar kad pašaliniai ūkinin
kai, pirkliai, amatninkai da
ro, rūpindamiesi gaminti ge
resnius ii* pigesnius daiktus, 
kad daugiaus juos žmonės 
pirktų. Kad visa žeme ir fa-

kart visi darbų užveizdos, pir
kliai, meistrai taptų valdinin
kais, darbininkai gi taptų jų 
pastumdėliais ir visa valstija 
virstų į vienų didelę kariuo
menę. Valdininkų skaičius 
begalo pasididintų, nes valdi
ninkais taptų, kaip jau minė
jome, visi meistrai, pirkliai,

dabar nelabai kas ir laibą die
nų nori teatiduoti, prie turtų 
gi nacijonalizacijos jie turės

ką, jeigu nenorėtų dirbti, su
areštuoti, įsodinti kalėjimai). 
Dabar jei kas nedirba kaip 
reikiant, jį šeimininkas atlei
džia, bet kad visi dirbtų “prie 
kazionų darbų,” tai valdžia

turėtų kiekvienam ir darbų 
parūpinti, arba savo pilietį 
maitinti be jokio darbo. Įve-

grįžta senovės baudžiavos lai
kai. Darbininkai atliktų savo 
darbus kaip kokį lažų tokio-

s Ii jos nustatytos. Senovės 
ponų vietas užimtų valstija, 
gi jos urėdais butų kiekvie
nas šeimininkas, meistras,

Tuokart

Valdžia

prieitų galas visai 
įsivyruotų baisus 
mas (priespauda).
dabotų kiekvienų musų žing
snį, žmonės taptų valstijos 
vergais, gyvenančiais iš jos 
malonės.

Ncgcriaus butų ir prie turtų 
' socijalizacijos, t.y. kad žemės 
ir fabrikus imlų valdyti vals-

siliautų nuolatinės rietenos 
del vyriausybės, del pelno, del 
darbų. Kiekvienas pultų prie 
lengvesnių darbų - kiekvie
nas rūpintųs kuodaugiausiai 
gaut užmokesuio, kuomažiau- 
sia dirbti. Per tai išdirbiniu f

ūkiai turėtų ilgai netrukus 
krist ant bankroto. Tatai jau 
matome dabarties laike visur, 
kur tik socijalistai bando tai
kinti savo mokslų apie nuo- 
latinų darbo užmokesnių di
dinimų ir darbo laiko mažini
mų: fabrikai nebeišsigali išsi-

letrijato diktatūra, atseit, 
viešpatavimas darbininkų, gy
venančių vien lik iš savo ran
kų ir darbo. Socijalistai e- 
konomijos reikaluose (turtų 
gaminimo ir. aikvojimo) rė
mėsi kolektivizmo mokslu, 
atmesdami asmeniška savasli 
ir pakeisdami jų valslijos-na- 
cijos nuosavybe. Vidaus po
litikoje (surėdyme) socijalis
tai teklauso minpis, saviškai 
prikurs tylos, daugumos daro. 
Mažuma esti daugumos užrė
kiama, pavergiama. Užsienio

prie internacionalizmo, ateit, 
tarptautinės proletariate su
jungęs, užniek laikydami tau
tybę, tautinius reikalus, tiky
bų, statydami augŠčiaus vis
ko medegiškus reikalus. Sva
rbiausiu veiksniu žmonių gy
venime socijalistai tepripažįs- 

lėliu budu savo užmanymams

gale visa socijalistų dora gali 
būti suvedama į vienų sakinį: 
kas stipresnis — to turi būti 
viršus. Proletarų yra dau
giausiai — tai jų turi būti vi
same kame ir viršus. Kerš
tas ir neapykanta yra pir
miausi klasių kovos vaisiai.

maksimalistus bei didžiulius 
(bolševikus) ir į mažylius 
(menševikus), vadinamus dar 
revizijoms ta is. Maksimalis
tai nori visus socijalistų su
manymus būtinai gyvenimai! 
įvykdinti, nors tie sumany
mai pasirodytų žmonėms vi
sai nenaudingi arba net prie
šingi. Maksimalistų prasima
nymai veda stačiai prie anar
chijos ir visuotino [iširimo 
(nigilizmo), todėl gyvenimai) 
negali būti juokino budu į- 
vykdomi. Mažylių socijalistų 
programa soči jalizmo reikala
vimus tepripažįsta teorijoje, 
praktikoje gi mažyliai socija
listai eina nesykį išvien su 
buržuazijos partijomis. Taip, i 
Vokietijoje socijalistai (ma
žyliai) eina išvien su Vokie
tijos valdžia, palaiko jos tau
tinius ir politiškus reikalavi
mus, gi socijal. revizionistų 
vadas Šeidemanas yra net Vil
helmo geras pažįstamas. Ru
sijoje soc. “menševikai” su p. 
Kerenskiu priešakyje, nors 
šaukia apie taikų be aneksijų

varu varo užbrukimo—impe 
rializmo politikų, o jai palai 
kyti įveda net mirties baus

Socijalistų likimas yra ta
tai tragiškas (skaudus) jei
gu jie eina nuosekliai sulyg 
savo mokslo — jie turi virsti 

anarchistais, pagalinus plėši
kais; jeigu ima savd mokslų 
minkštinti ir laikini gyveni
mai!, tai turi būtinai išvirsti j 
liberalus (laisvamanius) ir 
patįs turi virsti tokiais pat 
buržujais, su kuriais dabar 
kovoja, nes socijalistų ir li
beralų buržuazijos mokslo 
pagrindus yra los pačios, t.y. 
materijalizmas, kurs j ieško 
vien lik medegiškos naudos 
ir tepripažįsta medegiškų spė
ka augščiausia valdančia ga
lybe.
Pirmiausia apie kun. Dumb

lės padarytąjį socialistų paskirs
tymų į “maksimalistus bei di
džiulius” ir “mažilius” arba “re- 
vizionistus.” Reikia pastebėti, 
kad tas paskirstymas liudija 
apie visiškų musų kritiko nepa
žinojimų socialistų mokslo ir 
istorijos. “Bolševikai” ir “men
ševikai” (arba “didžiumiečiai” 
ir “mažumiečiai”) tai yra dvi is
toriškosios rusų social-demokra- 
tų frakcijos, pasidariusios apie 
penkiolika metų atgal, kuomet 
partija viename savo suvažiavi
me skilo pusiau del organizaci
jos klausimų. “Maksimalistai”

- gi yra visai kitoks dalykas: jie 
yra tie socialistai, kurie nori tuo
jau įvykini socialistų programų 
“maximum” (t. y. socializmų), 
neatsižvelgdami j lai, ar visuo
menės plėtojimąsi yra pribren
dęs prie to, ar ne. O “revizionis- 
lai” yra vėl visai kas kita: jie ne
pritaria Markso mokslui apie 
klcsų kova, manydami, kad vi
suomenėje klesų skirtumai tolyn 
eina mažyn, ir kad darbininkai 
“ramiu budu” gali ne liktai gaut 
būvio pagerinimų, bet ir pasi- 
liuosuot nuo kapitalistinio išnau
dojimo; šitokioje prasmėje jie 
mėgino pakeist (“padaryt revi
zijų”) Markso mokslų, lodei jie 
ir gavo “revizionistų” vardų. 
“Revizionistų” vadas Vokietijo
je yra Ed. Bernstein, kuris da
bartinės karės laiku eina ne su 
Scheidemann’u, o su Haase ir 
Kau tskiu.

Rusijos “bolševikai” ir “men
ševikai”, nežiūrint kokie yra jų 
nuomonių skirtumai kituose 
klausimuose, nepritaria nė 
“maksimalistams”, nū “revizio- 
nistams.” Kerenskis-gi, kurį 
kun. Dumbrė pastate į “menše
vikų” pryšakj, yra ne “menševi
kas” ir ne “bolševikas”, o socia
listas revoliucionierius, t. y. ne 
social-demokratas. Taigi ir 
Dumbrės pasaka apie “tragiškų 
socialistų likimų”, kurį jisai iš
veda iš savo “perkratinūjimo” 
socialistų srovių, neturi jokios 
vertės.

Tolinus apie socialistų moks
lus DJDumbrė pasakoja, kad esu 
tokių, panašių į socialistus, žmo
nių, kurie norį “bendrai naudo- 
ties visomis žemės gėrybėmis ir 
darbų vaisiais”; tie žmonės va
dinusi “komunistais.” Gaila te
čiaus, kad rašytojas neparodė, 
kur tokių žmonių šiandie esama. 
Mes žinome, kad, pavyzdžiui, 
pirmieji krikščionįs skelbė tokį 
komunizmų, kaip piešia Dumb
rė; bet mes žinome taip-pat, kad 
naujosios gadynės komunistai, 
kuriais vadovavo Marksas su 
Engelsu, atmetė tų “bendra nau
doj imąsi visomis žemės gėrybė
mis.” šių dienų komunizmas 
arba kolektivizmas arba socia
lizmas tai yra tas pats dalykas, 
tiktai įvairiais vardais pavadin
tas.

D. Dumbrė labai klysta, kada 
jisai įsivaizdina, kad “žemės ir 
turtų nacionalizacijų” skelbia 
viena ryšis socialistų, o “žemės 
ir turtų socializacijų” — kita rū
šis socialistų. Jisai, matoma, 
nesupranta, kų reiškia tie išsi
reiškimai. Socializacija (“apvi- 
suomeriinimas”, — jei galima 
taip pasakyti) yra paėmimas 
turtų į visuomenės rankas (“so- 
cietas” reiškia visuomenė). 
Darbo įrankių ir priemonių so
cializacijų pripažįsta visi socia
listai (kurie yra socialistai tik
roje to žodžio prasmėje). O ar 
visi socialistai pripažįsta nacio- 
naUzaciių? žinoma, kad visi; 
kadangi nacionalizacija yra nie-

i kas kita, kaip liktai tam tikras 
“apvisuomeninimo” būdas. .Tik
tai ve kas reikia žinoti: naciona- 

• lizacija arba paėmimas į visos 
šalies rankas negali but pritai
kytas prie visų dalykų: žemė, 
pavyzdžiui, gali but visos šalies 
(nacijos) valdoma; taip-pat ga
li but visos šalies valdomi gele
žinkeliai, pačias ir telegrafas. 
Bet butų labai nepraktiška, jei
gu visa šalis valdytų miestų gat- 
vekarius arba kiekvienų dirbtu
vę ir kitokia darbo įstaigų; ši
tuos dalykus geriau gali valdyt 
ir tvarkyt miestai, kooperatyvės 
bendrovės ir tl. Taigi naciona
lizacija yra ne atskiros socialistų 
rųšies mokslas, o tiktai to pa
ties mokslo pritaikymas prie 
tam tikru dalyku, u. I <

Didžiausį tečiaus savo neišma
nymų tas socialistų kritikas pa
rodo, kalbėdamas apie “vergi
ja” ir “anarchija” socializmo 
tvarkoje. Pagal jį išeina, kad 
socializmo tvarka bus palaidū
nų ir tinginių tvarka ir kartu 
baudžiava. Kaip toks prieštara
vimas sutelpa jo galvoje, sunku 
ir suprasti. Jeigu žmonės butų 
tokie sutvėrimai, kurie sugeba 
tvarkos laikyties, liktai tada, ka
da ant jų galvos yra iškeltas po
no bizūnas, tai jie negalėtų 
įsteigt laisva visuomenės surė
dymų; jie negalėtų nė norėt to
kio surėdymo. Jeigu-gi jie my
li laisvę ir jaučiasi nelaimingais, 
kada juos ponai varžo ir ver
gijoje laiko, lai jie, iškovoję 
laisvę, nesiduos uždėt jungų ant 
savo sprando. Tatai, rodos, yra 
aišku. Bet ką tu padarysi to
kiam klerikališkain “mokslin
čiui”, kad jisai būtinai nori pa
rodyt socializmo “bloguma.”

Nusmukęs betgi yra tasai kle
rikalų “mokslas”, jeigu ir tvir
čiausi jo atstovai nepajiėgia su
galvot rimtesnių argumentų sa
vo pozicijai apgint, kaip augš- 
čiaus paduotieji kun. Dambrau
sko išvadžiojimai.

LIETUVIAI ŠNIPAI SKUN
DŽIA LAIKRAŠČIUS.

“Keleivyje” randame šitokia 
įdomių žinių:

Pereitų subata pašaukė mus 
telefonu tūlas įtekmingas Bos
tone amerikonas, geras žmo
gus ir užimantis valdiškų vie
tų džiantelmonas, paminėda
mas mums, kad “Keleivis” kų 
tokio priešingo rašus prieš ka
rę ir patarė mums pamatyt 
tulus valdininkus, kad pasi
aiškinus kaip ištiesų yra.

Panedėlyje, nuėjus mums 
pas nurodytus Su v. Valstijų 
valdininkus, išgirstame štai 
kokia melagystę: buk “Kelei
vis”, “Naujienos”, “Kova” ir 
“Laisvė” neteisingai paduoda 
žinias apie karę, visame blo
gai atsiliepia prieš Suv. Vals
tijų valdžia, agituoja nepirkt 
“Liberty Bonds” ir atvirai pa
taikauja vokiečių valdžiai.

Kadangi nė viename iš ap
skųstų laikraščių niekados 
netilpo panašių dalykų, tad 
mes tai užginčyjoin ir prašė
me, kad nors vienų tokių ap
rašymų priduotų mums ang
liškame vertime, o mes pasis
tengsime per ištikimas ypatas 
prirodyt kiek yra tame teisy
bes. Dabar lauksime kuom 
tas baigsis. Valdininkai 
šiuom kartu atsinešė prieš 
mus labai mandagiai, kas pa
rodo, kad jie tiems skundi
kams neperlabai tiki.

Melagingai ir šiuom kart 
įskundė gerai žinomi iš kata
likų abažo vaikėzai-šnipai.
Kas yra tie ųielagiai, kurie 

įskundė valdžiai socialistų laik
raščius, “Keleiviui” dar neteko 
patirt. Bet veikiausia jie bus iš 
lietuvių klerikalų lizdb.

PRISIPAŽINO ESĄ ŠNIPAIS.

Tame pačiame “Keleivio” nu
meryje randame dar įdomesnių 
žinių apie lietuvių šnipus. Tie 
sutvėrimai, pasirodo, landžioja į 
prakalbas ir užrašinėja kalbėto* 

jų žodžius, kad paskui parnešus 
apie juos valdžiai.

Jie atsilankė į Progresyvio 
1 101 ( I IJ S IIS1 vienijimo prakal
bas, kuriose kalbėjo “Keleivio” 
redaktorius, drg. St. Michelso- 
nas, bet jie buvo taip kvaili, kad 
patįs pasisakė, publikai, kas esu. 
štai kaip tatai atsitiko: Kalbėto
jas, žinodamas, kad salėje yra 
šnipų, parode pirštu į jų pusę ir 
sušuko:

“Ir jus, šnipukai, kurie sė
dite tenai pasislėpę, užsirašy
kite šitų žodis žodin ir pra
nešk it valdžiai.”

Svetainėj kilo audra. Nuo 
plojimo, trypimo ir šauksmų 
sudrebėjo langai ir sienos.

Demonstracijai nutilus, kal
bėtojas tęsė savo kalba toliaus, 
kartas nuo karto užduodamas 
garo darbininkų išdavikams* 
šnipams. Ir kiekvienų sykį 
paminėjus šnipus salė ūžė nuo 
švilpimo ir plojimo.

Staiga vienoj salės kertėj 
atsistoja žmogus ir pakėlęs 
rankų sako: “Meldžiu balso. 
Aš esu įžeistas. Aš noriu pa
aiškinti, ko mes čion alėjom?”

Visa salė sužiuro.
Tai buvo vienas tų “kolegi

jos studentų.”
Kalbėtojas jam paaiškino, 

kad balsų jis galės gauti, bet 
tegul palaukia, kada prakal
ba pasibaigs.

* Prakalbai pasibaigus, tas ka
talikiškos “kolegijos studentas” 
užsilipo ant pagrindų ir pasakė:

“Gerbiamieji, mes jaučia
mės įžeisti. Ponas Michclso- 
nas, nežinau, teisingai ar ne, 
pavadino mus šnipais. Aš ne
žinau. Aš jums paaiškinsiu. 
Dabar, karės laiku, kįla daug 
sumišimų ir riaušių, paskui 
žmones areštuojami ir bau
džiami. Taigi aš norėdamas 
lietuvius apsaugoti ir atėjau 

f čionai. ' Gal but kas nors ap
skųs ponų Michelsoną ir pri
meluos, kad jis negerai kalbė
jo. Taigi aš noriu jį apsau
goti. Aš užrašini jo kalbų, 
kad parodžius, jog jis teisin
gai kalbėjo. Žinot, dabar ka
rės laikas, tai reikia užlaikyt 
tvarkų ir įstatymus. Taigi 
mes dėlto čionai ir idėjom, 
kad prižiūrėt tvarka ir apsau
got lietuvius.”

Paskui jis pradėjo painio
tis ir baigdamas pasakė: “Jus 
organizuokitės visi. Socialis
tai ir katalikai, organizuoki
tės visi ir kovoki U kad nu
versti šitų tvarkų, ale įstaty
mų turit klausyt visi. Pakol 
yra įstatymai ir valdžia, jų 
reikia palaikyti; o kaip su
griausite ir padarysite geres
nius įstatymus, tai tuomet 
juos pildyki t.”

Išeina Michelsonas ir sako:
“Aš labai džiaugiuos, kad 

šitas, ponaitis pasiprašė tako 
ir pasakė, kas jis per paukš
tis. Jisai prisipažino, kuo jis 
yra. Aš jo visai nebuvau 
įvardijęs. Aš lik sakiau, kad 
čia yra šnipelių. O kas jie, 
niekas nežinojo. Bet jis išsi
šoko pats. Tai primena man 
tų pasakų, kuomet tarp būrio 
žmonių vienam likos pavog
ti pinigai, bet kas buvo vagis, 
niekas nežinojo. Tečiaus 
kuomet vienas gudruolis sus
tatė visų ta būrį į eilę ir su- 
šukoe kad ant vagies kepure 
dega, kaltininkas tuo jaus nu* 
si tvėrė už savo kepurės. Ly
giai taip yra ir čia. Aš tik pa
sakiau, kad čia yra šnipų, ir 
štai šilas ponaitis tuojaus nu
sitverė sau už kepures. Tai
gi žinokit dabar, kas jis yra. 
Jis prisipažino.”

Salėj ir vėl didžiausia de
monstracija.
Tolinus “Keleivis” paduoda 

dar šitokių žinių apie tuos Šni
pus :

Federalio Tiesos departa
mento ofise prokurorui tar
dant d. Smelstorių, į kalbų įsi
maišo ten esantis slaptos po
licijos agentas su savo užme-

■
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DYKAI vienas 10c 
šmotas .Jap Rose tu
aletinio muilo.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

t S U-l 3 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Kalbas 
Lokcijy

GE1STAR
GRIBAUSKAS

BRENZA.

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

sistatysiu save.
Mme de Chantevei 

ryk to!
M. de Garelle. - -

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 
Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

Peninsular ši 1<1 y tujas, 
gerai padarytas, dide
lės micros, tvirčiausias 
ir ekonomiškia- 
tįsis šildytojas vv 
$5 j mokėt, 50c į savaitę

Išpardavimas Pa 
nedėlyj, Utarnin 
ke, Scredoje ii 
Ketverge

THE URNICH LAND CO., 
Room 25,154 W. Randolph St 

CHICAGO, ILL.

(Balsas ant laiptų girdėti 
šaukia “Matilda”).
Mme de Chantever (tyliai). ..

Mano vyras! Sudiev!
M. de Garelle (pakildamas).

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS.”

Post Toasties —pusryčių 
maistas, šiam pardavime, 
specialiai pakeliai 
tiktai................... ****

Dromedary cocoa—riešu
tai. t sv’aro pake- 33* 
lis tik ............... WWV

M. de Garelle. -— Žinoma 
Mine de Chantevei 

kam reikalingos bu

gyno naudai vakarų nedelioj, 
spaliu 21 d., Schoenhofcn sve-

jų už mylimųjų 
nieko kito neparodo, kaip paže
minimų. Pirmame atsitikime 
jis prisiima visas pareigas, ru- 
pesčus ir atsakomybę meilės; 
antrame atsilikime jis palieka 
visus tuos sunkumus tikrajam 
savininkui, pasilikdamas tik 
smagumus, su gale pranykti, 
kada ypata nustos jam patikti.

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽlS
KAZ. MATULIS

rbavihių ir suaukautus dail 
s — tariame nuoširdų ačiū.
Rengimo komi tetas:

Marė Poškienė,
Marė Pitelienė, 
Liuda Statkevičienė.

Mazola oil, nieko nėr ska
nesnio kepimui arba sa
lotoms, kvorta ke- EE* 
nas, specialiai po vvv

M me de Chantever. — Ar i 
olo išėjai! Kų tu manai?
M. de Garelle. —- Aš manau 
tūlame, kad jus turėtumėt su

Mėgink“ Our Pride”, pus
ryčiams kavą, švelni, 35c 
verte, svaras '□O r* 
no................ CUG

Amber skalbyklai 
muilas 5 šmotai už

Išplečiamas valgomojo 
kambario stalas, tikro ke
tvirtai nio .ąžuolo, gražiai 
nužibintas. Rifkino kai
na $30.00, musų 
kaina .......... C.C.

das, kurias jus pavogėt, kada aš 
buvau jūsų vyru, kad atidavus 
jas tam, kurio aš nežinau.

Mmc de Chantever. — Tu esi

Na, aš mėgstu šia rolę geriau 
negu senųjų. Ji yra žavėjauti, 
gana žavėjanti, dar labiau žavė- 
janti, kada aš užgirdau M. de 
Chantever šaukiant jų “Matil
da”, tuo savininko balsu, kurį 
vartoja vyrai.

Vertė K. B—as.

Duofold, Simplex duofold, 
Iikro .ąžuolo rėmai, ištiesia
ma didelės micros lova, sė
dyne ir užpakalis apmušti 
royal skūra, Rifkino kaina 
$35, pardavimui SJIE "7įį 
|)O ........ .... CiVm K w 

Lengvi Išmokėjimai

Musų Metine Tyro Maisto Paroda 
Dykai Sampeliai. šimtai pigumų groserio

Jell-O, skanus užsigarda- 
vimas, rinktinių vaisių 
specialiai apkai- OCp 
nuota už 3 pak* tik^«-

Puikus Supamasis Krės
las, minkštai apmuštas 
royal skūra, Rifkino kai
na $14.00, par- $0 Qrt 
davimui po .... O«vU

Lengvi Išmokėjimai

75c Ant
Dolerio

Visas Sandėlis Rifkino Namo, 507 W. North Avenue.
Rifkino Rakandų Namas buvo pasižymėjęs tuo, kad jis pardavojo puikius rakandus. Jie uždarė dirbtuvę— 
norėjo greitai parduoti, mes supirkome visą sandėlį po 75c ant dolerio. — $7.500 sandėlis, kuris yra vertas 
$10,000 perkant šiandie atdaroje prekyvietėje, mes paėmėme visą sandėlį už $5,600. Jus naudositės musų 
laimingu supirkimu. PARDUODAMA PAS KLEIN BROS. LABAI LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ BUDAS.

Per laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ii’ greitai išmokti 
Anglų kalbų, skaitymų, raštų 
ir gramatikų. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKI NA M E i r KI AJSOSE 
įvairių mokslų, dienomis/ ir va
karais. KIgsos dėl vyrą ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky
kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(American Schoo! of Longutget)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

CRYSTAL Domino 
kruope! as cukrus, 
perkant groserio už 
$1 arba dauginus, 
miltai, pieno tavor., 
muilas ir daržoves 
nesiskaito—Panedė- 
lyj tiktai 5 
sv. maišas v v V

Seklyčios Setas, apmuštas tikra skurs, ąžuolu bei 
•andonmedžiu nudirbti reniai, Rifkino $EQ Kfl 
kaina $80, pardavimui po...................

Lengvi Išmokėjimai

Juozapas F. Budrik
3343 S. Halsted St., Chicago. Ill

Telephone Drover 8167

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinį 
Bank nėra, jies netik ką turi didelį kapitalą ir perviršį, bet 
yra po užveizda Valstijines Valdžios ir po nuolatine priežiūra 
15 gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 
raportų išduotų Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917, šio

BANKO TURTAS SIEKIA

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminali&kuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

| visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

321 S. Halsted St
Ant trečių lubų

l'f’fel. Drover 1340

Mokyklą. Vi- 
ai mokinama 

sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 

^8583^1 rak taviški. Aš užtik- 
r i nu, kad išmoki n- 

y v * v siu į trumpą laikų, 
šokiai atsibuna kas panedelį ir ket
vergę; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagelbininkai.
1900 S. Union avė., Chicago.

nr
Užlaikome

Skolina Pinigus ant Namų ir Biznių, Apsaugoja Namus 
ir Rakandus nuo Ugnies, Parduoda Laivakortes ir Siunčia 
Pinigus j K rajų, kranu ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku
mentų. Notarijušas visados randasi Banke.

Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentų 
išmoka dusyk per metus, Sausio irini 

tiuu.ii inu, Hune pati* uar nėra pusi rengę pradėti dirbti. Bul
vės pigios ant farmų; lašinių valgyk kiek širdis trokšta, liku
sius parduokit miesto žmonėms, už ką gausite daug brangiau.

Komoda, Kolontalė staile, 
tikro ketvirtainio ąžuolo, 
beržo, raudonmedžio, Ri- 
(kino kaina KO
Mo, dabar po

Lengvi Išmokėjimai

Balsas. — Matilda!
Mine de Chantever 

man eiti!
M. de Garelle. Kur aš turiu 

jus vėl pamatyti?
Mine de Chantever. — čia — 

šį vaikiu- — po pietų.
M. de Garelle (bučiuodamas 

jos rankų). — Aš myliu jus!
(Ji nubėga).
(M. de Garelle pamažu su-

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike 
kos valandų.

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

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

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

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

Rumford kepimui miltai, 
1 svaras, kenas, maišo
mas šaukštas ir virėjai 
knyga dykai su 
kiekvienu k e. n u pomVV 
Downey’s sviestas, po 1, 
2, ir 5 svarus pa- 
kolai, svarui uJ'&LU

Didelis Pečius, tvirto 
čysto spižo, didelis ke
pimui vidurys, gvaran- 
tuojas visais 
giais, puiki 
las nikeliu.

Sawyer Biscuit Co. Cris- 
po soda crackers, šiame 
išpardav. apkai- i CJp 
nuota 3 pakeliai už « OI#

šį tarpe jūsų ir moteries, tegul 
ji veda kitų vyra — apsivedi- 
mas yra tik siutas, kuris pagal 
norų gali būti pertrauktas — o 
pats pasidaryk tos moteries 
meilužiu: paliuosuota meilė yra 
retežiu, kuris negali būti per
trauktas. Mes sutraukom siutų, 
aš siūlau jums retežį.

Mine de Chantever. Tu esi 
juokingas. Bet aš atsisakau.

M. de Garelle. - Tada aš per
sergėsiu M. de Chantever.

Mine de Chantever. — Kame 
tu jį persergėsi?

M. de (birelio. -A: 
jam, kad tu

Tarp tų dviejų dalykų vargiai 
yra panašumas.

M. de Garelio. Mano brangi 
drauge, jūsų išvadžiojimai yra 
labai menki. Kada vyras myli 
moterį, jis neturėtų jos vesti, nes 

ji pri- 
gaudinčs jį, kaip tu prigaudinė
jai mane, čia yra prirodymas. 
Kuomet nėra abejonės, kad my
limoji pasiliks ištikima savo 
meilužiui su tuo pačiu uolumu,

Vienintelė grynai Lietuviška Ranka po priežiūra Valdžios ir Ban 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką 
kur \ ra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bu> 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban 
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 valandai vakare 
Panedėliais, Seredomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS

DIREKTORIAI:
PRANAS
PRANAS
JULIUS C

sų meile pi 
Jūsų bučki 
kiekvienas jų. Ar ne tiesa? 
Jus pavogėt dalį jų naudai kito! 
Taigi aš reikalauju sugrųžinimo, 
slapto, be jokio skandalo,, kaip 
tas yra daroma su begėdiškais

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
/% Geo. M. Chernaucko 

1^60 S. Union 
ave- *r kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj. 

Ateik j vienintelę
HiMBBe Šoki

The Simplex Combina
tion, kūrenamas ang
limis ir gezu pečius, 
visas plieno, I skylės 
anglims ir $AQ 7E 
4 gezams S □
Lengvi Iš m o k e j i m a i.

Šildytojas, geros micros, pats prisipildo, su 
dvigubom liuktoni, pajudinamas ugniai ka
tilas, Duplex grotai ir didelis šiI- 
dyto'jas—apkainuotas po ..........

Lengvi Išmokėjimai

Mine de Chantevei 
jus mane skaitote?

M. de Garelle. — Pačia M. de 
Chantever.

Mine de Chantever. - Na, tas 
biskį jau perdaug.

M. de Garelle. — Atleiskite 
man, tas, kuris prigaudinėjo 
mane skaitė jus pačia M. de Ga
relle. Dabar mano eile. Kas

Mine de Chantever. — Kokia 
begėdystė! Ir las pasiulinr 

M. de Garelle. - Štai 
Jus kų tik pripažinote, kad 
jums, aš buvau vienu iš tų 
kingų sutvėrimų, visuomet 
j nokiamų kų ne darytų, ko 
kų kada jie tyli ir dar labiau 
juokingų, kada jie pyksta, kurie 
yra žinomi kaipo prigaudinėja- 
mi vyrai. Taigi, madame, tų 
kelių jūsų gautų kirčių toli neuž
tenka atlyginimui už ypališkų 

ybę ir sunaikintų jūsų pa
yra nemažiau 

dalyku, kad jus esate sko
mai! labiau rimtų atlygi- 
vienu ar kitu budu, dabar, 
aš nebesu daugiau jūsų

Kirk’s Flake skalbyklos 
muilas, boxas su 66 šmo
tais, šiame pardavime ap- 
kainuola tiktai gg 

Augštos ryšies California 
Port Vynas galionas lia- 
kas, apkainuota $•< 
šiame išpardav. I

Mes užlaikome didžiau- 
pasirinkimą visokių Lie- 

tuviškų rekordų taipgi ru
siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 
peilių (silverware) gvarantuotų 

britvų ir t.t. Užlaikome didžiausių knygų krau
tuvę Chicagoje, kur galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.

Kainos musų yra žemesnės kaip kitur.
Katalogų rekordų ir gramofonų siunčiame 

dykai.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS’.’.

MOKINKIS

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

♦’v?! Taipgi yra po aštria
< Valdžios priežiūra ir iš-

' duodantis savo, atskaitas
' ' penkis kartus į metą.

Bankas moka 3 nuoš.
rotomis ant metų už P*a-^ 

' „ ' ■ - ■ dėtus pinigus, duoda pflH
skolas ant budavojimo ir

. I mwm 1 Kifrst nn-dtn pirkimo namų mieste
1 Chicagos, siunčia pinigus

g® i pnila ; įmljB liffln jtiKu į visas svieto dalis, par-
: La. pinigus iš kitų

■; jffl C ® 351 Ja!Į| r?p| ghy. bankų po visą Ameriką
t If i* MO 11 ’r abeluai atlieka viso- 

Infr..y k*us bankinius reikalus.
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po įlietų. 
SUBATOMIS nuo 9 ryto

• ■ 3 : ‘ ' iki I v. po pietų; taipgi
_______ J______ _____  ■' SUBATOMIS VAKARAIS 

nuo 6 iki 9 vai. atdaras.
Kalbama Lietuviškai

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeport!) 
Central Manufacturing District Bank 
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

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

Puikiausią
>a! 1 c

■ Laikrodžių 
į Krautuvę.

ddžiausią ant Bridge- 
porta Katrie norite 
nusipirkti gražų laik-g^***^ 
rodėlį, deimanto žie- 
delį, dcvizkėlj, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių

M. de Garelle. ...
tu buvai mano pačia

M me de Chantevei
M. de Garelle. - 

dovanos tau.
Mine de Chantevei
M. de Garelle. --- Akstinas!

Žinia nebus smagi.
M me de Chantever ( juokda- 

mos). Nedaryk to, Henri-

Nežudyk Saves
15 akrų Farma, žemė derlinga ir visa dirbama; skyrium 
klos. Tiktai $5.1)0 iš Chicagos t įkirtas. Yra 6 melžiamos 
čs, 5 priauganti veršiai, 4 arkliai, I kiaules, daugybė viš-

Laike musų Tyro Maisto Parodos, gerai žinomi išdirbėjai rodys savo maisto produktu
—__________________________ Keletas Speciališktnnų - -------------- —

r----------

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

PIRKITĖS SAU PEČIUS DABAR
St e w a r t Co m b i n at i o n 
Anglių ir Gezo pečius 
parankiausias 2 in 1 
pečius. Anglimis ir ge
sti kūrenamas

“Kas tamsia esi? — 
Smclstorius. ■— Jei 

buvai tame susirinki- 
lamsta supranti lietų
jų?” “No”, sako slap

tos policijos agentas, “but mis
ter Mikalosky has told us you 

did.” Vadinasi, A. Mikalaus- 
knlis tarnauja kaipo d'onošči-(su kokiuo ji prigaudineja vyrų 
kas ir J. Bamanauskulis pats [Ar las ne liesa? Jeigu jus no

timu: “Ar ne tu publikai pa
rodei susirinkime esančius 

t u liepei ten

HAISTEO. 201“ Šf 
CAWALPORT A’



f

Subate, Snalių 20, 1917.

Chicagiečiai žinokite kad 
Saugiausias Pinigams 

Pasidėti Bankas 
yra tas, kuris turi didelį Kapitalą 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 
Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metą.

Bankas moka 3 nuoš. 
rūtomis ant metų už pą- 
dėtus pinigus, duoda pffl 
skolas ant budavojiino ir 
pirkimo namu mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 
j visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
liaukų po visą Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki 4 po pietų.
S U BATO MIS nuo 9 ryto

•T iki 1 v. po pietų; taipgi 
SUKATOMIS VAKARAIS 

A STArTE BANK. ni,(? 6 iki 9 V;.,L atdaras.
Kalbama Lietuviškai

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto 

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

Chicago, III.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkariii Linijos.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu-
viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban-

Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban-

Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Suimtomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Seredomis ir Pėdnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS

JONAS

NAUJIENOS, Chicago. EQ.
i AteiiHKrtiiHhorawta—w*wa*ai»i W»HiifBultiin r

tWWHRf—0M*WOW»» iu.wri.»..» ■ .,W. ?, ><rth . 3a’**.—MWr'*"*" 1 ■ _ __
AĮrt'thiiaVM—WXh>lMH*«atiiilMMM>i'WI»ifriiW>Į»W.f«irrnnr‘fmi»iariTnii ...... ■ T-"r“-miiitutw- 1W1*"Ii--', ■1 i-—.............t - -h-t - - - -——■ —------ mw-IQ-ir-f

o

KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS

DIREKTORIAI:

PRANAS GRIBAUSKAS 
JULIUS C. BRENZA.

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

b

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

Del parankamo lokių depozitorių šio Banko taupomasis sky7 
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

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

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

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

Nežudyk Saves
45 akrų Farma, žemė derlinga ir visa dirbama; skyrium 

ganyklos). Tiktai $5.00 iš Chicagos tikietas. Yra 6 melžiamos 
karves, 5 priauganti veršiai, I arkliai, 4 kiaulės, daugybė viš- 
,/»• . • v. • \ ..., ..lt n nn/> V»1iA

. ..... ...... ojuiiie pirmas ant 
iiuuaiMio, Hune pati* oar nėra pasirengę pradėti dirbti. Bul
vės pigios ant farmų; lašinių valgyk kiek širdis trokšta, liku
sius parduokit miesto žmonėms, už ką gausite daug brangiau.

United States Agriculture aprašymą apie žemės derlingu
mą išaiškinsiu lietuviškai už dyką, taipgi nurodysiu, kur ge
riausiai galima pasirinkti fanną. Adresuok:

THE URNICH LAND CO., 
Room 25,154 W. Randolph St 

CHICAGO, ILL.

rodei 
šnipus 
sukelti 
juos?” 
atkirto 
tamsta

ir

Snielstorius. — Jei 
buvai tame susirinki-

ter Mikalosky has told us you 
did.” Vadinasi, A. Mikalaus-

Tas Mikalauskas ir Ramanau- 
as lai “garsus” klerikalu “vei-

Guy de Maupassant. .

Kerštas
(Pabaiga)

Mme de Chantever. — Kokia

M. <le Garelio

jums, aš buvau vienu iš tų juo-

kų kada jie tyli ir dar labiau

m i vyrai. Taigi, madame, tų 
kelių jūsų gautų kirčių toli neuž
tenka atlyginimui už ypatiškų

steigimu laimę, ir yra nemažiau

linga man labiau rimtų atlygi
nimų vienu ar kitu budu, dabar, 
kada aš nebesu daugiau jūsų

M. de Garelle. — Aš manau, 
madame, kad jus turėtumėt su-

buvau jūsų vyru, kad atidavus 
jas tam, kurio aš nežinau.

Mine de Chantever. — Tu esi

M. de Garelle. - Visai ne. Ju- 
ineilė prigulėjo man, ar ne?

kiekvienas jų. Ar ne

Mine de Chantever. — Kuo 
jus mane skaitote?

M. de Garelle. - Pačia M. de

Mme de Chan lever.

Garelle. — Atleiskite 
man, tas, kuris prigaudinėjo 
mane skaitė jus pačia M. de Ga
relle. Dabar mano eile. Kas

M. de

Mm e de Chantever. — Tada

M. de Garelle. — žinoma. 
Mine de Chantever. — Ta

Me. de Garelle. Pakurstyti
V

ries parodo meilę ar uuskiu^, 
bet paėmimas jų už mylimųjų 
nieko kito neparodo, kaip paže
minimų. Pirmame atsitikime 
jis prisiima visas pareigas, ru- 
pesčus ir atsakomybę meilės; 
antrame atsitikime jis palieka 
visus tuos sunkumus tikrajam 
savininkui, pasilikdamas tik 
smagumus, su gale pranykti, 
kada ypata nustos jam patikti.

draugė, jūsų išvadžiojimai yra 
labai menki. Kada vyras myli

jai mane. Čia yra prirodymas. 
Kuomet nėra abejonės, kad my
limoji pasiliks ištikima savo 
meilužiui su tuo pačiu uolumu,

šį tarpe jūsų ii- moteries, tegul

norų gali bid i pertrauktas — o

meilužiu: paliuosuota meilė yra

Mine de Chantever. Tu t 

okingas. Bet aš atsisakau.

Mme de Chantever. — Kame

M. de Garelio.

ne!
Mme de Chan lever.

ve

tu buvai mano pačia.
Mine de Chantever.
M. de Garelle. .... N

dovanos tau.
Mine d e Chantever. -
M. d e Garelio.

Žinia nebus smagi.

šaukia “Matilda”).

ma-

Kad

to, Henri-

M. de Garelle (pakildamas).
Aš nuvesiu jus pas jį ir per

sis ta tvsiu save.
Mine de Chantever. —Neda

ryk to!
M. de Garelle. — Palauk ir

Mine de Chantever. — Mel-

Balsas. --- Matilda!

man eiti!
M. de Garelle. Kur aš turiu 

jus vėl pamatyti?
Mjne de Chantever. — čia — 

šį vaikai* — po pietų.
M. de Garelle (bučiuodamas 

jos rankų). — Aš myliu jus!
(Ji nubėga).
(M. de Garelle pamažu su- 

grįšta savo kėdėn ir suslinks- 
ta j on).
Na, aš mėgstu šia rolę geriau 

negu senųjų. Ji yra žavėjau ti,

Chantever šaukiant jų “Matil
da’", tuo savininko balsu, kurį

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

>23 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

tol. Drover 1310

Miesto Ofisas:
IŽ7 N. Dearborn St.

Tflll-IS Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Jžlaikome
Puikiausių 

Laikrodžių
Krautuvę.

^džiausią ant Bridge- 
vort(x Katrie norite 
nusipirkti gražų laik-^*^^ 
rodėlį, deimanto žie- 
delį, devizkėlį, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus. K

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

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS’’.

Atdara utarninko
ir Subatos vaka
rais

Ar tai dabar tas nėra Laimė? Mes išpirkome

Išpardavimas Pa
nert ėlyj, Utarnin- 
ke, Seredoje ir 
Ketverge

RAKANDŲ SANKROVA
Visas Sandėlis Rifkino Namo, 507 W. North Avenue.

Rifkino Rakandų Namas buvo pasižymėjęs tuo, kad jis pardavojo puikius rakandus. Jie uždarė dirbtuvę— 
norėjo greitai parduoti, mes supirkome visą sandėlį po 75c ant dolerio. — $7.500 sandėlis, kuris yra vertas 
$10,000 perkant šiandie atdaroje prekyvietėje, mes paėmėme visą sandelį už $5,600. Jus naudositės musų 
laimingu supirkimu. PARDUODAMA PAS KLEIN BROS. LABAI LENGVŲ IŠMOKĖJIMŲ BUDAS.
MW1WII IIIIIIUIIIII t ĮHf linini rrimiin »iiiiiiniiiiliW|WiwiliiiiiiwniwwBi>«MiiwiiiMiWMiiiiiwiiMwnwiw M imi niliMBl— M———B

Išplečiamas valgomojo 
kambario stalas, tikro ke
tvirtainio ąžuolo, gražiai 
nužibintas. Rifkino kai
na $30.00, musų ^99 
kaina ..........

Lengvi Išmokėjimai

Komoda, Kolonialč stailė,

Seklyčios Setas, apmuštas tikra skūra 
•andonmedžiu nudirbti rėmai, 

,.<aina $80, pardavimui po ....
Lengvi Išmokėjimai

beržo, raudonmedžio, Ri
fkino kaina
835, d.abar po fuALOU

j|

it

,58_50

PIRKITĖS SAU PEČIUS DABAR
Stewart Combination I The Simplex Combina-

lion, kūrenamas ang
limis ir gezu pečius, 
visas plieno, 1 skylės 
anglims ir
l gezams "Tva a v 
Lengvi Išmokėjimai.

os, pats prisipildo, su 
dvigubom liuktom, pajudinamas ugniai ka
tilas, Duplex grotai ir didelis šil- &ZO 
dyto'jas—apkainuotas po.......... fcOovV

Lengvi Išmokėjimai
Peninsular šildytojas, Didelis Pečius, tvi

parankiausias 2 in I 
pečius. Anglimis ir ge
sti kūrenamas
po ............... vv

gerai padarytas, dide
les micros, tvirčiausias 
ir ekonomiškia- $|EįQ 
usis šildyt ojas v d* 
$5 j mokėt, 50c j savaitę

Duofold, Simplex duofold, 
tikro ąžuolo rėmai, ištiesia
ma didelės micros lova, sė
dynė ir užpakalis apmušti’ 
royal skūra, Rifkino kaina 
$35, pardavimui '^25 75

Puikus Supamasis Krės
las, minkštai apmuštas 
royal skūra, Rifkino kai
na $14.90, par- 
davimui po .... C#«vv

čysto spižo, didelis ke
pimui vidurys, gvaran- 
tuojas visais atžvil
giais, puikiai papuoš
tas nikeliu, $26

Musų Metine Tyro Maisto Paroda
Dykai Sampeliai. šimtai pigumų groserio

Dykai Koncertas ir kiti Pasilinksminimai
Laike musų Tyro Maisto Parodos, gerai žinomi išdirbėjai rodys savo maisto produktus.

Keletas Speciališkunnj
Kirk’s American

DYKAI vienas 10c 
šmotas Jap Rose lo- 
aletinio muilo.

Post Toasties —pusryčių 
maistas, šiam pardavime, 
specialiai pakeliai 
tiktai................... **l*
Mėgink“ Our Pride’’, pus
ryčiams kavą, švelni, 35c 
vertė, svaras 
po................... CvG

Rumford k eiliniui miltai, 
1 svaras, kenas, maišo
mas šaukštas ir virėjai 
knyga dykai su
kiekvienu kenu poCvv

2, ir 5 svarus pa- 
kelai, svarui wi-w
Kirk’s Flake skalbyklos 
muilas, boxas su 66 šmo
tais, šiame pardavime ap- 
kainuota tiktai CK 
po ................... ImOv

Augštos rųšies California

kas, apkainuota $«f OfCB 
šiame išpardav. ■ «vv

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

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

siu į trumpą laiką.
šokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
pagclbininkai.
1900 S. Union avė., Chicago.

SKAITYKIT IR PLATINKI! 
“NAUJIENAS.”

MOKINKIS
PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE 

Kalbėti, Skaityti, Rašyti Angliškai

30
Kalbos 
Lekcijų

Pamfletai I f
Gramall- I J

ROS rt-ri-viriri. in.r

Pei’ laiškus, iš praktiškai sutai
sytų ypač tam tikslui lekcijų, 
gali lengvai ir greitai išmokti 
Anglų kalbą, skaitymą, raštą 
Ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk vęž 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va
karais. Klesos del vyrų ir mo
terų. Mok ink it.es šioj moky
kloj; pasekme užtikrinta. 
Viską Aiškinam Lietuviškai.
AMERICAN COLLEGE PREPAR

ATORY SCHOOL
(American School of L*ngu»(?e«)

3103 S. Halsted St. Chicago, III.

Uncle Jerry pan JJl 
cake miltai pake! ■

Sawycr Biscuit Co. Cris- 
po soda crackers, * šiame 
išpardav. apkai- i 
nuota 3 pakeliai už s vi#
Jell-O, skanus užsigarda- 
vimas, rinktinių vaisių 
specialiai apkai- OfZ#* 
nuota už 3 pak* tik****l*

Mazola oil, nieko nėr ska
nesnio kepimui arba sa
lotoms, kvorta ke- RE* 
nas, specialiai po vtfv

CRYSTAL Domino 
kruope! as cukrus, 
perkant groserio už 
$1 arba dauginus, 
miltai, pieno tavor., 
muilas ir daržoves 
nesiskaito—Panedė- 
lyj tiktai 5 OQj* 
sv. maišas vvU

Amber skalbyklai
muilas 5 šmotai už£»G«l*

Dromedary cocoa—riešu
tai. 1 sVhro pake- 
lis tik ...............

Didelė Krautuvė
Mes užlaikome didžiau

si pasirinkimą visokių Lie
tuviškų rekordų taipgi ru

siškų, lenkiškų ir angliškų; parduo
dame geriausius gramofonus nuo 
$10 iki $250. Didelis pasirinkimas 
Jewelery laikrodėlių, auksinių žie
dų, deimantų, sidabrinių šaukštų, 
peilių (silverware) gvarantuotų 

britvų ir t.t. Užlaikome didžiausią knygų krau
tuvę Chicagoje, kur galima gauti visas knygas, 
kokios tiktai yra Lietuvių kalboje.

Kainos musų yra žemesnės kaip kitur.
Katalogą rekordų ir gramofonų siunčiame 

dykai.

Juozapas F. Budrik
3343 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Drover 8167

Telephone Yards 6492

Registruota Akušerka

Mrs. Antanina Shusho
Turiu patyrimą moterų ligose. Tei
singai patarnauju pne gimdymo. 
Moters, jeigu norite gero užžiurėji- 
mo ligoje savęs ir savo kūdikio, at
sišaukite į A. Shusho, nes mano pa
la r n a vi m a s vi žga n ėd i n s k i ek v i e n ą 
moterį. Suteikiu teisingą rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted SL, Chicago.

n .11.—
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P. CONRAD

Phone Drover 9757 Chicago, Illinois

A. KARTANO APT1EKA
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DARBININKŲ
KOOPERACIJA

Padėkite Savo Užsisakymą 
Už Laisves Bondsus šiandie

galėtų mik 
miniose bu

DYKAI-
DU MAŽESNĖS
ŠVIES. UžDANGALl

Eikite į savo Banką arba bile Banką 
—i bile Departamentinę Sankrovą 
—į bile kokį Skrajojantį Eskadroną 
pardavinėtojų bondsų
—arba j The Liberty Loan Subscription 
Station, 29 So. La Salle St., ir

opera ty vis darbininkų judėji 
mas pasidarys darbininkų judė 

trečia jo for 
taip-pat reikalinga 

kovojant del socijalizmo, kaip ii 
dvi kitos to judėjimo formos 
profcsijonales sąjungos ir poli 
tine partija

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina:
Panedėtyj, Ketverge ir Subatof 

Paprastomis dienomis pirmas flora* 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED ir S2-ra GATV1 *

Antra Laisves Paskola
lll'IIIIIIOIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHM I

Jeigu darbininką apskundžia 
n ui už kokį nors prasižengimą 
teismas paprastai kemša jį kalė 
jiman

Kas skaudžiausia atsiliepia 
darbininkus, tai įstatymų pink 
lumas, jų neaiškumas, jų neap 
ribotumas, taip kad juos ga 
įima ir vienaip ir kitaip aiškinti

džiami
pamislykite. Laisvės Bondsai Ant- 
kolos 1917 yra SUVIENYTŲJŲ

ir privilegijų. O tam tikslui at
siekti, įstatymai visados buvo 4. ••
pavartojami kaipo priemonė.

Mrs. Elizabeth Florian, 35 m 
iššoko su dviejų savaičių kudi 
kiu iš 5 augšto lango West Si
de ligonbutyj, kur ji gulėjo, ii 
užsimušė ant

urnai 
kaucijos.

Tuo budu su darbininkais pasi
elgiama kaip su kriminalistais, 
nežiūrint kad įstatymai sako, jog 
žmogus, apskųst 
negali but skaitomas kaltu kol 
nebus jo kaltybe prirodyta.

kitose valstijose d no 
du. Bet k i c
teisėjus pa

Kadugiu uogos 
K r i vauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Mot in žolės 
Marių samanos 
Majarunai 
M ai va 
Maškata 
Muilinė 
Metelės 
Našlikės 
Parstupas 
Plaiskanią žiedai 
Pinavijų žiedai 
RanniniKės 
Santai 
šalavijai 
šafronai 
Senatai 
Valerijonų šaknįs. 

pačtą (parcel post)

neoi 
klausomuC- 
operatyvų, 
fabrikantai 
vartotojų draugijas, ir, tokiu bu 
du, sutverė prie fabrikų pri 
klausančias vartotojų draugijas 
Ir liktas vėliau, po 35 metu

Ir nežiūrint lai, kad tų įstatymų 
daugybe, ir dar vis daugiau jų 
pridaroma, taip kad nė mokslin- 
giatįsias advokatas nė teisėjas jų 
nežino nei nespėja visų sužinoti, 
o vienok ir dabar tebesilaikoma 
to principo, kad nežinojimas 
įstatymo nė vieno žinogHUS ne-

Dcvindrekis 
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgėlių žiedai 
Eglių uogos 
I? r a n c u z'iškas medeli s 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas 
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
K ori an d ra 
Karčioj i žievė 
Kino žievė 
Krapai 
Krapai, valakiški

JŲSŲ 'taupomieji pinigai — kaip juos 
padidinus ir kaip apsaugojus—tai yra 

didelė užduotis apie kurią jus kasdien gal
vojate.
Jeigu jus netaupote, pradekite šiandien $1 
tik reikia įmokėti išviso perkant $50 Lais
vės Bondsą, $2 už $100 Bondsą.

DAUGUMA jųsų jau pradėjo' taupyti, 
ir jei tik $1 turite, arba $5 arba $100 

arba daugiau, jus norite žinoti kaip padi
dinus tuos pinigus ir kai]) apsaugojus 
juos kuomet jie didinasi.
Doleriai NESIDIDINS jūsų kišeniuje, ar
ba už laikrodžio, sienoje arba užkasti že
mėse. Jus turit juos INVESTYTI. Kokis 
tuokart, yra geriausias investinimas del 
jysy?
Visųpirma, jus reikalaujat UŽTIKRINI
MO—geriausio, saugiausio, teisingiausio 
užtikrinimo koki jus galite gauti. Kiek
vienas doleris, kuri jus sutaupėte reiškia, 
kad jų atsisakėte nuo ko nors. Jus nega
lite rizikuoti nė vieno dolerio kurį jus in
vestuojate.

.s gi YRA geriausias užtikrinimas?

. Valdžios Bondsai—Geri kaip auk- 
pagal kuriuos paprastai visi kiti bo-

spren-

Tai reiškia, kad kiekviena žemės pėda 
kiekvienas doleris turto Suvienytose Val
stijose yra jųsų užtikrinimu, Taip, dargi 
daugiau negu tai, dėlto kad “Laisvės Bo
ndsai yra užstatas ant Gero Vardo Ame
rikos žmonių.”

KAIP PIRKTI LAISVĖS BONDSUS

šilas Pečius gvaranluotas, kad 
gerai keps ir degs su angliais ir 
malkomis, dailus nikeliuotas,—• 
85.50 vertės kopimas Cfi 
parsiduoda už ....

Tas už nieką laikymas darbo 
apsaugojimo įstatymų; tas leng
vumas kapilalisjams gauti iš tei
smų “indžionkšenus” prieš su
streikavusius darbininkus; tie 
skaitmeningi areštai darbininkų 
be jokios legates procedūros ir 
daugybe kilų panašių, visiems 
gerai žinomų faktų, meta daug 

dalykų padėji

mas 
tarnavus amžinomis savo išnau
dotojų aukomis lik dėlto, kad 
jie nežino įstatymų.

Minios darbininkų turi pavar
toti savo pilietines teises tokiu 
budu, idant teismų įstaigas pa
vedus kontrolėm lokiu žmonių, 

C c.
kurie teismuose žiūrėtų teisybes, 
o nebūtų palankus tarnai korpo
racijų, “kurios neturi ne kūno, 
kad paspyrus, nė dūšios, kad 
prakeikus”, ar šiaip visokios 
rųšies specialių interesų.

smaudoja įstatymais Kaipo ge 
riausia priemone savo inlerc 
s.ims ii' savo specialėms privilė 
gijoms ginti.

flirtas, nuosavybė padaryti 
šventesnių daiktu ne kaip žino 
gaus gyvastis. o uialiniia ir pai

Beveik kiekvienoj žmonių vy 
tymos gadynėj visados būvi 
iešpataujančioji klesa; ir Ii 
iešpalaujančioji klesa visado; 
lengėsi išlaikyti visuomenės to

darbininkai pradėjo steigti savo 
nep ri k la usom ų koopera t y v ų.
Bet lasai darbas ėjo labai pa
lengva ir kartais net rodėsi, kad 
darbininkų kooperatyvai dar il- 

■kurs. Bet karas atnešė 
permainų. Kilusi del ka

zokių budu ii* naujoves lai
kais. kur visuomenes draugija 
savo industriniu charakteriu 

i pasidalinus į kapi- 
prolelariatą, viešpa

tįLIS galit pirkt Laisvės Bondsus lengvais 
išmokėjimais, $1 įmokėti už $50 Bondsą 
ir likusius po $2 į savaitę: $2 įmokėti už 
$100 Bondsą ir likusius po $4 j savaitę. 
Laisvės Paskolos Užsirašymo stotyj, da
bartiniai Laisvės Bondsai bus pardavi
mui, užvardijime po $50 iki $1,000. Tenai 
bus žmonės, kurie kalba lietuviškai.
Jus esat širdingai užkviesti atsilankyt del 
informacijų ir užsirašymo blankų į

LIBERTY LOAN COMMITTEE 
Užsirašymo Stotis

Pirmas Augštas, 29 So. La Salle Street. Chicago 
Atdara 8 Ryto iki 10 Vakaro. Phone Randolph 7100

Darbininkui turi mokinlics ir 
pažinti savo pamatines teises.

Jie turi žinoti ir suprasti kaip 
atsirado įstatymai, kokiems tik
slams, kaip ir kam jie laikomi.

Darbininkai turi žinoti kapi
talistines draugijos “gėmio” (lo
šimo) taisykles, ir kodėl jie, 
darbininkai, visados būtinai 

šia. Jie turi daryti ka- 
kad apsisaugojus save, o ne

gai 
d'au 
ro brangenybė smarkiai pastū
mėjo kooperacijos judėjimą 
darbininkuose.

Kuo šalies ūkio krizis ėjo gi
lyn, tuo smarkiau ėmė plėtoties 
darbininkų kooperatyvai, o ypač 
pernai, 1916 m. Tik Petrapily 
įsisteigė apie' 100 naujų dari), 
kooperatyvų, tuo tarpu iki karo 
jų čia buvo ne daugiau, kaip 15.

šitaip pasidauginus darb.t ko
operatyvams, atsirado 
susivienyti, ir susidarė 
Petrapilio, Maskvos

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

Didelis šildomas Pečius, už
pildo mažus tris arba ketu
ris kambarius, dailiai nike
liu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kaštus, SHfi 
parsiduoda už ..

savo norąc
viena kitaC 4.
apsaugoti
nių ir vaikų sveikatą ir gyvastį 
kokie įstatymai išleidžiami pap 
rastai tuo tikslu
raminus darbininkus, kad kiek 
užgesinus jų nepasitenkinimą, 
Ikad susilpninus jų revoliucinę 
dvasia.

Kineš- 
mos sąjungos. Besiplėtojan
čiai darbininkų kooperacijai rū
pėjo susijungti dar prieš revo
liuciją, bet tiktai įvykinti lai ne
buvo galima. Po revoliucijos 
tuoj pradėta rupiu lies, darbinin
kų kooperatyvų suvažiavimu.

S u si orga niza vus da rbin i hkų 
kooperatyvams į sąjungą, ko-

Eolografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
kiaušius dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
Si., šalę Mildos 
teatro.

Darbininku
c

augant, o kartu su tuo augant jų 
svarbai ir jų įtekmei visuome
nes draugijoj, kapitalistai prieš 

esti priversti duoti

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

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

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

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

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

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

10. Ąžuolo žievė
11. Apelsino uogos
12. Apelsino žiedai
13. Arbūzo grudai
14. Bobro mesa
15. Bobro lašai
16. Bczdų žiedai
17. Bruknių lapai
18. Burokų sekios
19. Babkų uogos
20. Babkų lapai
21. Cinamonai
22. Cit varas

vinys, ar ne, bet gerai žinome 
tai, kad del nelemtų sąlygų, ku
riose dabar dabarbininkas turi 
gyventi, jis visados esti auka 
įstatymų, kaip jie musų teismų 
praik Ūkuojami.

Kad pažvelgiame į istoriją, 
veikiai pasiekiame, jog nuo pat 
pradžių žmonijos pletojimos, 
nuo pat laiko kaip žmonės savo 
pasii lgimuose, savo santykiuose 
su kiti kitais buvo valdomi tam 
tikrais dėsniais, tam tikrais įsta
tymais, tu dėsniu ir* <- € 
siekinys buvo visados

išlaikius

\ PIRK SAU visas Plumbavojimvi reik 1 
■ meni* tiesiai už "wholesale” ka”.ra> ■ 
X Mes parduosime visiems. J
I levinil^j F’uir.bing Supply Co. B 
t 1637 W. Division St.. Chicago 4

Corner Marshfield Ave a
Kaltams lieMvilkui♦ <

Dabar eina Petrapily Pirmasis 
visos Busijos darbininkų Ko
operacijos Suvažiavimas.

Kooperacijos judėjimas Busi- 
joje prasidėjo dar 50 melų at
gal ir įtraukė savo tarpai) taip- 
pat ir darbininkų. Bet tuomet 
darbininkų santykiai su fabri
kantais buvo visai šeimyniški, 
patys darbininkai maža tesusi- 
pratę. Todėl, darbininkai daly
vavo kooperacijos judėjime, bet 

mizavo savo visai nepri- 
nuo fabrikai)tu ko-

J The Peoples Gas Liitht & Coke Co.:
AS vartoju paplokSčią liepsnos de

gintoją del apsišvietimo ir šiuo re kil
iau ju Įdėti už dyką du (2» mažesniu 
Jv.'esos uždangalu, kaipo aprūpinta 
miesto įsakymu, priimtu Birž. 25. 1917

Lažo aukotojams 
Kurie (kišiol Vartoja 
Tiktai Paplokščios 
Liepsnos šviesas —

Žvakių sj><3ka visų gazo šviesų Chl- 
eftgoje tano numažinta nuo Spalių l 
d enos. sulig miesto įsakymo, šiuomi 
ansiroaž’no švioso- didumas nuo pa- 
plokšė os l'opsnos dcg'nlojų. Todėl, vi
siems gazo naudotojams, kurie pilnai 
naudojasi paplokščia liepsnos šviesa, 
apsišvietimui, ši kompanija ir tolinus 
pasiuto

degintoją, uždangalą ir kaminuką sy
kiu ir įdės be mokesčio.

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

Rašykite mums netrukus arba pri
pildykite šį kuponą ir priduokite jį 
ten, kur v’suomet mokate savo gazo 
bilas ir bus atkreipta reikalinga a- 
tida.

The Peoples Gas Light
& Coke Company

Peoples Gas Bldg. Phone Wabash ROOD

-a* -

Ponai piniguočiai, kad palįs 
ir nežino įstatymų, užtat jie tu
ri geriausių advokatų ir teisių ži
novų, kurie rūpinas savo ponų 
reikalų gynimui; bet beturtis 
darbo žmogus, nežinodamas vi
sų įstatymų nė savo pamatinių 
teisių, ir nepajiegdamas gauti 
teisių žinovų pagelbos, dažnai 
labai skaudžiai nukenčia.

Kad la priemone 
liau veikti, žmonių c 
vo nuolatos sėjama ir auklėjama 
didi pagarba ir nusilenkimas 
įsi dymams, taip kad ilgainiui 
liaudis, paprastieji darbo žmo
nės pradėjo tikėti, jog tie įstaty
mai, kuriais jie spaudžiami ir 
engiami, lai ne kieno kilo, kaip 
palies Dievo ar dievu nustalvli.

rapraslai betgi tokie įstatymai 
pasilieka lik ant popieros. Apie 
jų pildymą kapitalistai nei ne 
sapnuoja, nebent lik palįs dar-

tymus pildyti. Streikai ir suki 
limai kaip Coloradoj, West Vii 
gini joj 
da tam gerų pavyzd?
taip ir būti negali: 
ri nka kapitalistų kk 
ir daro lik tai, kaip jiems jų po KULIS FURNITURE HOUSE

3224-3226 So. Halsted St.

ow
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CHICAGOS ŽINIOS
Liet. Socialistų

! RINKIMŲ KAMPANIJOS
i BUTAS

731 W. 18th St., 2 augštas
TELEF. CANAL 1730

Liet Socialistų Cook County 
apskričio Rinkinių Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedėldieniais. 
Adresas: 731 W. 18th St, 2-ras 
augštas, J. H. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 
štesnįjį teismų teisėjų kreipki-

kreipki tės į cent rali n io komite
to sekretorių, adresu r
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St

Teatras=Muzika.
Opera.

Strand teatre, Wabash ir 7 
gatves statoma Gnu uodo opera 
(anglų kalboj) “Faustas.” Pra
dedant panedėliu visų ateinančių 

? savaitę bus statoma opera “Bo-
> lemian Giri.”

Dieniniai pers ta tymai seredo- 
mis ir subatomis. Populiarus 
kainos: 50c — $1 vakarais ir 25 
— 50c dienomis.

šienapjūtė.
“Birutcs” Draugija stato sce

noje. M. Petrausko operą “šie
napjūtė” nedėlioj, spalių 21 d., 
7:30 v. v., C. S. P. S. svetainėj, 
18th St. ir Racine Avė. Dalv- v 
vauja visas “Birutės” choras.

Western avė. visa šių savaitę, 
pradedant nedėlioj po piet, bus 
lošiama drama “The Little Girl

<ė, kuria Dievas užmiršo). Dra
moje vaizdinama vienas iš prie
tikių apie Hull House.

$200, (HM), oo
perviršius

$25,000.00

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK
aiškiai parodo, jog visuomenė yra pilnai persitikrinu
si, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas. Se
kančios skaitlinės parodo spartu depozitorių augimų.

= DEPOZITAI -■=
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $ 16,754.95 
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis,  87,987.21 
Gegužio 5, ,917, 2-ras mėnesis...
Birželio 2, 1917, 3-čias mėnesis
Liepos 1, 1917, 4-tas mėnesis.......
Rugpjūčio 4, 1917, 5-tas mėnesis

Spalių 5, 1917, 7-tas mėnesis

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinj 
Bank nėra, nes netik ką turi didelį kapitalų ir perviršį, bet 
yra po užveizda Valstijinės Valdžios ir po nuolatine priežiūra 
15 gabių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 
raportų išduotų Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917, šio

3ANKO TURTAS SIEKIA 
$644,244.83

Skolina Pinigus ant Namų ir Biznių, Apsaugoja Namus 
ir Rakandus nuo t'gnies. Parduoda Laivakorte® ir Siunčia 
Pinigus į K rajų, krasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku
mentų. Notarijušas visados randasi Banke.
Moka 3 nuošimtį už padėtus pinigus. Procentų 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes.

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

BANKINES VALANDOS. Panedėliais, Seredomia ir Pėt- 
nyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popietu. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8.30 vai. vakaro.

Intolerence.
“Intolerence" (Nepakanta), 

kuris nesenai buvo rodomas 
krutumuose paveiksluose Colo
nial teatre ir kurį statyti įvairus 
moralistai ir reformatoriai ban
dė uždrausti — dabar yra rodo
mas ir kituose kiek didesniuose 
teatruose.

Tai yra labai puikus veikalas. 
Jame vaidinama, kad nepakan
ta buvo ir yra priežastimi di
džiausių nelaimių pasaulyje. Ti
kybine neapykanta sugriovė Ba
bilonija, pagimdė Baltramiejaus 
naktį ir buvo priežastim Kris
taus nukryžiavojimo. Nepaka
nta siunčia žmones ant kartu
vių ir gimdo kares.

šiame veikale kunigai ir įvai
raus plauko reformatoriai paro
dyti pilname savo nuogume. Tai 
yra geriausias veikalas, kokis y- 
ra rodomas krutumuose paveik
sluose ir verta, kad kiekvienas jį

Dabar jis rodomas yra Asher 
Bros, teatruose. Paskui bus ro
domas ir kituose teatruose.

šiandie jis rodomas teatruo
se: Frolic, 55 ir Ellis avė.; Con- 
mopolitan, 79 ir Halsted st.; Ca
lo, Clark ir Balmoral a ve. ir 
Terminal, Lawrence ir Spaul-

Rytoj bus rodomus Lane 
Court teatre, Center ir Lane Ct.

Pųnedėlyj, utarninke ir sere- 
do j teatruose: Lane Court (a- 
parį Vercdos), Columbus, 63 ir 
Ashlapd ųve., Milford, Milwau-

Dar viena draugija pri
sidėjo prie A.L.D.T.

Roseland. — Vieline draugija 
Lithuanian Improvement and 
benefit Club savo paskutiniame 
susirinkime nutarė prisidėti prie 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Nors prie draugijos

..... 199,854.22

..... 253,369.00

..... 265,086.08

... 351,584.77
..... 374,900.13

nes, bet apsvarstę reikalą, vien- tie Mowalt pasivažinėti. Jiedu B!uc Island 
balsiai nutarė prisidėti prie Ta
rybos.

Draugija turi virš 10 narių, 
lodei išrinkta du delegatai: Jus
tinas Baltušis ir Dominikas Sa
baliauskas.

Nors Tarybos priešai, kaip iš 
dešines, taip ir iš kairės, kasa 
duobę, bet jiems vis tiek nepasi
seks sugriauti jų. —J. B.

SO. CHICAGO,
S.L.A. moterų kuopos 

bazaras.

moterų kuopa surengė bazarų ir 
šokius. Bazaras pilnai pavko ir 
davė gryno pelno $81,40. Dalis 
to pelno eis dieninei vaikų glo-

Surengti bazarų nebuvo leng
va, Komitetas turėjo sunkiai 
dirbti, kad jį tinkamai suren
gus. Ačiū atsiradusioms prita
rėjams, tas sunkus darbas davė 
gražias pasekmes.

Bazare buvo visokių daiktų 
išlaimejimui, buvo nemažai ir 
rankų išdirbinių, paaukautų ba- 
zarui vietinių moterų.

Aukavo šiam bazaruū Mare 
Baltuškienė — 12 lekšččių; Pet
ronėle Burneikiute — puikiai 
išsiuvinėta ir rankomis numeg- 
s tomis ap vadom is komodos už
tiesalą; Ona Burneikiutė — me
zginių moterų kepurę; Psliima- 
nauskienė — rankų darbo žiurs
tų; Marė Pitelienė — rankų dar
bo lovos uždangalų; Marž Poš
kiene — rankomis megztų lini
nę staltiesę; Stase Norbutienė— 

šnekutiene — setų vyno stikliu
kų; M. Baužienė — rankonps 

tį; A. Pupolicne — šokolado gė
rimui setų; P. Suallienė — mil
tų maišiukų; A. Višniauskas — 
gitarų; Urbonavičienė — rėmus 
fotografijai; A. Kazakevičiene—

— britvų; J. Slulgaitiene ,— 6 
puodukus ir tiek pat torielkli
čių; L. Statkevieiene — ranko
mis iš vilnonių gijų padirbtų su
niko: K. Oreška — dvi bonkas 

išsiuvinėtų paduškų; M. Suallie
nė — rankomis išsiuvinėtų pa

tkiene — du rankomis megztus 
rankšluosčius. Buvo ir kilų 
daiktu laiipejimui, sūdo vanotų 
sveti minučių.

Buvo taipgi užkandžių, mink
štų gėrimų ir saldainių.

Rengėjos žada dar vienų ar 
du panašiu vakaru surengti, nes 
dar liko daug daiktų nelaimėtų.

kūčių dieninei globai.
Nors ši kuopa yra visai jaunu

lė, susitverusi tik pereitų gegu
žes menesį, bet ačiū darbštumui 
kuopos narių, yra jau nemažai 
nuveikusi.

Girdėjome, jogei žadama įs
teigti vaikams lietuviška moky
kla, kuri šio miestelio lietu-

Visiems prisidėjusiems prie 
šio bazaro surengimo, mote
rims ir mergai lems už jų pasi-

s ----- tariame nuoširdų ačiū.
Dengimo komitetas:

Marė Poškienė,
Marė Pitelienė, 
Liuda StatkeviČienė.

tVakaras knygyno naudai

užlaikantis vieša knygynų ir 
skaityklų prie 1617 N,. Robey si.

gyno naudgį vakarų nedėlioj, 

tainėje, Ashland ir Milwaukee 
avės. Bus puikus programas ir

Jūreivis Elmer M. Zimmer at-
ižiavo automobiliu ir pasisa 

iš laivyno lavinimosi stoties vie 
nai savaitei, išsivežė Mrs. Myr- Liliu

nuvažiavo į Collinsville, kur tapo 
areštuoti už vagystę. Pasirodo, 
kad Zimmer pavogęs automobi
lių.

Trįs nužiūrimi asmenįs lapo 
areštuoti, jieškaht žmogžudžių, 
užmušusių vaisių pedliorių Ja
cob Pill, 1610 S. Homan avė,

Reikalauja nuimti kandida
tų vardus nuo balioto

Illinois augščiausiame teisme 
užvesta byla, kuri paliečiu teiso- 
tumų naujojo įstatymo, reika
laujančio, kad kandidatus į aug- 
štesnįjį ir apskričio (superior ir 
circuit) teismų teisėjus nomi
nuotų politiškųjų partijų kon
vencijos. Paduotoj byloj reika
laujama paliepti pavieto kler
kui Robert M. Sweitzer, nuimti 
nuo balioto konvencijoj nomi
nuotus demokratų ir republiko- 
nų kandidatus. Iš teismo taip
gi reikalaujama, kad neprigul- 
mingųjų kandidatų vardai butų 
patalpinti baJiotc.

Nužudė savo pusbrolį
Waltei' J. Malone, 21 m. ir jo 

pusbroils James Mahcr, 25 m., 
gyveno vienuose namuose 337 
S. Sacramento avė. Maloney pa
sikvietė savo draugus, prieš kų 
užprotestavo Maher ir kilusiose 
delei to peštynėse Maher perdū
rė peiliu Maloney ir tas mirė už 
poros valandų, o Mahcr areš
tuotas.

John 13. Fay, 66 m., karių bu
vęs gana turtingu, nusišovė A- 
lexandria viešbutyje 524 Rush 
st. Jis pražudęs savo turtų ir 
nenorėjęs likti apsunkinimu šei
mynai.

Teisėjas serga
Vyriausias kriminaliu teismo 

teisėjas George Kersten sunkiai 
susirgo ir dabar yra Oshkosh, 
Wis., sanatoriume.

Per 25 metus jis buvo polici- 

teismo teisėju.
Jis pirmininkavo dau 

žuvusių kriminalistų bylų.

Socialistų rinkimų kam
panija jau prasidėjo

Vakar, spalio 19 d., Chicagoj, 
Wcslsidej, Meldažio svetainėje 

rinkimų kampanijos atidarymas 
Žmonių buvo susirinkę gana 
daug ir kalbėtojais buvo visi pa
lenkiu t i. Kalbėjo d. P. Grigai
tis, “N-nų” redaktorius, kurio 
kalba buvo kaipo įžanga rinki
mus atidarant. Po to kalbėjo 

teismo teisėjus, dr-gai K. P. Gu-

Kandidato Wm. A. Cunnca ne
buvo iš tos priežasties, kad buvo 
apsiėmęs kitur kalbeli.

Taiimi keletą žodžiu tarė ir

prakalbų 
užintere-

Žmones, kurie tų 
klausosi, matyt, liko 
šuoli išrinkimu socialistų į val
diškas vietas ateinančiuose rin
kimuose, lapkričio 6d., 1917.

Agitacijos varymui už sociali
stų kandidatus žmones suauka- 
vo $21.51. J. A ceris.

jRoseland.

bos. Kalbėjo advokatas Kazi- 

son, Socialistų Partijos kandi- 

pavieto sekretorius.
Žmonių buvo vidutiniškai. 

Prakalbos žmonėms patiko. 
Už vis labiausia patiko adv. K. 
G ūgio kalba. — Pranas Grybas.

Melrose Park

2126 Broadway, kriaučių šapų 
ir išnešė už $2,500 drabužių.

Bėgyje paskutinių 32 dienų, 
Chieagoje pavogta 300 autmo- 

Du žmonės užmušti, o trįs su
žeisti Chicago, Rock Island and 
Pacific traukiniui užbėgus ant 
autom obiliaus.

Užmušti: Miss Emma Schroe
der, 26 m 
22 m. Sužeista pastarojo brolis 
ir dar dvi merginos. Sužeistie
ji irgi gali mirti.

ir Garret Wondaal,

Turgaus Žinios
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CHICAGO, spalių 19, 1917. 
žemiau paduodamos produktams 

kainos dera tik uždamu produktams 
perkant; iš sankrovų perkant šeirny- 
ninkes moka brangiau:

Valgomieji produktai.
Sviestas, Creamery extra . 

Prastesnis, sulig rųšies ..
Oleo m ar garinąs, geriausias 

Pigiausias .......... .............
Kiaušiniai, geriausi, tuz. . . 

Prastesni, sulig rųšies ..
Suris Amer., sulig rųšies .. 

šveicariškas ...
Paukščiai:

Kalakutai 
Vištos ... 
Antjs ... 
žąsįs ...............

Veršiena, sulig sv 
Prasčiausia ...

Jautiena 
Ribs .. 
Loins . 
Rounds 
Chucks 
Plates .

Bulves, bušelis............
Saldžiosios, statinė

Daržovės:--*
Barščiai 100 grįžčių 
Kopūstai, gurbas . 
Morkos. 100 grjščių 
Agurkai, bušelis ... 
Salotos, galv., dėžė . 
Cibuliai, 100 svarų . 
Tomėtės, dėžė ..... 
Griežčiai; bušelis ..

Vaisiai, žali:—
Obuoliai, statinė ...
Apelsinai, dėže .... 
Citrinai, dėžė ........
Vynuogės, dėžė ... 
Pyčės, dėžė .......

Miltai, kvietiniai gcriausL... 11.00 
Kitokių ryšių ..........
Ruginiai, baltieji .........

tamsieji .......................
Cukrus, 100 svarų ...........

Javai
Komai 1.96; rugiai 1 

1.25—1.35; avižos 59—60.
šienas

Motiejukų 23.00 — 30.00; dobilų 
22.00—23.00; paprastos rųšies 14.00 
—22.00.

Gyvulių Rinka
CHICAGO, Spalių 19, atgabenta 

galvijų 5,000: veršių 500; kiaulių 
12,000; avių 8,000: Paduodamos 
kainos:
Galvijai: jaučiai, sulig gerumu nuo 
9.50—17.00 ;karvės 6.00—9.00; ver

šiai 7.50—10.00.
Kiaulės, sulig svarumu, 

17.25; paršai...........
Avįs, 10,00—14.25; erai

1.80; miežiai.

nuo 16.00— 
12.00—14.50
16.00—17.75

Svarbios Ristynes
Rengiamos

Nedėlioję, Spaliy-Oct. 21 <1., 6 vai. 
vakare. Kosciuškos svet., kampas 38- 
tos gatvės ir Kedzic avė. Risis Juo
zapas Bancevičius su Bill Jaras; Do
mininkas Dudinskas su V. Kazakaus- 
ku. Dudinskas pirmą kartą risis ant 
matraso. Trečia pora risis Otto Pro- 
potnikas su Olsonu. Visos poros ri
sis galutinai. Inžanga vyrams 35c ir 
50c, Vaikams ir moterims 25c.

Reikalingas patyręs I 
linotypistas. Greitai at- 
sišaukit laišku j “NAU
JIENŲ” administraci
ją |

1840 So. Halsted St. |

trišky Oraiiaii ii BaigeiB!
'Nauji neatimti, daryli ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0C 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
(415 S. Halsted St.. Chicago, HI.

Tarptautinio Biblijos tyrinėtojų Susivienijimo 
Susirinkimai atpbuna kas Nedeldienį

P. Wodman Svet., 3251 Lime St., kampas 33-čios.
Ateinančio Nedėldienio Tema:

Suspaudimas žmonių Pirmtakauja ^Armageddon”
Inžanga dykai—nėra kolektos

Pmdžm 2 v nn ninhi. Kviečiame Visus.

JUOZAPAS KUMPIKAS
LIET. TEATR. DR-STfiS ŠV. 
MARTYNO DRAUGŲ ŽINIAI
Kadangi a. a. Juozapas į Kum* 

pikas, priklausė i Liet. Teatr. 
h Dr-stę šv. Martyno, todėl Šioji 

Draugija laikytame petnyčioje 
savo susirinkime nutarė, kad 
Draugija in corpore dalyvaus 
mirusiojo savo draugo laidotu
vėse, kurios įvyks Nedėlioję, 
Spalio-Oct 21 d., Taigi kiek
vienas šios Draugystės narys 
privalo pribūti nedėlio 8-tą va
landą ryto į Šv. Jurgio para
pijinę svetainę su baltom pir
štinaitėm i r. Draugystės ženklu. 
Bausmė už nedalyvavimą $1.00.

Su pagarba,
Administracija.

GERA SVEIKATA — MUSŲ 
DIDŽIAUSIAS TURTAS.

Kokiu budu mes galim apsau
goti tų taip brangių musų svei
katų?

Geru prižiūrėjimu vidurių, 
įvairus nuodai randasi žmogaus 
viduriuose. Nuo jų galima pa- 
siliuosuoti tiktai turint liuesus 
vidurius. Jeigu tie nuodai ne
prasišalina laiku, tuokart žmo
nės lankiai suserga pavojingo
mis ligomis. Trinerio Ameriko- 
ninio Karčiojo Vyno Elixiras iš
valo vidurius, ir vidurinį žar
nų stovį, prašalina visokius pu
vimus, nuodingas atmatas ir su
stiprina vidurius. Tie vaistai— 
tikra gyduole nuo įvairių vidu
rių ligų, užkietėjimo vidurių, 
galvos skaudėjimo, nervų suiri
mo, mažakraujystės, silpnumo ir 
tt.

Trinerio Linimentas taipgi 
pagarsėjęs visame sviete, kaipo 
geriausias vaistas nuo reumatiz- 

sinėrimų.
Iš priežasties nždehi mokes

čių laike karės, kainos ant. Tri
nerio vaistų liks biskį pakeltos, 
bet atkreipus atidų į naudų, ko
kia suteikia Trinerio vaistai, 
jos visgi pasilieka nežymios iš
laidos del kiekvienų namų.

Jos. Triner, Manufacturing 
Chemist, 1333—1343 S. Ashland

(Apgars.)

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Special is skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jil

sų mierų—bile stailčs arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Salle gatve, Kamba
rys 410-417, prieš City Hali

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Veželis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. Ashland Avė.
'i arti 47-tus gatvės,

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole-
gijų Pritaikymo Akinių 

Gerumų 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.

Geriau ia Krautuve
(h! puJuino ir taisymo visokią dulk
ią, kaip lui: laikrodiim žiedą, levor- 
vclių ir kitokią. Kas kų pirksit pa* 
mane, lai as viską ^vaiantoojii —> 
kad auksą pirksitr, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagroda* 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^Q0Akain Akinius.

Įsas lot ii silpnas akis ar trumpą re-- 
gijimą, arba galvos įdėjimą, ne
jaukite ilgai, bot ateikite pas mana. 
Aš duosiu jums jodą ir pririnksi* 
akinius. Už savo darbą g va ra n tuo 
ju arba sugrąžinu pinigus.

(«. M1LL1CR, fikią K.pe< ialiHiia, 
PETER A, MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chlore*

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuojjh Dyktl

Gyvenimą* yra tadh 
čia*, kada praxtyi»ta 
r«K ėjimai.

Mea vartojam pace* 
rint% Ophtliahaoaaa^. 
er. Ypatinga dome 
atkreipiama f ralkvo. 
Valandos: nuo 11 ryte 
iki 9 vakaro: nadAML 
uwo 10 iki U dimMk

4649 So. Aahland Arenu*, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

———     ■■>■■■     '      IN. ■■>>!»

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA*
Ka* tari akaudaxaa* arba »lhwa« akto, 
ffalvoe skaudėjimo, atsilankykite pa* 4

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakarcu

DR. A. I. EPSTEIIW 
GYDYTOJA* IR CHIRURGĄ*

SptbUllrtu BHrttflitaį, vyrittę, Ir vtMr^ 
Ofisą# ir Gyvenimą* t

S 600 S. Halsted 8t., kampas 34
Telephone Drover 4974k

Ofisas atdara* iki 16 vai. ryta,.
po pietxj ir vakarai*.

...............     „I.u,

DR. M. HERZMAN i

r

Gerai lietuviam* iinomas per 16 ma
tų kaipo patyręs gydytoja*, chirurgą* . 
ir akuieris.

Gydo aitrias ii chroniškas Tigaa, 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokiu* elektro* yri*- 
taisus.

Ofisą* ir Labaratorija: 1025 W. i
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fir 
€ 8 vakarai*. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TEL. Ganai 2118

Dr. A. U VUŠKA 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1749 So. Halsted St., Chicago, HL 
Kampas 18-tos gatv.

Telephone Drover 9691 

Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų. Vyriikų, Valkų 
ir visų chroniškų Haų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, f—41 
vakare. Nedčldicniais 10—1 po pietų.

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

SPECIAIUSTAB
Vyrą, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų 

ligU*

Dr. (i. I I 1 1)1.1
Praktikuoja 25 metai 

Chieagoje.
Ofiso balandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vakare, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Ave., Chicago 1

Tclephone Yards 5032

Or. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 !!• 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

2.’>59 S. Leavitt SL 
r 7—9. 
877.

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
O f IMI H

Valandos

/r- — '» '■»' 11

Dr. H. R. KRASNOW
Chirurgija ir Vencriškca Ltgog
)’riė mšriio vnlando#; >• iki X0 diena
j i l-r '/ ir G iki H vakare; nedėk) leoiai

nuo 10 ryto iki 1 valandai 
Iteaidencijoa Telef. Garfield M0.

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538
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J IEŠKO DARBO

Rast.A. Meldažis Chicago.

KEIKIA DARBININKU

J. Gustaitis

L.M.P.S. 9 kuopos mėnesinis susi

—Komitetas.
riaus.

L.P.D.I

Kaipgi
Chicago, III.

L.S.J.I.. 1 kp. dvisavaitinis susirin

ki) v.

Smulkus 'Skelbimai
del sekau

I kp. lavinimosi susirinki-
1156 Indiana

tiek dar-

visokiausių

Dclko

avimo Komitetas.

\\ is Apdra u daibinink u.

/ i!»

bin i likti pade* i);
PARDAVIMUI

palm

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

sirilikimus iv\

AN T NEJUDINAMOS NUOSAVYBĖS

f i n.

arti 47-

iš Suvalkų gub., Vilkaviškio

susirinkimo kviečiami ir pašaliečiai.

S LA. 129 kp. rengiu Apdraudos ir

įsiems,
Komitetas.

lodei būtinai ateikite. Sek r. Dobrov.

Racine XVis.

Pirmi
Irma:

malones pranešti: 
10736 Wabash A ve,,

Didelis Vakaras su programų ren
giamas North Sides Draugijų Sary-

kas link varymo agitacijos 
u rinkimu miesto valdybos

atsišaukti. Viktoras Bukaveckas, 
1810 So. Halsted St., Chicago.

mokestis geram 
i uoj.

REIKALINGAS atsakantis bučeris.
Mokestis gera, dai 
Atsišaukite tuojaus. 
1810 So. Peoria St

PAJIEŠKAU darbo prie janitoriaus 
pagelbininkų. Moku visų tų darbų,

LSS. 22 kuopos Rinkimų Kampaiti 
jos Komiteto susirinkimas įvyks ne

Taipgi pajieškau Kazio ir Andriaus 
Bukaveckų, jie gyvena N. J. valst.

pak 
a \ i

ų. Jie turi 
ų. Jie jieš- 
Pasisakykite

Pajieškau dėdes Jono Riepšo, paei
na iš Kauno gub., 'Telšių pav., linkių 
volosties, Margininkų sodžiaus. Pir 
minu gyveno Argentinoj, o dabar ne-

jos himnų, 
džia 7.30 v

L Mančaitė, 
Roseland III.

Mašinistų ir Mechanikų atidai.— 
Bendras susirinkimas rusu mašinistų

naujij nariu prisi- 
. . —A a 1 d j- b a.

Smulkiems pasiskelbimams kainos:- 
1 coils, sykj, 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už klek-

nedėlioj, spalių 21, J. Mikalajūno 
svotų 2331 S. Leavitt st., 2 vai. po 
pietų.—Visi nariai būtinai turite at-

kampanijos Paradise Hal), 5135 So. 
Bobov st., pradžia 8 vai. vak. Inžan- 
ga 25c ypatai. Šiame baliuj daly
vaus lietuviai, čekai, slavokai, vokie
čiai ir amerikonai. —Komitetas.

tusi -
Pra-

naujų narių pri

spalių 21 d., Didžiojoj Schoenhofcn 
Hali, kampas Milwaukee ir Ashland

29 v* ardo balius.—šiandie, spalių
20 d., 29 wardo socialistai bendro-

Antanas Boublis
1 Cd., Cicero, III.

tn\ čioj 
v giemr.

REIKALINGA suaugusi mergina 
arba moteriškė, apsipažinusi su na
mų darbu. Prašom atsilankyti ypa- 
tiškai 1436 So. Halsted St., Chicago 
arba tdefonuokite: Canal 7073.

II EI K A LA (’J AM A 150 patyrusių 
■op machine mohlrrių pradėti anl 
įgubo persimainymo didelėje Chi
nos liejykloje (foundry). Mokes-

J.\(iA senų popierių sor- 
Mokcslis nuo astuonių iki

Pajieškau savo draugu, Stanislovo 
i’dinfo »r Antano Indrijiekaus, Mel-

s’oriu žinoti kur jiedu 
pasiėmė maža vaikų—

kuopos mėnesinis

X>vo amatų, kur mokinotės, kiek mė
lti, turite praktikos, kur dirbate ir 
kiek gaunat. Tas reikalinga sudarv-

L Rus aiškinama ir a- 
vvenimo klausinius.

Kviečiame visuome

v. vak. Ausros svet.— visi malonėkite __________
atsilankyti, nes turime labai svarbių 1{EiK.\f.lNGAS geras du 

taipgi nepa- '['(lrį Į)UĮj pniyrvs savo dar 
mokestis.

MAROZAS BROLIAI

f'-iVilmija darbininkų, kas no- 
ii gaut kambarių, arba pulsai 
biri kambarių kiliems išduoli.

LSS. 231 
nedėlioj, si

M A O . r a M U b, • mieago, III

ninke 
mas

o pabadysite, 
ir menkiausio- 
turėsite grei-

Indiana Harbor, Ind.. LSS. 217 kp 
lavinimus susirinkimas įvyks pane 
dely, spalių 22 d., 7

prakalbos 
t ais 7:31).

3v. i>o metų, J. II. Rašinskio
731 XV. 18 st. Dr. S. Biež’S ir

tos ir Ashland avė; pradžia 10 vai. 
ryto. Užbaigoj susirinkimo bus pa
skaita drg. J. J. Čeponio “Nuosavy-

REIKAL1NGA: patyrusių langų 
plovėjų. 62 XV. Washington Street, 
Boom 2, Chicago.

Pajieškau savo draugo J. Budrevi- 
čiaus, iš Kauno rčd.. Ežerėlių pav., 
Kvietkų parapijos. Seniau gyveno 
Lawrence, Mass. Jis pals ar kas apie 
ijį žino, malonėkite atsišaukti, turiu

E. A. JUOZAPAITLS
3601 S. Halsted St., Chicago, Hl.

metu amžiaus. Paeina ji iš Kauno 
gubernijos, šilalių parapijos. Maž
rimui sodž..; vyras su kuriuo ji pra
sišalino—Justinas Gedminski, raus-

Louis, Mo.

2 v. po pietų Fellowship svetainėj, 
831 XV. 33 Place.—^Visos kuopos na
rės ir naujai norinčios įstoti į šių 
organizacijų kviečiamos atsilankyti 
pažymėtu laiku. —Valdyba.

BEIK ALAU.!A vaikino dirbti į ap- 
tiekų, kuris butų patyręs aptickos 
darbų, arba pagelbininkas aptieko-

sted ir 30 gg. Bengiama dvi lekcijos 
iš politiškos ekonomijos; apie tavo- 
rų verte ir kainas ir apie nuosavy
bes išsivystymą.- Draugės ir drau-

10900 Michigan 
malonei.ifc alv 
me daug svarbi

Pajieškau savo pačios --- Apalio- 
įos Pclroski, :ų>valaus veido, rudų

21 d., 6 v. V., rusu S. P. hute, 1149 N 
Campbell a Ve. Atsineškite užrašę

Brighton Park.—Pranešu visiems 
Keistučio Kliubo nariams, kad mė-

rengia spalių 20 d. svetainėj prie 15 
avė. ir Lake st puiku vakarų. Bus lo
šiami du veikalėliai, taipgi nesenai 
iš Rusijos atvykusi dainininkė S. P.

< ikliubams.—Lapkričio 3 d. ‘‘Aido” 
Choras rengia koncertų gerb. M.

; ^Petrauskui, 'lodei butų gerai, kad 
tų dienų pittsburgiečiai nerengtų jo-

le jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką

lainėj, Cass ir I
3 v.d. po pietų

randasi.
Albertų.
ju tikra adresą, gaus slO dovanu. 

JUOZAS PETROSKI,
1111 —51h Ave., Rockford, (11.

žio svetainėj. Kiekvienas komiteto 
, .. , narys malonės būtinai atvykti, nes
draugijoms ir y,,( svarbaus darbo. —Sekrėtor.

Pranešimai
Rockford, Ill.—Politiškųjų kalimu 

Šelpimo Komiteto susirinkimas įvyks 
spalių 22, 7:30 v. vakare, Socialistų 
svetainėje, 319 E. State St. Delega
tai nuo draugijų teiksis atvykti pa
skirtu laiku. Yra svarbių reikalų.Melrose Park, I1L—L.S.D. Ratelio

* mėnesinis susirinkimas įvyks nedė- 
lioj, spalių 21, 10 vai. ryto, Frank ir 
James svet., 23 avė ir Lake st. Drau-

« malonėsit paskirtu laiku alsi-
• fankjrt nes tusim svarbių daly kŲ ap- ^lis 'sus^inkinias' busAjiįdių'iM,

svarstymui. S. A. Januška, Oi g. 1 vai. po pietų, Liberty sve
tainėj, Kedzie avė., kampas 39 place. 
Nariai malonėkite visi būti laiku, nesUMLPJ3. 9 kuopos choro repeticija

vadovyste gerb. p-ios Gugienės '^^‘svarld^reikalų^Atsiveikite 
reti kiekvieną seredų lygiai 8 v. vak. j. Gustaitis.
Mark White Square svet., Halsted ir 
29 gatv.—XTisos choristes ir naujai 
norinčios prisidėti Pr*e Šio choro

4 Icviečiamos punktualiskai lankyties
paskirtu laiku. —Komitetas.

naujų draugų.

LSS. 1 kp. Rinkimų Agitacijos Ko
miteto susirinkimas įvyks nedėlioj, 
spalių 21 d., 1 vai. po pietų, Aušros 

, svet., 3001 S. Halsted St.—Drungni, 
[malonėsite paskirtu laiku atsilankyt, 
nes turim svarbių reikalų.Melrose Park, 111.—Draugijų

iungos knygynas esti atidarytas kie- į 
f kvienų ketvergų, vakarais nuo 7:30 
i iki 10 valaifdm. Mylintįs skaityt kny- 
? gas atsilankykite ir naudokitės kny-L 
? .«ynu. —Jos StaškiiH, Knygius.' dėlioj, spalių 21, 8 vai. ryto, Meldą-

Programas susidės iš kalbos, dainų, 
monologų ir tt. Išpildys geriausi Chi- 
cagos veikėjai.—Taigi kviečiame vi
sus skaitlingai atsilankyt, nes tuo ir 
patįs pasiliiiksminsit ir \riešų Kny- 
tivna Darcmsit. Kviečia —Komitetas.

I mirškiit

Im i ■

J Ji del ės prakalbos 1 ov. n of Laki* 
lietuvėms įvyks nedėlioj, spalių 21 d. 
1:30 v. po pietų. Davis Square Par
ko svetainėj. 15 ir Paulina sir. Kal
bės fi-ni .M. Jurgeiionirnė ir kili. Be
lo bus gražus programas, o moterims 
ir merginoms Ims duodama dovanai 
knygelė. Kviečiame vietos ir apie- 
linkės lietuvius nepraleisti šios pro
gos. fnzanga dykai. —Komitetas.

Tarptautinio Biblijos I yrinėtojų 
Susivienijimo sekamas susirinkimas 
įvyks ryto, 3 vai. do pietų, P. Wbd- 
man svet., 3251 Lime SL, kampaš 
33-čios. Tema: “Suspaudimas 
nių pirmtakai)»a “ArimiUrdikm 
žaiiga 
visus

Kauno gub., Vilkmergės pav., Baliu
ku parap., (’airių kaimo. Meldžiu at
sišaukti. Turiu du laišku iš Rusijos 
nuo dėdės. Jono Pusvaškio.

Antanas Vilnonis,
658 \V. 31 si Slreet. Chicago. III.

REIICXLAUJAMA moterų bei mer
ginų, siūti rankomis, patyrimas ne
reikalingas. trumpos valandos. Gera 
mokestis. Atsišaukite

A. G. SPALDING and BROS. 
540 La Salle St., Chicago.

.šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltįs tai geriausia 
priemonė tiek biznio
Ijo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

padaryti—mokama nuo šmotu, žmo
nes uždirba nuo $1.50 iki $6 i dienų. 
Trumpos valandos. Mokestis kas sa- 
vailė. Nėra .jokių darbinikams keb
lumų, 
rius

kaip be vargo 
mis išlaidomis 
čiausių pasekmių.

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

P A I {I) \ VIMO—barber shop

PARDUODU salnmą lietuvių aj)- 
gyventoj vieloj. Pardavimo priežas
tis, savininkas luvi išeiti į kariuome
nę. Laisnis išmokėta už šiuos melus. 
Melams laisnis lik 600 dol. Atsišau
kite greitu laiku į savininką:

PARDAVIMUI 2 pečiu: vienas kū
renamas (kietomis anglimis) pečius.

me stovyje.
715 XV. 161h SI. Chicago. III.

PARDUODU krautuvę,

n is geras. Gera proga. Ateik del 
platesnių informacijų.
4528 S. Wood St., Chicago, Ill.

GEBIAUSIA PBOGA
Iš priežasties išėjimo į kariuomenę 

labai pigiai parsiduoda gerai įtai-

Atsišaukih
lenkų ir ki-

Telefonas, Canal 1667

NE TAS PRALOBS, KUBS BIJO 
KABĖS

ALE TAS, KURS PASILIKS BIZNY.I, 
PADARYS DAUGIAU PINIGŲ, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS VIE
TOS DEL SALIUNŲ.

MONARCH BRAVARNĖ
21 IR XVESTERN AVE. CHICAGO 

AGENTAS GEO. S. UKSO

ATSI LANKYKITE ypatiškai kas 
norite geros vietos del karčiamos. 
951 XXr. 19th St. Chicago.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių 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 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šh 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So.’Kedzie avė., arti 22-ros gat.. 
Chicago. IR-

UŽ' BILL: PASIŪLYMĄ turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
slailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pianų su 10 melų gvarantija už $125 
ir $200 phonograpnų su rekordais ir 
Jewel point už $60.
1520 N. Western. Avn, 1-nuis

RAKANDAI
paaukauti $165 seklyčios 

setų vėliausios stailės už $30, valgo 
mojo kambario stalų ir 6 krases už 
$20. Karpelas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.00; $250 viclrola ir rekordai—

Vartoti vos 90 dienų.
3019 Jackson Blvd., arti Kedzic «vc.. 

Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti tuo
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, aivomis, cabinet, phono
graph, upright pianų ir 11. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
grynus pinigus. •
2910 North Avė., 1-nias fialas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
DIDELIS BARGENAS ant namu, 

randas — po 6 kambarius, su skie
pais; ąžuolu išdirbtas vidus. Gali
ma gaut ir ant išmokėjimo įnešus 
bent kiek —•• narna lengva įgyt.

GEO. VIRBALAITIS, Savininkas 
1434 S. Sawyer Ave. Chicago.

Tel/McKinley 3354

NUSTOK MOKĖJĘS RANDĄ 
14% už įdėtus $500, lai randaunin- 

kai moka už jųsų namų; raudos $36 
—2908 S. 38 place; 3 augštų medinis 
1-5-5 kambarių ant concrete. Atsi
neškite depozitų, apžiūrėkite namų; 
tas ilgai nusitęs. Kaina $3200. Gleich, 
savininkas, viduriniame Hale. Be 
mainininkavimo. Išvažiuoju į savo 
ūkę. (farmų).

“DABAI! yra laikas pasirinkti pi
gumus. Dabar nuosavybes labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 

galima padaryti didelį pelnų. Pasi- 
matykite su manimi del pigumų”. 
PHELAN, 38th, Archer and Camp
bell avė., Phone Yards 6539.

IŠSIMAINO geras namas ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po 6 
vai. vakaris 4515 S. Union Ave., Chi
cago.

.1. Grig.

TURI BUT parduota iš priežasties 
mirties, 2 aukštų namas, 4617 So. 
Rockwell s Iv, tiktai $500.00 “cash”, 
likusius kaip randų. Darykite pasiū
lymų, atsišaukite į 3604 So. Hamilton 
avė., 2-ras augštas. Chicago.

APMAINYSIU —2-jų pagyvenimų 
naujų mūrinį namą, Arti Crane Co., 
ant loto arba kilo namo su maža 
skola. Rašykite tuojaus, adresuo-. 
darni: “Naujienos No 149, 
1840 S. Halsted St.. Cmcngo.

P /A SK OI A IS- MORG Ečl AI

PETRZ1LEK BROS.
17 WEST 47th STR., CHICAGO.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUKUS

Išmokinai!! piešimo, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus arba aprėdą- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi 
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais del jysų parankumo. Už $10 iš 
mokinam jus sint visokius drabužiui

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 XV. Madison gat., Western av«

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells vat-

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk- 
lybos leisiu, Suv. Valst. istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilictystės, dailia-

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

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystčs 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

BURKE BARBER SCHOOL
612 XV. Madison St., Chicago, Hi.

GERESNĮ UŽPELNĄ 
Lengvesnį i r švaresnį darbą gali gauti 
tik tuomet, Jaigu esi tinkafkii išsilavinęs.

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti Icngviai ir už mažų 
užniokesnj. Mokina Anglų kalbos iki augš- 
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystčs, Laiš
kų rašymo, Lieluv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 

. SCHOOL, HIGH SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Del lankančių Public Schools duodama 
Pagelbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai, Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atčjus. PrisiuntusJZc. mark, persiunti
mui gauni pilną APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Leveskls, 3311 W;61 Pl.Ctiicago

! M " W m3

AKIU SPECIALISTAS

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

78G-88 Milwaukee uve., arti Chicago as. S-a-
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki
rui. Nedčiiomis nuo 9 išryto iki 2 po plati 

Tel. Haymarket 2434.

Tel. Armitage 984

DR.A.J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. XVcstcrn avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—5

Telephone Humboldt 1273.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 

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

Kampas North Ave , Kambarys 500. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

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

Office Phone Drover 8182
DR. M. KALINOWSKI I

MEDIKAS ir CHIRURGAS 
4814 S. Ashland Ave. Chicago. B 
Vai: 10—12 ryto, 1—3 ir 6—8 v. |

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIĄ 
LIETUVIŠKA

APTIEK A
ISpUdau* receptus su didžiausia nljr'dti, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieka Bostono ir Massachu
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per expresu.

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgf Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

serganti 
viduriu 
rankose 
linimosl,

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonbutis

Vyrai, moters ir vaikai, 
reumatizmu, nervuotumu, 
ligomis, skausmu šlaunyse, 
ir nugaroje. Paraližas šiai 
keblumas arba blogas kraujas. Mes 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
eiektrikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi
šaukite j mus ir mes nusiųsime sa
vo gydytojų į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Independence Blvd. Chicago

Dr. J. J. VIZGIRDAS]
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS IR CHIRURGAS

Gydau Moterų, Vyrų ir Vaikų Liff&s
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 -12 ir nuo 4—6 vakaro 
Telephone Victor 790, Bill. Sidney 874 

Resilience Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. l^ouis, Mo,

S TET.EPHONE YARDS 2721

♦ DR. J. .J O N I K. A I T IS
I Medikas ir Chirurgas '
@ 3315 S. Halsted St., Chicago




