
Pirmas Liet. Dienraštis Amerikoje
AJ ce«:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, II .LINOIS 

TELEPHOHE CARU 1506

NAUJIENO
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

I 
Entered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago, I1L, under the Act of March 3, J879.

r.z.

/ irsi Lithuunian Daily i n America

SECOND EDITION

ANTROJI LAIDA

VOL. IV Kaina 2c Chicago, J1L, Suimta, Spalių (October) 27, 1917.
—\————
Price 2c. No. 256.

Vokietijai
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., <w October 
27, 1917, as roųuired by the act of 
October (>, 1917.

(KAIZERIS KVIEČIA SUL
TANĄ BERLINAN.

BUČKIS IŠGELBĖJO

Suminkštino policisto širdį 
ir — pabėgo. ■

INDIANOS MOTERS NE 
GAUS BALSAVIMO 

TEISIŲ. Italijos ministeriiĮ kabinę-

Italai traukiasi
Neteko 30 tūkstančių vyrų

LONDON, spalių 27. — 
Exchange Telegraph prane
ša iš Amsterdamu, kad Vo
kietijos kaizeris Vilhelmas 
apleisdamas Konstantinopo
lį kvietęs Turkijos sultaną 
atsilankyti Berlinan.
tanas vyksiąs Viennon, Sofi
jon ir Berlinan veikiausia 
apie lapkričio mėnesį.

LOS ANGELES. — Vie 
tos policija pradėjo areštųot 
nepaklusniąsias poniutes,
kur, nepaisant išleistų pat
varkymų, leidžia savo auto
mobiliams lėkti visu smar
kumu. Ponios betgi moka

$ul" ištrukti 
čia buv
mas.

Moterų balsavimo teisės esą 
nekonstitucingos— mano 
Indiana valstijos augŠčia- 

, usias teismas.
tas puola

r

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., on October 
2K, 1917, as reijuired bv the net of 
October 6, 1917.

BRAZILIJA PASKELBĖ 
KARĘ] VOKIETIJAI.

Karės deklaracija priimta 
149 balsais prieš 1.

RIO DE JANEIRO, spal. 
27. — Brazilijos atstovų bu
tas, beveik kaip vienu balsu 
— 149 balsais prieš 1 — pa
skelbė karės padėjimą tarpe 
Vokietijos ir Brazilijos.

Prezidentas Braz tuoj sa- 
nkcionavo-patvirtino karės

Laike debatų katedra bu
vo kimštinai prisikimšusi.

Sutartingas atstovų bal
savimas tapo ]

mais.

True translation filed u it h the post* 
master at Chicago,' III., on October 
27, 1917, as reųuired bv the act of 
October (i, 1917.

NEPRITARIA TARPTAU- 
TINEI KONFERENCIJAI.

Š|omis dienomis 
o sekamas atsitiki- 
Polibiantui jsustab-

■ džius vienos poniutės auto
mobilių ir besirengiant ves- 

?nnlX!.ra.Ilsrhii!.n ,fi,e(Tl11with l,Ae»p?.st’ ją'pačia nuovadon — po- master at Chicago, III., on October , 1 1
27, 1917, as rcquired by the act of niutė prišokusi pabllČiaVO
Oclober 6, 1917.

ATMUŠĖ VOKIEČIŲ ANT
PUOLI ANT ESTONIJOS

PAKRAŠČIŲ.'

Amerikos Darbo Federaci-I 
jos vadai atmetė Darbini
nkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybos propoziciją.

Rusai nerandą vokiečių 
Rygos fronte.

nemielaširdingąjį “dėdę.” 
Kol šis atsipeikėjo nuo sal
daus bučkio — poniutė jau 
buvo dievai žino kur.. Vadi
nas, bučkis išgelbėjo.

WASHINGTON,

iteracijos pildomoji taryba

HOLANblJA REIKALAU
JA DAUGIAU ORLAIVIŲ.

ĮNDIANOPOLIS, Ind., sp 
27. — Indiana valstijos mo
ters negaus balsavimo tei
sių, nes... tai esą priešinga 
Indiana valstijos konstituci
jai. Taip vakar nusprendė 
augščiausias tos valstijos te
ismas, kuriam buvo atiduo
ta pernagrinėti neteisingą 
Marion apskričio (Circuit 
Court) teismo nuosprendį, 
kuris taip pat kaip kad da
bar augščiausias teismas, 
paniekino žmonių balsavimą, 
pripažįstantį moterims baisa 
vimo teisių—, apšaukiant jį 
nekonstitucingu

Stumia atgal vokiečius 
Francijoj

t

Reikalauja pavaryt kanclerį
True translation filed \vith the post- Houtholt mišką Poldemhu 
master at Chicago, III., on October 
27, 1917, as required by the act of 
October 6, 191,7.
ITALIJDS MINISTERIŲ 

KABINETAS PUOLĖ.

Socialistų spėkos auga.

pa-

Nori, kad atstovų butas pa
skirtų $2,280,000 oreivys
tės reikalams.

MOTERIS MAYORAS 
REZIGNAVO

tinėje socialistų ir darbinin
kų konferencijoje, kurią pa
siūlė Rusijos Darbininkų iri 
Kareivių Atstovu Tarybos] 

pasitiktas 'pildomasis komitetas, ųžrei- 
nu ploji- skitint, kad luikyti panašia

PETROGRADAS, spalių 
26. — Karės ofiso praneši
mas skelbia, kad vakar rusai 
atmušę dar vieną vokiečių 
antpuolį ant Vo 
kraščių, Estonijoj.

Pranešime beje sakoma, 
kad dalis kariškų laivų eska
dros, jų tarpe kelia tas dred- 

įnautų, randasi K u i ras įlan
koj, į rytus nuo Moon salos.

HAAGA, spalių 26.—Ho-

stovų butui naują išlaidų są
matą, kur reikalaujama pa
skirti $2,280,000 
laivyno reikalai?

rlaivių ir

True translation filed \vith the post- 
nuister nt Chięago, III., on October 
27. 1917, as rcquircd bv the act 
October 6, 1917.

ITALAI TRAUKIASI

Neteko 30,000 vyrų.

Rusų pulkai šiaurinėje ka
rės fronto dalyje, besivyda
mi bėgančius vokiečius, jau 
pasiekė Rygos—Ozel gelc- 
ženkelį. Ir niekur netekę 

I ruc translation filed with the post- UŽtėmyti priešą — sako ka-

butų ne laikas, neatsakoma 
i ir kad tatai neduotų pagei
daujamų pasekmių.

o f __ _________

master at Chicago. III., on October 
27, 1917, as reųuired bv Ihe act of 
October 6, 1917.
BUVĘS RUSIJOS CARAS 

GAL AT VYKS I SUV.
VALSTIJAS.

CLEVELAND, Sp. 26. — 
Gaisras kilęs vakar B. B. 
Baker Co» sankrovoj ant 
Euclid Avė., pridarė nuo
stolių už $500,000. Gaisras 
siautė 17 valandų.

UMAT1LLA, Ore, sp. 26- - 
Mrs. Laura Starcher, mo
teris mayoras, rezignavo ir 
išvažiavo į Paianą. Idaho. 
Miesto taryba kuri irgi susi
deda iš vienų moterų, majo
ru išrinko Mrs. Helen T. 
Duncan.

Sakoma, kad Umatilla yra 
vienatinis miestelis Suv. Va
lstijose, valdokas vienų mo
terų. C-

ROMA, spalių 26. — Ita
lijos ministerių kabinetas 
puolė. Tai šiandie viešai apre 
iškė pats ministerių pirmini
nkas, Paolo Baselli. Vakar 
mat valdžia aplaikė stiprų 
smūgį, kuomet atstovų butas 
314 balsų prieš 96 atsisakė 
išreikšti jai pasitikėjimą.

Dabartiniai austrų-vokie- 
čių laimėjimai Isonzo fron
te, be abejo, priartino ta kri-

eke anglai sutiko stiprų pa 
sipriešinimą. Pagalios jo ga 
rnizonas betgi buvo priver 
stas pasiduoti.

Kova dar tęsiasi ties Ghe- 
luvelt augštįjma, kur prie
šas rodo didelio pasiprieši 
nimo.

Francuzų pulkai perbrido 
St. Janschoek ir Coverback 
upes ir užatakavo Bi^iin- 
bank kaimą. Papegoed miš
kas ir keliolika farmų pate
ko j jų rankas.

BERLIN, spalių 27. —Vo
kiečių karės ofisas praneša/ 
jogei austrų - vokiečių pul-1 
kai, veikiantis Isonzo fronte.' A"S|iia siūlo jam prieglaudą 
suėmė virš trisdešimts tuks- _ 
tančių italų belaisvių. Be ki- , ABHING 1 ON, sp. 27. 
ta j vokiečių rankas pateko ^yverstasai Rusijos caras 
ir trįs šimtai kanuolių. (Mikė gal but neužilgio at-

Pranešime sakoma, kad i ^uv- Valstijas. Angli- 
šiaurinis antrosios italų ar- i'(,s va,ldžia siūlanti jam prie-

rėš ofiso pranešimas.
Trumpina Rygos frontą.

Militariuose rateliuose 
sprendžiama, jogei svarbia
usioji vokiečių pasitraukimo 
priežastis už Dauguvos yra 

' noras kiek galima labiau su
stiprinti Rygos apgynimą, 
taip kad jos atsiėmimas bu
tų negalimas rusams.

PRISIDĖJO PRIE TA
RYBOS.

mijos sparnas sumuštas, tai- Anglijoje. laigi,
gi traukiasi. Vokiečių pul- jis bus nutarta ištrem- 
kai jau prasivarė pro Kar- Rusijos, manoma , kad

SUDEGĖ DIDELIS POTA- 
ŠIAUS FABRIKAS.

ST. LOUIS, Mo, sp.36 — , . —~
United Railways Co. motor-l Dar viena draugystė pri- 
riianžms ir konduktoriams sidėJ° l’rie Chicag^a Lietu- 
nuo lapkr. 1 d. bus pakelta lvi« Dagininkų Tdrybos, tai 
alga Lietuviška Tautiška Drau-

igystė “Vienybė,” iš Cicero 
.. BOSTON, Mass;, sp. 26 I1L Kartu išrinkta ir Pcnki 
Daugiau kaip 50 didžiųjų' drau»i-’os Įgaliotiniai, atsto- 
sankrovų nutarė nebevinfoti vauti Tarybos susirin- 
pakelių į atskirą popierą.irimuose.
Pirkėjai turės nešties pirki-1 Lietuvių daibininkai, va- 
nius taip kaip jie dirbtuvėse dityds, nepaiso Holstryčio 
buvo suvynioti, ar sudėti dė-, 
žutėse.

freit ir Ronziana. |šis An£Hj°s pasiūlymas tu-
Sulig karės ofiso praneši-,rės but Priimta, ir ca- 

mu, daugelyje vietų vokie- 1 kuomet vyktų Anglijon-- 
čiai jau kaujasi ant Italijos ;e^laus*a Per Sūv. Valsti- 
teriotrijos

Nuostolių pridaryta už 250 
tūkstančių dolerių.

jas.

Apleido Bainsizza lygumą.

ROMA, spalių 27. — Ofi
cialiai pranešama, kad italų 
kariuomenė jau apleido Bai
nsizza lygumą. Tatai pada
ryti italus privertė austrų- 
vokiečių besiveržimas šiame 
fronte.

Bainsizza lyguma buvo

gen. Cadarnos užpuolimo 
ant austrų pereitą rugpju-; 
čio mėnesį. Jo pulkai tuo-1 
met užėmė svarbiąsias L„. . 
mi augštumas— Monte San-, 
to, Monte Sang Gabriele ir, 
Kuk — ir nuvijo austrus toli

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on October 
27, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

VOKIETIJA SUSIRUPI- 
NUS TALKININKŲ 

PERGALE.

AMSTERDAM, spalių
— Neveizint vokiečiu karės 
reikalų žinovų pastangų įti
kinti gyventojus, kad aplei
dimas tūlų pozicijų vakari- 

iniame fronte yra daroma 
. strategiškais išrokavimais, 
I laikraščiai kaip vienas tikri- 
|na, jogei dalykų stovis yra 
rimtas.

NEMOKĖS AUKSU.

27

SALT LAKE CITY, spal. 
27. — Kilus gaisrui vakar ta
po sunaikintas didejis pota- 
šiaus fabrikas, priklausantis 
Mineral Products korpora
cijai, Atunite. Nuostolių 
gaisras pridaręs už du šim
tu penkiasdešimts tūkstan
čių dolerių. Du žmonės ta
po pavojingai sužeisti.

NEW YORK, sp. 26.
Teismas apkaltino Lehigh 
Valley geležinkelį daryme 
specialių nupiginimų tūloms 
firmoms pervežant jų ta vo
rus. Geležinkeliui gręsia 
bausmė, jei bus rastas kaltu, 
iki $10,000, o pavienioms y- 
patoms — iki dviejų metų 
kalėjimo.

smalavirių prsimanymų 
prieš Chicagos Lietuvių Da
rbininkų Tarybą. Nes dar- 

\ bininkai žino, kad tik vieny
bė jų galybė. Taip ir reikia.

. [olo Baselli’so kabinetas pra- 

. dėjo netekti savo įtekmės 
jau kelios savaitės prieš tai, 
kuomet socialistų spėkos vis 
augo.

Apie pora savaičių atgal, 
| kuomet parlamentas atidarė 
dabartinę sesiją, valdžios po
zicija išrodė abejotina, — ati 
dėl kilusių riaušių Turine 
paskutinėmis rugpjūčio mė
nesio dienomis, tai vėl delei 
visuotino maisto kriziso Ita
lijoje.

Politiškuose rateliuose va
lkai’ tapo išreikšta viltis, bū
tent, kad vidurinių reikalų 
ministeris, Orlando, neužil
gio busiąs pakviestas suda
ryti naują ministeriją.

True translation filed with the pojit- 
niaster at Chicago, III., on October 
27, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
REIKALAUJA I* A VARYT

KANCLERI.

To prašęs pats kanclery*.

27.AMSTERDAM,
— Vokietijos reichstago di
džiuma vakar įteikė forma

vę deklaraciją civilio irripera- 
toriaus kabinėto galvai—Ru- 
dolph Valentin’ui, reikalau
jant, kad kancleris Michae
lis nebūtų laikomas ilgiau 
kanclerio vitaoje. Didžiu
mos vadai tikrino, jogei pats 
kancleris reikalavęs jų pain
formuoti apie tai kaizerį.

“PAPA JOFFRE” AT
VYKS { SUV. VALST.

BALTIMORE. — Tik-ką 
sugrįžusi iš Franci jos tūla 
Andrew Reid, pasikalbėjime 
su Associated Press kores
pondentu, tarp kita užreiš- 
kė, kad sekamą pavasarį at
vyksią į Suvienytąsias Vals
tijas buvęs Francijos armi-

nas Wall St. paprotis mokėti jų vadas, generolas Joffre ir 
L oficialio pranešimo vis auksu atsilankantiems i kor- jo moteris.

visą Bainsizza lygu-‘ toriams, tapo panaikintas, tai nesą joks 
mą ar tiktai tą jos dali, bu- Bankai aiškina, kad yra už-1mas: ji esanti artima Joff- 

; lėktinai 
. bet ne aukso.

dėlto nėra aišku, ar italai a- poracijų susirinkimą direk- 
pleido \ ~ •

Ponia Reid- tikrina, kad 
prasimany-

cl. popierinių pinigų, re’ų giminaitė ir pati apie 
j tai kalbėjusi su jais.

APKALTINO 27 SOCIA
LISTUS.

Darę suokalbį prieš konskri- 
pcijos įstatymą.

SIOUX FALLS, S. D., sp. 
24. — Po trijų valandų tari- 
mosi prisaikiniteji teisėjai 
Su v. Valst. distrikto teisme, 
rado esant kaltais 27 vokie-

True translation filed \vitli the post- 
niaster at Chicago, III., on October 
27, 1917, as rcuuircd by the act of 
October 6, 1917.’

1TEW YORK, spalių 27._ ’čių socialistus iš Hutchinson
Iki šiol New Yorko distrik- pavieto, S. Dakotoj. Jie esą 
tas davė $1,075,06(1,000 vidų- darę suokalbį tislu pakenkti 
rin* i laisvės paskolai. Spre- parinktinam 
ndžiama, kad šianėie toji su-‘"' 
ma turės pasiekti $1,500,000, 
000.

i kariuomenėn 
ėmimo įstatymui.

PADIDINO ALGAS.

Kai darbininkai rengiasi 
mest darbą.

------
ST. LOUIS, spalių 27. —

Chicagoj ir apielinkėse.— Wabash geležinkelio kom-
Vėsiau; gal but snigs.

Augščiausia temperatūra gas — 10 nuoš. 
vakar buvo 48 laipsniai, že
miausia — 43 1.

Saulė teka 6:18, leidžiasi bininkai rengiasi mest dar-
-4:50. t jbą.

partija nutarė padidinti al-

Tatai ji betgi padarė tik 
tuomet, kai patyrė, kad dar-

True translation filed with Ihe post- 
niaster at Chicago, 11)., on October 
27, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917. *

STUMIA ATGAL VOKIE
ČIUS FRANCIJOJE.

Haigo kavalerija veikia
Pasiekė Aisne kanalą

Ti no translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on October 
27, 1917, as reąuircd by thc act of 
October 6, 1917.

PAGAVO ŠEŠIS PABĖ
GUSIUS VOKIEČIUS.

ATLANTA, Ga., spalių 27 
— šeši vokiečių belaisviai, 
kur ištruko iš belaisvių sto
vyklos Fort McPhersone pe
reito utarninko naktį, vakar 
tapo pagauti justicijos de
partamento agentais. Pen
ki pagauta Surrency, Ga., 
vienas — čia pat, Atlantoj.

LONDON, spalių 27. — 
Anglai ir franeuzai šį ryt 
pradėjo bendrą ataką prieš 
vokiečius vakariniame fron
te. Anglai jau užvaldė Bel- 
įlevue Spur ir mušasi Pas- 
schendaele ir Palderhock ga
tvėse., Francuzų pulkai gi 
randasi vos astuonias mylias 
atstu nuo Laon’o.

Pirmą kartą bėgiu kelių 
pastarųjų mėnesių anglų ka
valerija ėmė aktyvų dalyva
vimą mušyj. Savo raitelius 
Haigas panaudojo Passchen- 
daele distrikte, ir su pasek
mėmis.

Vyriausia anglų ataka bu
vo atkreipta link Bellville 
Sput, į vakarus nuo Pass- 
chendaele.

Kita dalis anglų kariuo
menės mūsosi St. Janshvek 
apielinkėj, vakarų linkui per

Rytoj
įvyksta svarbios prakal
bos, rengiamos Liet. So
cialistų Rinkimų Kam
panijos Komiteto, Uni
on svetainėje (Northsi- 
dėje), 1579 Milwaukee 
avė., ant 2-rų lubų. Kal
bės kandidatai j Circuit 
Court teisėjus, Wm. 
CUNNEA—angliškai ir 

i “Naujienų” redaktorius 
j P. GRIGAITIS — lietu

viškai.
Bus kalbama apie sva

rbiausius dienos klausi
mus. Taigi nepraleiski
te progos!

Pradžia 2 vai. po pie
tų. įžanga visiems dy
kai.

i

IMPERFECT IN ORIGINAL



E. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis
Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys

Vertė J. Laukis.

(Tąsa).

imtoje prastas

įprastas Vakaras
Kurj Bengia

Ateities Žiedas—Vaikų Draugijėlė

Sedėlioj, Spalio=October 28,1917

i
?? T

r!

■Vi.

F

r

visuomet 
Besidarant 

vienai atskirai vienatai mes 
ūue, kad jos pirmykštės 
tos lytįs pamažu darosi vis 
tinesnėmis ir įvairesnėmis; 
vienvalinio lyčių vystymosi 
is veikia visame organinia- 
pasaulyj. Kelias turi eiti 
žemesnio prie augštesnio, 
tasis turi pagimdyti sudėti- 
Tokiu budu pasidarė gene- 
ijos medis, kurio šaknimis 

pirmykštės vienaky tinės 
»ės, paskutiniais gi ir plo- 
įsiais išsišakojimais — sudė
ti organizmai, pienžindžiai 
irp jų žmogus. Tokiu budu 
s organines gyvybės pro te
reikia jieškoti tarp esybių 
ašių amebai. Iš jų turėjo 

^'ituloti visas gyvų esybių 
tūlis, tolydžio kįląs į vis au- 
snį ir augštesnį išsirituloji- 
laipsnį.

obudine organizmų ypatybe 
tas, kad jie vystosi. Tas, 
visokia gyvybė visuomet ei- 
nuo prastesnio prie sudėti
nio, yra tolydžio patvirtina* 

Pilnai išsivysčiusi vienata 
pereiti visą stadijų eilę, 

‘ ko pirmutine ir pradine sta- 
t yra akytės stadija. Mes 
ome, kad vienata išsivystė iš 
lės. šitas vystymosi suo- 
tis yrh pritaikomas prie or
inio pasaulio jo visumoje; 
taipgi'perėjo visą stadijų ei- 
ktirių vieni jau nebegyvuo- 
o kiti užsiliko anolaikinio

—

gyvybę mes galime permanyti 
tik kaipo daiktą tolydžio besi
vystantį. Pažyminga gyvybes 
ypatybe mums pasirodo tas, 
kad ji gali vystytis. Tokiu budu 
išgalė vystas yra griežčiausia 
lytis, kurioje gyvybė apsireiškia.

Į klausimą kaip pasidarė gy
vybė bus išpradžių aplamas at
sakymas: gyvybė ėjo nuo pras
tesnių ilnkui sudėtinesnio, gyvy
bė vystėsi. Šituo, žinoma, mes 
tik numojamo į tai, kokiu budu 
galėjo pasidaryti tebesančios 
dabar nesuskaitomos gyvybės 
lytįs ir kaip kiekviena jų gali 
būti suartinta su kita. Iš mu%ų 
atsakymo negalima nieko nu
manyti apie pirmą gyvybės ap
sireiškimą ant žemes, ar, apla
mai, pasaulyje. Bet kodėl gi 
mes ir čia negalime siekti giliau 
į šitas paslaptis ir paklausti, kaip 
aplamai, gyvybė atsirado? Ir, 
antgalo, ar ji atsirado? Ar ji 
negyvuoja ant žemės amžinai?

Visi atsakymai į šitą klausi
mą priklauso prie spėliojimų 
srities. Tardymas sulig šito 
klausimo neduoda mums jokių 
išaiškinimų. Bet visgi galima 
duoti keletas aplamų padėjimų, 
už kuriuos kalba daugelis davi
nių. Mes turime didelę tiesą 
manyti, kad musų žemė nevi- 
suomet buvo dabartiniame savo 
padėjimo. Kartą visi tie daiktai, 
kurie dabar yra kietame ar var
vamai skystame stovyje, buvo 
dujėti. Ilgainiui jie vis (lan
giaus ir dauginus staugėju, at- 
vėsdami ir pereidami išpradžių

L

pgi išsivystė iš vienos akytės, 
stymosl suoprotis turi didelę 
irbą tam budui, kurį musų 
jkslas pritaiko betyrinėjant 
vųjų esybių sritį. Organinę

ir į kietą. Jei šita musų hypo- 
tėzė yrą teisinga, tai iš jos bū
tinai išeina, kad gyvybe ant že
mės nėra amžina. Dožą ir že
mė pati nėra amžina. Apie gy
vybę gi galime pasakyti, kad že
mei atsiradus jos dar ilgai ant

!-ras Svarbus Perstatymas
įt ET. SOCIALISTU 
? JAUNUOM.
K- - - - - - - - - - -

Stato Scenoje

LYGOS PIRMOJI 
KUOPA ‘

■NN

MILDOS SVETAINĖJE,
(ant trečių lubų), 3142 So. Halsted St.

Pradžia 4 vai. po pietų. Programas prasidės lygiai 5-tą valandų 
Inžanga 25c ir 35c ypatai.

Taigi visi kas gyvas į viršminėtą vakarą, nes šio vakaro programas 
bus labai įvairus. Didžiąją programo dalį išpildys vaikai, kurie jau 
nuo senai prie to rengiasi. Dalį programo čionai talpiname:

1. Vaikų ir Mergaičių Choras po vadovyste

2. Deklemuos ................ . ............................
3. Duetas, sudainuos broliai ......................

1 N O S, Chicago, III Subata, Spalių 27, 1917.

p-lčs S. StaniuliutSs
............. Y. Mockui is
.................. Briedukai MM

5. Solo-Kornetas, išpildys ................................... p-16 A. Grušiutė
6. Solo, sudainuos.................................................p-lė V. MiceviČiutč
7. Monologas: “Sufragistė” ............................................. P. F. K.
8. Duetas, padainuos ...................................... panelės Kalvaičiutes
•' BpctHS-Smuika .................................................. broliai Briedukai

K). Deklemuos ........................................................ p-lė J. Siručiutė
11. Jaunų Socialistų Stygų duetas
12) Duetas, sudainuos ......... . ................ p-lės J. ir V. Micevičiutės
13) Deklemuos......... . ..................................................p-lė A. Kairiutė
14) Extra; 15) Mergaičių ir Vaikų Choras
Taigi, Gerbiamieji ir Gerbiamosios .nepraleiskite šio vakaro, bet at
silankykite kuoskaitlingiausiai, nes užtikriname, kad busite pilnai 
užganėdinti. Po programai bus BALIUS ir ŠOKIAI.

Kviečia Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės Komitetas.

Ant Dugno’

žemes nebuvo. Ištikro, gyvybė 
gali būti tik prie tam tikrų są
lygų, o šitų sąlygų ant žemės 
ncvisuomet butą. Kaipo pavyz
dį' užteks privedąs tą buitį, kad 
už tam tikrų temperatūros ribų 
organinė gyvybė nėra manytina. 
Ameba gali gyventi tik labai 
siauruose temperatūros rube- 
žiuose; bet net jei šitie rubežiai 

' bus labai platus, kaip štai daly
kas kad stovi su bakterijomis, 
tai ir tai mes negalime manyti, 
idant organizmai galėtų gyventi 
ant ugningai skystos žemės*, 
Gyvybė galėjo atsirasti tik apie 
tą laiką, kuomet ant žemės įsi
gyveno maž-daug toks pat sto
vis, koks yra ant jos dabar.

Bet iškur gyvybė ant žemės at
sirado? Prieš šitą klausimą 
mokslas sustoja be jiegų. Ko
kis atsakymas į jį davus? Vie
ni mokslininkai mano pirmos 
gyvybės užmazgas atsiradus ant 
žemės iškitur, kad jos buvo at
neštos ant musų planetos orak- 
meniais ir kad pasaulinė erdvė 
yra pilna organinių užmazgų. 
Šitas atsakymas negali mus pa
tenkinti. Ištikro, pas alei vieną 
mus tuojaus rasis kitas klausi
mas, būtent, klausimas apie tai, 
kaip šitos kosmiškosios užinaz- 
gos atsirado? Į šitą gali mums 
atsakyti, kad kosmiškosios už- 
mazgos niekuomet neatsi vadinė
jo, bet buvo amžinai. Tai nėra 

. okis atsakymas, tik atsisakymas 
atsakyti. Kiti mokslininkai vėl 
mano, prasčiausias esybes atsi
radus pačias iš neorganinių 
daiktų. Tas buvo pavadinta pir
mykščiu arba savaimu atsiradi
mu (generatio spontanea, arba 
aeąuivoca). Ilgą laiką kerojo
si manymas, buk ir dabar dar 
iš negyvos medžiagos pasidaro 
organizmai. Aristotelis manė, 
kad kirminai, vabzdžiai ir žiu 
vįs pasidaro iš pūvančių dalykų. 
Kaip su mikroskopo pagelba bu
vo surasta vienakytinės esybės, 
tai tyrinėtojams pasirodė, jog 
jos atsirado sava imi. Mat ši
tie mikroskopiniai gyviai atsi
rasdavo kas sykis šieną ar kitus 
organinius daiktus pa laisčius 
vandeniu. 'Lodei juos ir pava
dinta lietiniais gyviais arba in
fuzorijomis. Bet tuojaus pasi
rodė, kad čia nei kalbos negali 
būti apie savaimu atsiradimą, 
kad šitų gyvių užmazgos jau bu
vo ir kad jos tik vandeniui vei
kiant atgijo. Ištikro, kiekvieną 
karią, kaip bandymui imta visai 
nuvalyti nuo visokių organinių 
esybių daiktai, ir kaip oras taip
gi apvalyta nuo visokių užmaz
gų, tai gyviai nepasirodė. To
kiu budu mes turime tiesą lai
kyti visai klaidingą manymą, 
buk ir dabar gyvos esybės pa
sidarą iš negyvos medžiagos.

(Bus daugiau).

Er .5A: .’į x,:?•■<•" :A: J ’ -?•'-žsSkC < • ••• t

TEATRAS, KONCERTAS ir BALIUS
Rengiamas L. M. D. “AIDO” CHORO NEDeLIOJ, Spalių-Oct. 28 d. 1917, K. of P. Svetainėje, 11037 Michigan avė. 
Roseland, III. Scenoje statoma dviejų veiksmų komedija—“PIRŠLYBOS”. Pradžia 6:30 v. vak. Inžanga 25,35,50c

Gerbiamieji draugai ir draugės, nepraleiskite .^tos progos, nes tai bus vienas iš gražiausių vakarų ir kuris 
rengiamas puikiausioj svetainėj šioje apielinkėje. Apart lošimo dainuos L. M. D. “AIDO” mišrus choras ir mote
riškų balsų; taipgi dalyvaus ir Chicagos Liet. Vyrų Choras. Bus ir daugiau pamarginimų. Dainuos ir dekla
muos 3 vaikai: Alg. Valaskas, Mag. Valaskiutė, ir Olga Dargiutė.

Atsilankykite visi. Užtikrinam, kad nesigailėsite.

Atsimindamas Juoksies Visus Metus
Liet. Darbininkų Literatūros Draugijos 18-toji Kuopa

Subatoje, Spalių-Oct. 27, 1917
A. VASILIAUSKO SVETAINĖJ, 8132 Vincennes Avė.

Stato scenoje ,1. Mcsnickio vieno akto komediją, verstą J. Staro:
“Aš NUMIRIAU”

šis veikalas labai juokingas ir naudingas kiekvienam matyti. Be to bus.
“PAS FOTOGRAFA”—dialogas ir “KONCERTAS IR OPERA”—dialogas 

Durįs atsidarys 6:30 vai. vak. Pradžia lošimo lygiai 7:30 valandų vak.
TIKIETAI 25c ir 35c. Mielai užprašo visus L.D.L.I). 18 KP.

24tas Metinis Balius su Programų
Rengiamas SI MANO DAUKANTO DRAUGIJOS, atsibus

Su batoj, Spalių-Oct. 27, 17
MARK WHITE SQUARE SVET., 29ta ir Halsted St
Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga dykai.
Bus išpildyta programas, susidedantis iš dainų, deklamacijų ir tl. 
Kviečiam visus lietuvius ir lietuves skaitlingai atsilankyt. Komitetas

Kviečia KOMITETAS.

VŪTNATINI8 RKGI8TRUOTA8 RU8A8 APTTEKORIU8 ANT BRIDGEPORTO

vyrams ir suaugiems
Akiniai aukso rtaraoao nuo 18.00 Ir aa- 
gščiau. Sidabro rėmuos* nuo |1.00 Ir 
auničiau. Pritaikome akiniu* uidyk*. 
Atminkit: Galvoti sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkima* ♦.» 
tt. yra vaisiais įvairių ligų. kuris gali 
būti praialintos Kerų akinių pritaiky
mu. Ii tyrimas uidykų, jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak]* sil
psta, netęsk ilgiau, o JieAkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma •- 
kiniai uidykų. Atmink kad mes koB- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kieukio- 
nam gerai prirenkam

8. M. MK8IROFF. Kkapertas Optikas, 
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al burao ap- 
tiekorlus Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj Ii metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galis 
padaryti bile kokius rusiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai 
draugas įmonių 8. M. ME8IROFF, 8140 SO. MORGAN 8T., CHICAGO, TLI-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kcdzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

’ATJI
SSIAN .254
RKISH 75*
T H 2Q%
B WITH

PAVEIKSLAI KETURIOSE VEIKMĖSE 
’arašė MAKSIM GORKIJ Vertė K. VAIKAS Kaip Rašyti 

Laiškus

$125 $40 $20
DEL TAVĘS

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks

a
UI

‘led„ Lapkričio-Nov. 4,1917
C. S. P. S. SVET.,

1126 West 18-ta Gatve
*radžia lygiai 5 vai. po pietų. Inžanga 35c ir augs.

Tikietai parduodama “Naujienų” Ofise.
GERBIAMIEJI: Malonėkite skaitlingai atsilankyti į šį iškil- 

lingą perstatymą, parašytą vieno iš įžymiausių rusų rašytojų — 
laksim Gorkio, geram K. Vairo vertime, šis veikalas labai vaiz- 
žiai piešia nupuolusią Rusijos žmonių dvasią ir betikslį jų.gyve
lnią. Nurodo įvairius jų užsiėmimus, užuojautą kits kito, troški
mą prie ko tai... Norą kilti augštyn, lx*t stoka energijos vėl nu- 
jnunzdina bedugnėn.

pažymėti, kad šiame perstatyme dalyvauja gabiausios 
ėjų spėkos ir manom,,kad jos suteiks publikai tai, ko

Furime

L. Drm. Skr. KOMITETAS.

Lietuviškoi ir 
Ang. Kalboi

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

1840 So. Halsted St.
Chiono-n T1L

Kontest Prasidės 
Nuo I-mos September 
Iki 1-mos December.
Del supažinimo visuomenės su musų 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau
tuvėj per šituos tris mėnesius, gaus tri
jų šmotų skurinį setų, vertės 
$125.00; antrąs gjaus karpetų $40, o tre
čias gaus komodą $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurią 
nnrq cnn f vi iii Hovann

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

BALNIS &
PUNDINAS

4536 SO. PAULINA ST
CHICAGO, ILL.

Teleohone Drover 3774
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augiausiųjų Šankų<7 na s
AT!DARI K. 11
b ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Banke į*, 
ira Valstijos ir Susivienijimo Banku (Glearinn House) depozitu 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK

Korespondencijos

VT. KASPAR 
prezidentas

DITO KASPAR 
vicr-prezidentasw

ltM)U HLUE 1SLAND AVĖ., kampas 1» gatvės.
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen Lumber Ce.\
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnff. C® 
OTTO KUBIN 

prez. Atla* 
[Brewiug C®

' pirklys
ii. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez, T. VVilce Co.
JOZEF SIKYTA 

krisiernis.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/kMA LIETUVIŠKAI

prez. Oetting Broi
CHARLES KRUPKA 

rtce-prezidentas

PERVIRŠIS

5iaaQat5aiD3UMD2ia3nuaaQ2«Esnsi

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedčlio Vak.

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

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

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

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

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

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintelė grynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ii- Įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.

kur yra gvarantuojama, kad iųsų pinigai yra .saugiai padėti ir bus

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirm# mm tgicio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara t tarninkais, Ketvrrgais ir Subalemis iki 9 valandai vakare.
PanedėliarK, SeredoLnis ir Pėdnyčiomis iki I valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:

JONAS
JONAS KBOTKAS 
AM ANAS BROŽIS

Viec-Pirm. VINCAS BIGEI.IS, Asi;

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR 
PRANAS GRIBAUSKAS 
JULIUS C. BRENZA.

Kas.

ŽINOTINA
Visiems, kam yra reikalas siudin-

ties naujas drapanas ar išvalyti se
nas, kaip vyrams taip ir moterims, 
užeikite pas mane, kaipo daug metų 
praktikavusį tame amate, o pilnai 
busite užganėdinti kaip darbu taip ir 
5 idutinemis kainomis.

LIETUVIAI PAS LIETUVI.

S. ALEKNO
!)ll W. 33r<l Street
Prieš Šv. Jurgio Bažnyčią

Chicago, III.
Telephone Drover 6836

Už Ginklo Arba Ukes
1 Al P SAKO DĖDĖ SAMAS

Draugijos vardu tariu nuošir
dų ačiū visiems koncerto pro
gramų išpildyme dalyvavusiems 
daininikams ir daininikėms ir 
muzikams, o taipgi publikai už

—St. Deikus
120 ikrų geriausia juodžemio lavina VVisconsine su maistu ir 

vaisium iki ateinančių metų, puikus bųdinkai, pirmos klcsos visos 
mašinos ir tulšįs, kas tik fanmii reikalinga. Netoli nuo turgaus mie
sto. <8 melžiamos karvės, jautis bulius, veršiai, kiaulės, žąsįs, viš
tos. 2 geri arkliai, puikiausi laukai, parsiduoda kesh arba ant iš
mokėjimo, bet jeigu pasitaikintų geras namas savo vertes Chicagoj 
arba kitame mieste, gal sutiktum apsimainyti. Kas šią farmą gaus,

Apart šitos fanuos dar turime daugiau kitų farmų pasirinki
mui mažesnių arba didesnių, arti lurgavų miestų, inokyklų, baž
nyčių; pasiniijimui už atsakančius bai'genus ir vertas ištyrinėjimui, 
pardavimui, arba gal ir išsimainyti sutiktumėm, jeigu ant lygios 
verčios dėl abiejų — ant miesto prapertčs.

Del platesnių žinių adresuokite. x

lįste dainiūkė, ir jai akompani- 
javusi p-lė Normantaite. Be to 
programai! įėjo vietos choras, 
mandolinų koncertas, kurį išpil
dė J. Strolla, S. Rastčius ir, pia-

KENOSHA, WIS.

ane-Klaidos atiatisymas. 
(lėlio “N'-se", n r. 251, ] 
dencijoj iš Kenoshos pasakyta:

malonėkit nerengti nieko spa-

The Urnich Land Co.
154 W. Randolph Street, Chicago, UI.

ne spalių 21 d., bet lapkričio 24 
d. šiuo tą klaidą pataisome.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Ourų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleroi 

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III

MONTELLO, MASS.

A. Polit. Kalinių šelpimo Fondo

storius, iš Bostono. Pirma kal
bėjo aplamai apie darbininkų 
padėjimą ir jų reikalus, antru

ma: “Kas išgalįs Lietuvai nepri-

Kalbėtojo nuomone, Lietuvai 
laisvę ir nepriklausomybę gali

riatas, o ne kas kitas. Prakalbos

Pol. Kalinių šelpimo Fondui su
rinkta dvidešimt dolerių suvir
si! m.

Vienas “Sandarictis” bandė

starasis pakvietė jį ant pa
grindų, tai “kritikas” pasiskubi
no išpili pro duris. (Polemišką
ją korespondencijos dalį aplei
dome. Manome, kad pakako jau 
tų pastabėlių, kurių pati Redak
cija pridėjo prie D. Liutkaus ko
respondencijos. Red.).

pradeda pabusti, žmonės mal į-( 
sitikrino, kas yra socialistai, j 
Pirmiaus bijodavo, tolinos nuo 
socialistų, nes buvo jiems pri
kalbėta visokių niekų apie .soci
alistus. Bei kada patįs pamatė 
ištik rujų, kas tie. socialistai yra,

ritinsi žmonių draugai, kurie

lai ir tie žmones vis labiau pra
deda juos pamylėti ir juos rem
ti. Kiekvienas susipratęs darbi- 
ilinkas aiškiai mato, kas šiandie 
dedas, kokia reakcija siaučia. Ir 
užtat jie nenuleidžia rankų. Kuo 

persekiot darbininkus, tuo la
biau pradeda darbininkai orga- 
nizuoties. Bus geras pavyzdys 
šio rudens rinkimai. Balsavi
muose parodys darbininkai, 
kam jie pritaria, ar kapitalisti
nių partijų republikonams ir de
mokratams, ar darbo žmonių 
par t i j ai sočiai istams.

Ątcipantį mėnesį, lapkričio 6, 
bus rinkiniai miesto valdybos. 
Tatai žmonės turės progos pa
sakyti, ką jie mano apie tą da
bartinį padėjimą, į kurį juos pa
state demokratai su republiko- 
nais, ir jie pasakys tai, balsuo
dami už socialistus.

Spalių 20 LMPS. 22 kuopa 
statė scenoje liudnią dramą iš 
pergyvenamojo laiko “Karės 
nuotakos”, o taipgi juokažais- 
mę “Nesipriešink”. Vaidinimas 
atlikta gerai. Publikos buvo 

taipjau nemaža susirinkę. Ren
gėjoms liks kiek pelno.

—žvirblialogijos Studentas.

MUSKEGON, MICH.

Vielos LDLD. kuopa turėjo 
surengusi vakarą. Buvo net ke
turi kalbėtojai: dd. V. V. Vasys, 
M. Punis, P. Kaupas ir B. Ba- 
lirauskas. Savo uždavinius kal
bėtojai atliko neblogai. Beto, d. 
Vasys sulošė monologą “Lietu
viškas ponaitis”, J. Būdžius ir

lu” pasikalbėjimą, kurs davė.

Deklamacijos p-lės Onos Peter- 
soniuiės, Q. Petersono ir J. Kvo
sto, o taipgi B. Babrausko mo-

Muskegono jaunimas dabar 
sukruto darbuoties. LSS. 216

nosinius susirinkimus kiekvieno 
mėnesio pirmą panedėlį 7:30 v. 
v. A. Mikalavičiaus svet., 2112 
137 St. Pusmėnesiuius susirin
kimus laiko visados kiekvieno 
mėnesio pirmą po 15 dienos pa-

Sekantis mėnesinis susirinkimas 

į tuos mitingus. Vardan drau
giškumo, vardan /.moniškumo, 

dėties piję mus neatidėliojant 
ant toljaus. Visi draugai prie 
darbo. Kiek iškovosime, tiek tu
rėsime. Taipgi, draugai, kaip 
galini, turėtume visur prisilai
kyti mandagumo, kaip dirbtu- 
S’bse, taiji ir Dantie. Skleiskime 
socializmo idėjas, aiškinkime, 
Ras yra socialistai ir ko jie nor 
atsiekti. Kaip susipras tos dar
bininkų minios, kad vienintelis 
būdas pasiliuosuoli iš tos‘vergi
jos tiktai susiorganizavus į ga
lingą socialistų partiją, pasau
lis pasiliuosuos nuo visokių des
potų ir išnaudotojų, ir ant že-j

Copyright Hari Schaffner k Mara

Vilnoniai su pamušalu apatiniai

Mes turime daug vilnonių su pa
mušalu apatinių marškinių ir kel
nių, kuriuos mes parduodame labai 
pigiai.
75c apatiniai marškiniai ir kelnės

59c J .
SVEDERIAI i

Puikus maišyti ir geros vienodos 
spalvos geriausių vilnų svederiai, 
naujausių stailių.

VYRŲ SVEDERIAI
$5 iki $10

VAIKŲ SVEDERIAI
$2.50 iki $7

Klorsheiin čeverykai

smų dramą “Pirmi Žingsniai.
—Svečias.

svė ir visų žmonių brolybė.
—P. Matonis.

/

VVAUKEGAN, ILI KAS ŽINOTE KĄ APIE LDSA.?

Koncertas nusisekė, labai gerai.

Brooklyn, N.Y. Laikytame
Aido Choro mėnesiame susirin
kime buvo kalbama apie L. D.

Phonc Cana] 1256.1
ŠOKIŲ MOKYKLA

I
A Geo. M. Chernaucko Į 

SMJyTfck Svet., 1900 S. Union: 
avė. ir kampas 19-11

mą nieko nebegirdėl, nežinia ti
krai, nė kas yra jos centro sek
retorius. Kai kas sakė, kad Cen
tras esąs Chicagoj. Kiek iš pir
miau buvo žinoma sąjungos se
kretorium buvo d. J. Jankaus-

L

kas, vėliau, šiais metais, buvo 
('( litro sekretorium išrinktas A. 
Zakarevičius iš Brooklyno. Bet 
negirdėt, kad kas nors butų vei
kiama.

su LDSA. ir kas yra jos centro 
sekretorius, malonėkite pranešti 
Aido ('borui. 183 Koebling St., 
Brooklyn, N. Y. —J. Aleksaitis.

Ateik į vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik

simi, kad išmokin
siu j trumpą laiką.

Šokiai alsibuna kas panedėlį ir ket
vergi}; pradžia 7:15 vai. vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS ir 
jiagelbininkė Teodora Duckaitė.
1900 S. Union avė., Chicago.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ar tie receptai 'Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška aptieks Bostone ir Massacho- 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per erpresų.

1 K. ŠIDLAUSKIS
Aptickorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.AUKOS

INDIANA HARBOR, INI).

Malonu buvo matyti toks su
sirinkimas. Draugai, kurie nri-

visi buvo atsilankę, taipgi ir 4 
nauji pristojo. Ir Jiarboriečiai

nijai vedamai už išrinkimą d.
M. Ilillųuito majoru. Sudėjo:

.laimintas $1.00; .1. Kuntz 60c 
B. V. ir K. Sitavičins po 50c; J

$8.10.

Naujos Knygos
“Meilės Laipsniai ją Išsivysty

me.'* Parašė švenčioniškis. Išlei
do “Laisvė”. Brooklyn, N. Y.

Melrose Park, III.—Draugijų Są
jungos knygynas esti ai įdarytas kie
kvieną ket vergą, vakarais nuo 7:30 
iki 10 valandai. Mylintis skaityt kny
gas a įsi lankyk ii e ir naudokitės kny
gynu. —Jos Staškus, Knygius.

Pitisburgho, Pa. draugijęnis ir 
kliubams.—Lapkričio 3 d. “Aido” 
Choras rengia koncertą gerti. M. 
Petrauskui. Todėl butų gerai, kad 
lą dieną pitfsburgiečiai nerengtų jo
kių pramogų, bet visi atsilankytų į šį 
koncertą, užgirsti musų garsų daini
ninką. „ —Komitetas.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS”.

Sankrova
KOKYBĖ—BE JOS JUS NI

LITE GAUTI STAILĖS

Gerumas drapanų priklauso nuo 
to iš ko ir kaip jos yra pasiūtos?

Drapanos, kurias mes parduoda-

Marx ir kitų puikių siuvėjų, turi 
kokybę su staile. Jos yra puikios 
stailės iš priekio, gerai pritaikytos, v • 1 • • *- - -

Mes mėgtumėme kad jus ateitu
mėte ir apžiūrėtumėte musų eilę 
žieminių siutų ir overkautų dėlto, 
kad musų pasirinkimas spalvų ir 
petrenų visų vilnonių audimų yra 
didžiausias. Roselande. ė>

Vyrų Žieminiai Siutai ir Overkotai 
$15 $18 $20 $25 $30 ir augščiau

VYRŲ MACKINAW KAUTAI
Musų Mackinavv pasirinkimas ge 

riaušių visų vilnonių audimų, pui
kiausių spalvų ir labai nebrangių 
kainu.

MACKINAVV KAUTAI
• $5 iki $10

VAIKŲ MACEINA W

ČEVERYKAI
Mes tik-ką aplaikėme naują eilę 

tvirtų, dvigubais puspadžiais puoš
nių čeverykų. Kiti žieminiai čeve
rykai su pamušalu, kiti iš Vici arba 
teliuko skuros. Ateikite ir pamaty- 
kit šiuos čeverykus, taipgi musų 
kitas naujas stailės.

ČEVERYKAI $3.50 iki $10.50

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

BACH BROS.
> Michigan Avė. ir 115-ta Gatvė.

Stetson Skrybėlės

Mackinaw Kautu.

■ Draugijos ir Organizmy Evoliucija
Knyga parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewi$, sulietuvino Dr. A. J. Karalius. 
Išleido J. Ilgaudas.
. TURINYS:
1. Thales iki Linneus.
2. Linneus iki Lamarck.
3. Danvin’s “Gamtiškas Parinkimas.”
4. Wesmann’o Paveldėjimo teorija.
5. De Vries’o “Atmaina”.
6. Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
7. Atsakymas Haeckeliui,
8. Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
9. Spencerio Individualizmas.

Civilizacija—Ward ir Dietzgen.
Kaina 50c.

10.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street
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Subata, Spalių 27, 1917.

naujienos statymus; bet ir dabartinės 
sistemos rubežiuose galima 
butų žymiai palengvint žmo« vt ojIL ° ° H liiNlt uuiu zyuucii viiiv žino-

dl® I| lilltlMlSUniRMIl Osifilly 11nI©WS nių gyvenimą, jeigu teismiio 
se ir valdininkų vietose sėdė
tų darbininkų, o ne kapita
listų atstovai. Darbo žmo
nės todėl privalo rupinties, 
kad ateinantį mėnesį į teisė
jus butų išrinkta socialistai.

MELUOJA, KAIP 
PAPRASTAI.

* jrii Lietusią Dionrailii imtrikoja 
■(jgiižia NAUJIENŲ BENDROVE Ine. 
' * kasdien išskiriant 'nedčldienius

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

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

Mesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
i dienraštis siunčiamas pačtu, 

ėmėjams išanksto užsimokėjus:
Metams......................
Pusei metu...............

Suvienytose Valstijose, 
je, pačtu:

Metams ....................
Pwsei metų...............
Trims mėnesiams ..

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

ne
; $6.oo
. $3.50 
Chicago-

$5.00
. $3.00

$1.75
. $7.00
. $8.00
Moncy

First Lithuanian Daily it» Amarica 
Published Daity Except £unday 

9V THK 
LITHUANIAN NEWS PU B. C O. Ine.

Terma of Subscription: 
Chicago— 
By carriers:

One weck ...........................  12c
One month ........................ 50c

To paris of city not covered by our 
carriers, by mail only subscriplions 
paid in advance:

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

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year....................
Six months.................
Thrce months........... .

Canada. one year .......
Other foreign countries 
Money mušt be send by Postai Mo
ncy Ordcr, in advance.

Incidentas su 
hymnu.

$5.00
$3.00

1.75
. $7.00
. $8.00

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš- 
L._____ 111___ _____ 11 H-l ' ‘1.. ’
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- 
ni, arba grąžinami atgal, jei bėglu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
fų ir išsiunčia krasos že»klelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Mums praneša, kad vie
nam viešam susirinkime, 
Chicagoje, du tautininkų in
teligentu bjauriai iškolioję 
žmogų, kurs neatsistojo tau
tinį “hymnų” giedant. To
kiu tų inteligentų pasielgi
mu negalima nepasipiktinti.

tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus Koliot 1F pi’avai’džiliot ŽIBO-

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

gų yra negražu; dar negra
žiau yra, kada tasai žmogus 
niekam blogo nedaro ir susi
rinkimo tvarkos netrukdo.

dilintų yra šiuose rinkimuose 
ypatingai aiškiai pravesta. Rc- 
publikonams ir demokratams 
susivienijus pagal principų 
“fifty-fitfy”, balsuotojui be
palieka čionai tiktai vienas pa
sirinkimas: už kapitalo atsto
vus arba už darbo atstovus.

Ve kokios aplinkybės prive
dė prie to, kad lietuviai (ku
rie beveik visi yra darbo žmo
nes), pirmiau balsavusieji už 
republikonus arba demokra
tus, dabar pasižada atiduot sa
vo balsus socialistų kandida
tui. O su žmonėmis priseina 
žengti ir “vadovams” (kartais 
net dantis griežiant).
Taigi “Naujienos” sakė, kad 

dalykai šiandie taip susidėjo, kad 
žmones iš neturtingų klesų, o y- 
patingai jeigu jie dar priklauso 
mažomsioms tautoms, neturi ki
tokio išėjimo, kaip balsuot už 
socialistus. Nuo šitokio pasa
kymo iki to, kad “liaudis jau vi- 
virtus sočiaiistiška”, yra lalitoi 
toli. Amerikos Darbo Federaci
ja Chicagoje, imi v., nevirto soei- 
alisliška, o betgi ji veinbalsiai 
indorsavo socialistų kandidatus, 
nerasdama kitokio budo apgint 
darbininkus nuo “injunction’ų”

jau baigiasi kontraktas ant to 
namo, kur dabar “Kovos” 
Spaustuvė randasi; atnaujinti 
^kontraktų negalima, nes ne
paranki vieta, tankiai vanduo

\ Sveikatos Skyrius

DANTŲ SVEIKATA.

Chicagos atžagareivių organas 
rašo:

—Kuomet tautininkai ir 
Daktarų Draugija parėmė p. 
K. Gugio kandidatūrą ant so- 
cialistiško tikieto, tai p. Gugio 
leib-organas “Naujienos” ne- 
kuriems tautininkams prime
tė veidmainingumą, o kitų ge
rus norus išaiškino taip, kad 
esą dabar liaudis jau virto 
socialistiška, todėl ir tautinin
kų lyderiams prisieina esą ei
ti paskui liaudį.
Čia pasakyta trįs melai. Vie

na, “Naujienos” nėra ir nebuvo 
K. Gugio organu, neigi “leib-or- 
ganu”. Jos niekuomet netarna
vo ir netarnauja jokiai ypatai, o 
atstovauja tam tikrą judėjimą, 
skelbdamos to judėjimo idėjas 
ir tikslus.

Antra, “Naujienos“ prikišo 
veidmainystę nekuriems tauti
ninkams” ne už tai, kad jie pa
rėmė K. Gugio kandidatūrą, o už 
tai, kad jie tą dalyką veidmai
ningai aiškino. Štai kaip jį aiš
kino tas pats atžagareivių laik
raštis: Gugis, girdi, esąs pasižy
mėjęs blogais, tautininkų nuo
mone, darbai^, bet jie to nepai
są; jie laikąsi šios prakilnios tai
syklės: “Tu mums akmeniu, o 
mes tau duona”. Apie šitą me
lagingą to laikraščio redakcijos 
pasigyrimą “Naujienos” ir pa-

uos. Keltis kitur -- didelės 
išlaidos. Antras klausimas, 
dar nežinia, kaip greitai gali
ma bus surasti vietą. Trečia, 
Philadephijos lokalus kalbina 
suvienytomis j togomis statyti 
arba nusamdyti namų tinka
moj vieloj. Ir dabar kaip tik 
apie tai niekas nesirūpina ir 
paskui gali viską suvėlinti.

Tolinus draugai nurodinėjo, 
kad jeigu bus viskas daroma 
skobomis, ncapsvarsčius, tai 
gali būt pragaištingas darbas 
ir namas gali būti pastatytas 
netinkamoj vieloj arba ir ne 

'—tinkamas. Apart to, jeigu 
statymas bus užvilktas ir juo- 
mi niekas nesirūpins, tai dau
gelis skolininkų pradės savo 
piningus atsiiminėti ir tuomet 
sunku bus namą įgyti. Agita
cija aukų rinkimo irgi susto
jo.

Po tų apkalbėjimų, drg. J. 
Stasiulevičius paaiškino, kad 
jis girdėjęs iš Pild. Komiteto 
narių, jog jie tyčia vilkiną 
namo įgijimą, nes tikisi, kad 
gali pasitaikyti tinkama ko- 
lionija (reiškia — užsidarys 
kokis nors laikraštis — Mer
kis), tai tuomet paleis inicia-

Apie dantų sveikatą lietuvių 
laikraščiai mažai rašo. O betgi 
reikėtų apie, tai dažniau žhxh

Čia paduosiu tik kelis nurody
mus, kaip tinkamai reikia plauti 
dantis. Rodosi, tai labai papras
tas dalykas, o vienok atsakomi* 
plauti dantis nevisi moka. Ir tas 
nemokėjimas plauti savo dantų 
dažnai priveda prie blogų pase
kmių.

Pirmiausia, plauti dantis rei
kia po kiekvieno valgio. Vadi
nasi, bent tris sykius dienoj. Ei
nant įgulti būtinai reiki dantis iš
plauti. Kaip kam gal išrodys. 
kad tai pertankus dantų trini- 
mas. Bet taip nėra. Užsilikę 
valgio šmoteliai burnoje kariais 
per keletą valandų priaugina mi
lijonus bakterijų burnoje, kurios, 
kenkia (tautinis, o nurijus gali 
pakenkti ir visam kiniui.

Žmogaus burna tai toks indas* 
kurs reikia kaip galint švariau 
užlaikyti. Iš nešvariai užlaiko
mos burnos atsiduoda; su kitu 
žmogum arti prisikišus negali
nus kalbėtis. Nors yra ir kita 
priežasties to dvokimo, bet daž
niausiai tatai paeina nuo nešva
rios burnos ir nesveikų dantų.

Dantis plauti reikia su šepe
tukų. Užpylus miltelių, nerei
kia iš visos spėkos trinti dantis, 
kol kraujas iš sniegenų bėga. 
Plauti reikiii atsargiai, kad ne
sužeidus smegenų. Plaunant a- 
patinius dantis, šepetuku reikia 
braukyti iš apačios į viršų į— 
nuo sniegenų į viršų. Plaunant 
viršutinius dantis šepetuku rei
kia braukyti iš viršaus į apačią

nuo ■'smegenų į apačią.
loks plovimo būdas yra tei

singiausias ir kuomažiausia su
žeidžia smegenis. Vartojant di-

t i ed a kcijos Straipsniai

Ji mėgina jau net ir argu
mentais kovot prieš sociali
stus. Štai kų ji išvadžioja:

“Socialistų veikimo tiks
las yra pakeisti visuomenės

Džingoms darosi 
nejauku.

Didžiausis Chicagos džin- 
gų laikraštis, “Tribūne”, nu
sigandęs, kad socialistai ga
li laimėt teisėjų rinkimuose. 
Kad prašalinus tokią baisią 
nelaimę, jisai mėgina pabu
dint iš apatijos tikruosius 
“tėvynės sūnūs“ ir sukurstvt 
juos prie darbo.

Tuo tikslu jisai piešia, 
koks pavojus grasina mies
tui ir jo gyventojams lapkri
čio 6 d. Manoma, girdi, kad 
socialistai surinks balsus į- 
vairių elementų “nepasiten
kinimo, apmaudos, (maišto, 
pacifizmo, broliškos meilės, 
internacionalizmo, socialės 
sąžinės, germanizmo, radi
kalizmo ir tt.” Toliaus jisai 
ve ką sako:

“Teisėjų rinkimai ateinan
čiam mėnesyje pritrauks, 
be abejonės, didelį skaičių 
žmonių, kurie neišreiškia sa
vo skirtingų (nuo dabartį-: 
nės politikos) arba maištt- jai, bet ir jų rtvėrikai; jie 
ninkiškų nuomonių, atsargu- sprendžia apie tai, ar įstaty
mo delei. Rinkimai yra pla- mas yra geras (konstituci- 
ti proga jiems išsireikšti. Vi- nis), ar ne, o ne vien tiktai 
sa protesto masa... gali iš 
reikšt savo nuomones ir jau
smus prie balsavimo dėžių.”

Taigi “gerų piliečių” par
eiga esanti apsižiurėt ir pri
sirengt prie balsavimo.

“Tribūne” mėgina kalbėt 
’ ramiu užsitikėjimo tonu, 
vienok savo išvedžiojimais ji 
išduoda savo baimę ir susi
rūpinimą. Kur dingo jos (įstatymų leidėjai. Šituo bu- 
pasaka apie tai, kad “gerų'du, pav. anti-trustinis Sher- 
piliečių” esą milžininška di- mano įstatymas tapo paver- 
džiuma, ir kacį)dabartinės’stas kapitalistų ginklu prieš; 
politikos priešininkai suda- darbininkų unijas (pamena- 
rą tik mažą saujelę, su kuria; te Dannbury skrybėlių dir- 
neverta esą jokių ceremoni- bėjų bylą?), 
jų daryt? Pasirodo, ji iki 
šiol melavo, tą savo pasaką naudot savo galią prieš da- 
skelbdama.

Kartus patyrimas pereitą keliais. Jie išleidžia “injun- 
pavasarį parodė tam džingų ction’us” (teisminius drau- 
organui, kad patriotiniai šu-.dimus), kuriais sulaiko dar-

Lietuviams neprivalu yra 
imti pavyzdį iš “kazionų” 
patriotų. Mes nesistebėda
vome, kada Rusijoje žmones 
bausdavo už ^eatsistojimą 
laike “Bože, caria chrani” 
giedojimo: tenai buvo vergi
jos tvarka ir dvasia; ar no
rėjai žmogus savo carą-ba- 
tiušką” garbint ar ne, turė

sit rėdymo tvarką. Dabartį- jaj prieš jį lenkties, po bai- 
nę sistemą, kurios pamatus 
socialistai nori pakeisti, iš-' 
reiškia įstatymai, kuriuos 
teisėjas turi pritaikyt, o ne 
perdirbinėt arba mainyt.riotiškas demonstracijas ir 
Kuomet draugija pakeičia jtose šalyse, kur jie turi ga-

- sistemą, tai ji.i;a 
r jų pildytojus;lx,p

| me bausmės. Nenuostabu 
|taip-pat, kad oficialiai pat
riotai po prievarta reikalau
ja nusilenkimo prieš jų pat-

savo įstatymų sistemų, tai ji 
gali pakeisti ir__
bet negalima sau jsivaizdint 
didesnio politinio paikumo, 
kaip pavedant saugot ir vyk
ti int dabartinius įstatymus 
socialistams.”

“ l; nes visi žino, kaip mažai 
tie ponai skaitosi su žmonių 
jausmais ir įsitikinimais.

Bet kodėl lietuviai turėtų 
juos pamėgdžioti? Caro mes, 
ačiū dievams, neturime; sa
vų, lietuviškų, valdonų, ku
riems butų suteikta galia 
kontroliuot musų protus, — 
irgi ne. Tai kam-gi tą prie
vartą ant savo sprando dėti?

Pas lietuvius yra žmonių 
visokių nuomonių. Vieniems 
rodosi, kad visa musų laimė 
paliko praeityje, ir kad iš jos 
mes privalą Gsavo stiprybę 
semti”, kiti-gi su viltim žiu
ri į ateitį, matydami joje lai
mę ir gerovę darbo žmo
nėms, o ne tamsiuose praei
ties amžių gludumuose. Vie
ni garbina “didvyrius”, kiti- 
gi mano, kad jokių “didvy
rių” (nė “didmergių”) nie
kuomet nebuvo, ir kad žmo
nijos progresas priklauso 
nuo darbo įrankių ir darbo 
būdų plėtojimosi.

i Ar turi teisę vieni ir ant
ri manyt taip, kaip jie ma
no? žinoma, kad turi. 0 jei
gu jie turi tą teisę, tai kaip
gi galima prievarta versti, 
kad jie nuduotų, buk jie ma
no kitaip! Juk nuo to nepa
kils nė musų vardas, nė mu
sų “tautos garbė”.

Mes niekok nesakytume, 
jeigu po prievarta reikalau
tų iš žmogaus tam tikrų ce
remonijų tokiuose susirinki
muose, kurie yra specialiai 
sušaukti tų ceremonijų atli
kimui. Bet kada ima žmo- 

kavimai mažai teranda pri-lbininkus nuo pikietavimo' gų “muštrąvot” susirinkime, 
tarimo balsuotojuose. Visi Jaike streikų ir nuo kitokių | kurio tikslas neturi nieko 
atmena, kaip jisai varė šlyk-lreikalingų jiems veikimų. fbendra su jokiomis ceremo- 

----------- j— —y* piktas *nijomis, tai jam J-----  
įkyrėjo darbo žmonėms,' skriauda. Viešuose 
jie Chicagoje, daugiau-. sueigose fanatizmo 

Rezultatas-gi buvo tas, |sia dėlto, nutarė remt soči- neturi būt vietos.

Suprantat, kokia “gili” mi
ntis? Kadangi socialistai y- 
ra priešingi dabartinei įsta
tyminei tvarkai, tai jie ne
gali būt geri įstatymų pildy-

“Tribune”, Viena, pasako 
stambių faktiškų netiesų. 
Su V. Valstijose teisėjai yra 

'ne vien įstatymų pritaikyto-

Ačiū šitaiI žmones teisia, 
teisėjų galiai, neretai nau
dingi darbininkams įstaty
mai esti palaidojami.

Be to, teisėjas turi parei
gų interpretuot (aiškint) į- 
statymus. O interpretuoda
mas įstatymus, jisai dažnai 
duoda jiems visai ne tų pra
smę, kurių norėjo įdėt į juos

Pagalios, teisėjai gali pa

rbininkus dar ir kitokiais

ščiausių agitacijų prieš drg. ^Šis “indžonkšenų 
Kennedy, reikalaudamas j< 
prašalinimo iš miestoV tary 
bos.
kad socialistu aldermanas ■ alistų kandidatus.
gavo rinkimuose daugiaus | Taigi “gilioji”‘Tribune’os

daroma 
žmonių 
dvasiai

... Jeigu ji dabar giriasi sa
vo vienminčių dvasios prakil
numu (nežiūrint to, kad jie 
kiek galėdami priešinosi (in
gio kandidatūros rėmimui), 
lai ji pusėtinai veidmainiauja 
—-kaip paprastai.

Toliaus-gi kalbėdamos apie 
Daktarų Draugijos rezoliuciją, 
“Naujienos” užfeiške, kad jos 
“nenori nė valandėlei įtarti nuo
širdumą- rezoliucijos autorių”.

Trečius to atžagareivių organo 
me las, tai jo prasimanymas, buk 
‘Naujienos” pasakiusios, “kad 
esą dabar liaudis jau virto soci
alistiška”. “Naujienos” to ne
sakė, jos sakė visai ką kita. Mė
gindamos išaiškint, kame yra 
priežastis, kad šiandie daugelis 
žmonių, kurie pirma balsuoda
vo už republikonus ir demokra
tus, rengiasi atiduot savo balsus 
socialistams, jos rašė:

Mes ją matome objeklyvė- 
se (ne nuo jausmų ir argu
mentų priklausančiose) aplin
kybėse.

Balsuot prieš socialistą, rei
škia—balsuot už republiko- 
ną arba demokratą, t. y. už 
kapitalistines partijas. O ko 
žmonės—darbininkai, smul
kus biznieriai ir k.—gali ti- 
kėties iš tų partijų?

Pirmiau daugelis paviršuti- 
r niškai protaujančių žmonių 

galėjo dar manyt, kad jų 
galima ko-nors geni sulaukti. 
Bet šiandie ne. šiandie žmo
gus, kuriam paskutinio pus
mečio atsitikimai Amerikoje 
ir visame pasaulyje nepraėjo 
veltui, nebegali dėt vilčių ant 
kapitalistinės politikos atsto
vų. O ypač, jeigu tas žmogus 
ne liktai priklauso biednesnei 
klcsai, bet yra da ir mažos ta
utos narys. Po to, kaip Rusi
jos socialistai paskelbė tautų 
apsisprendimo principą, lie
tuviui darbo žmogui eiti prieš 
socialistus butų dvigubas nu
sidėjimas prieš savo reikalus.

Chicagoje linija tarpe kapi
talistinių ir socialistiniiy kaik-

Kad liaudis eina prie socialis
tų. tai, vadinasi, laktas; bet iaip- 
pat faktas yra ir tas, kad su liau
dim prisieina žengti ir tūliems 
“vadovams”, nors jie ir dantis 
griužia iš piktumo. Ir augščiaus 
nurodytieji to atžagareivių laik
raščio molai ir plūdimai šilą fa
ktą kuogeriausiai patvirtina.

Idant užbaigus tą klausimą, 
mes dar pridursime ve ką: Bal
savimą už Gugį arba už kitus so
cialistų kandidatus mes visai ne
skaitome malone arba mielašir- 
dyste. Socialistų partija nori iš
rinkti tuos kandidatus ne tam, 
kad padarius gera jiems, o tam, 
kad išplėšąs teismus iš darbinin
kų išnaudotojų rankų. Piliečiai, 
kurie balsuos už socialistų kan
didatus, atliks savo pareigą/ ir 
(langiaus nieko.

Kaikurie žmonės to nesupran
ta. To nesupranta ypatingai tie 
žmones, kurie mokinosi politi
kos pas kapitalistiškus politikie
rius. šitie politikieriai, mat, bal
suotojams dalina cigarus ir a- 
lų, vilioja juos visokiais priža
dais ir tt. — žodžiu, stengiasi pa
pirkt juos. Taigi tūli žmonės ir 
mano, kad jeigu jie šiandie ke
tina balsuot už socialistus, tai 
socialistai privalą jiems kokiais-, 
nors budais “atsidėkavot”: “už- 
fundyt”, žemai pasikloniot, 
komplimentų pripasakot ir tt.

Tokių dalykų gėriuos yra iš 
socialistų nelaukti. Socialistai 
šitaip sako: Jeigu esi įsitikinęs, 
kad dėl visuomenės (ir dėl tavo) 
labo reikia balsuot už socialistus, 
tai balsuok už juos; o jeigu tau 
atrodo, kad visuomenės (ir ta
vo) reikalams geriau patartinus 
kapitalistinės partijos, tai bal
suok už kapitalistų kandidatus. 
Balsuok taip, kaip tau liepia ta
vo įsitikinimai, ir nereikalauk už 
tai atlyginimo. Balsavimas yra 
piliečio teises pavartojamas, o 
savo teisių žmogus neprivalo 
pardavinėti.

(huną ir “Kovą” kelti į tą ko
loniją.

Toki Pild. Komiteto suoka- v
Ibį tūli kuopiečiai pripažino 
labai blogu. Nežinia, kaip 
tas visiems sąjungiečiams iš
rūdys. Ar jie pagirs kelias y- 
palas, kurios nori jiasielgti 
savaip, nepaisydamos į refe
rendumą ir į tuos nuostolius, 
kokius Sąjunga paneš?

“DžIOKUS 
RAŠO.

“Aleilis”, norėdama prajuo
kinti savo skaitytojus, rašo:

Mes iš patikimų šaltinių e- 
same painformuoti, kad tai 
patys socialistai skundžia ir 
denuncijuoja “Naujienas”.

Antras “Al.” “džiokas” yra pa
rašytas pavidale patarimo apie 
tai, kaip butų “praktiškiau” su
skaidyt L. S. Sąjungą. Sako:

Nors mums nepridera kištis

lūs, bet mes patartume, kad 
Grigaitis/Pruseika, V. Paukš
tys, Labs paliktų Lietuvių So
cialistų Sąjungoje, o jų opo
nentai sudarytų Internaciona- 
lių Socialistų Lietuvių Skyrių.
Pagalios, “At.” sugalvojo ne

blogą “džioką” ir apie Chicagos 
teisėjų rinkimus. Kadangi tūli 
tautininkai žada juose balsuot 
už socialistus, tai “Al.” užreis- 
kia:

trinti smegenis, pasiekti šaknų ir 
tuo budu susarginti dantį. Ii1 
vienatinis dalykas- tuoj reikia 
eiti pas denlistą. '1'inkamai, hy- 
gieniškai užlaikant dantų ir bur
nos švarumą, galima apsisau
goti ne tik nuo liautų gedimo, 
bet ir nuo įvairių kitokių ligų.

Lietuviai savo burnas iki Skd 
buvo apleidę. Netik apleidę, bet 
ir paleidę.

Suprantama, tas “palaidu
mas” nieko bendra neturi su da
ntų arba burnos švarumu ar ne
švarumu, bet vis dėlto iš 
kos burnos gal sveikesni 
žiai girdėtųsi.

svėi-
ŽO<!-

Dantų sveikata, dantų gra
žumas, kiekvienam turi rūpėti. 
Dantų gražumas pagražina žmo
gų. O kas gi nenori būti gra
žus? Užtat pirmių-pirmiausia 
kiekvienas turi rupiniies ožiai- 
J>yt* savo burną, savo dantis, 
kuošvariausia.

—A. žymontas-

‘SKYMAI”
PHILADELPHIJOJE.

“Laisvė” paskutiniame 
numeryje gana daug prirašė a- 
pie musų “bolševilkų” organų, 
atsakydama į neteisingas jo a- 
takas. Tarp kitko ji išspausdino 
įdomių R. Merkio koresponden
cijų apie slaptų politika “bolše
vizmo” centre. Mes jų čia pa
duodame:

savo

Mes, kaipo sandariečiai, ga
lime pasakyti, kad jus, soci
alistai, pradedate susiprdsti, 
todėl mes sutinkame kai-kųr 

' (? “N.” Red.) už jus balsuot.

Atiduodami kreditą gera\ 
“At.” intencijai, ir kadangi mes 
nesame tokie, kaip g. Račkaus
kas, kuris patarė iki karės pa
baigos dūsaut ir visokių pasi- 
inksminimų šalinties
jasijnoksime kartu su kitais 
“Ateities” skaitytojais ir lauksi
me, kokių “džiokų” apie socia- 
istus ji parašys sekamam savo 

numeryje.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip krimtnaliiknose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

1123 S. Haltted SI.
Ant trečių lubų

TeL Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beirtam it.

Bftity 8Mr.
Tel. Centrą! «411

mes PEARL QUEEN
KONCERTINOS

naujų religijų. Iš žmonių, 
kurie po sunkaus dienos dar
bo ateina į svetainę pasiklau-

balsų, negu visi jo oponen-jfdozofija apie teisėjų parei- atsistojimus svietiškuose su- syt referato arba prakalbos, 
tai, sudėti į daiktą. ‘Tribu-’gas yra niekas daugiaus,' sisinkimuose. Jie yra berei- nereikia daugiaus nieko rei- 

nujaučia, kad panaši is-(kaip akių dūmimas. kalingi, kada dainuoja “Mar- kalaut, kaip mandagaus ir
, žinoma, nori selietę”, lygiai kaip ir kada ramaus užsilaikymo. Viso- 

’ dionu vi- dainuoja “Lietuvą, ’T’ėvynę”. Viii muštai ir jie
suomenės sistemą ir josios i- Nedarykime sau dievaičių ir ir be to turi užtektinai.

ne” ____,___r_______ .
i ori ;:i. :i.t sil iki i ir d.ilrir,! Sočiui isl ai,
lodei ji šiandie kalba atsar-: perkelti

Centro viršininkų suokalbis 
paaiškėjo.

Paskutiniame LSS. 1 kuo
pos susirinkime buvo pakel
tas klausimas apie Pild. Komi
teto atidėjimą Sąjungos namo 
statymo neaprybuotam lai
kui. Tūli kuopos nariai nu
rodinėjo, kad iš priežasties a-
♦G’ounio didelis pavo- f*y A>TrnyT’r TT> T>T \TTNK 
jus. Jų nuomone viena, kad “NAUJIENAS.”

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba 

Mentholatum Co. PrieS eisiant gult 
ištepk veidą mosčia per kelis vaka- 
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis išima plėmus rau
donus, juodus arba šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Ka
ina dėžutės 50c ir $1.00. Pinigus gali
te siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS.
P. O. Box 30. Holbrook, Mass.

Dabar yra patvirtintos ir varto- 
janios daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertina ir aug&tai rekomen
duojama kaipo geriausiu koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, zkurj išsiun
čiame dykai.

įGeorgi & Iii ta k Music Co.
1540 W. 47th St„ Chicago. HL
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Tarptautinio Biblijos Tyrinėtojų Susivienijimo
Susirinkimai atsibuna kas Nedėldienį

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

“AR ŽINAI, KAI) DIEVAS TURI PLIANĄ?”
Inžanga dykai—nėra kolektos

Pradžia 3 v. po pietų. Kviečiame Visus.

jeigu su 
skaitytis, 
jiegomis 
Lietuvą

Telephone Yards 6-192

Registruota Akušerka

Mrs. Antanina Shusho
II.,, Iifv/Ji

sišaukile į A. Shusho, nes mano pa
tarnavimas užganėdins kiekvienų 
moterį. Suteikiu teisingi] rodą kiek
vienai. Atsišaukite
Senas adresas: 3843 S. Kedzie Avė. 
Naujas: 3255 S. Halsted St., Chicago.

Raumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUNI) me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

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

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar
kitur
įau

Tol. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

Vyrišką Drapanų Bargenas ' 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa I 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo • 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 1 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdiecą, nedėliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicago, fflL

nA5TEUi iSY5TEH

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

sų inierą—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtlnis 

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

PER LAIŠKUS ARBA KLESOSE
Kalbėti, Skaityti, Kalyti A n gi Likai

30

laibas

J
 J PaafUfal
I 8rtl»l»tl- /
I kM 1
I l’t r laiškus, iš praktiškai šutai* 

*11 sytų ypač tam tikslui lekcijų,
gali Lengvai ir greitai išmokti 
\nglų kalbą, skaitymą, raštą 

į ir gramatiką. Reikalauk paaiš
kinimo; prisiųsk už 2c markę.

MOKINAME ir KLESOSE 
įvairių mokslų, dienomis ir va-

1 karais. Klesos dėl vyrų Ir mo
terų. Mokinkitės šioj moky-

I kloj; PASEKMĖ UŽTIKRINTA. I 
Viską Aiškinam Lietuviškai.

<>>(!■■ ' Ij

I 91T SCHOOL ’i
i j (AmmIcu ScšmI #f Lu(i*|h)
B 3103 S. Halsted St. Cl.icago. III. ”

Kas žinote, kur dingo cukrus?
Bet tiek to. Geriau atspėkit!1, 

kurio klerikalų laikraščio redak
torius serga delirium tremens ir 
rašo iš dienos dienon “editoria- 
lus” karčia tuoj?

Nu, kunigų Drauge-Darbi- 
ninke, kaipgi dabar bus su tais 
“juodaisiais šnipąis”?

Kodėl mūsiškių kunigų orga
nai taip garsiai triubijo urbi et 
orbi apie juoduosius šnipus tau-

Ar kad nukreipus žmonių do
mu nuo šnipų klerikalų sėdybo
se, ar kad šnipams tautininkų 
sėdybose toli šaukia, palyginus 
su klerikalų didvyriais-kramo- 
ios malšintojais?

galima 
deiman- 

pi- 
pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti? *

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

Paklauskite 
lietuviu, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Mihvaukee ir North Avės.

Vyčiai, kad juos jų vadai po 
ruže statė, pakėlė maištą ir nuo 
sosto vadus nuvertė.

Ką dabar darys Amerikos 
Lietuvių Rymo-Katalikų Švento 
.Juozapo Brostovosl Darbininkų 
Sušaldė su savais vadais, kurie 
nuėjo odininkai tarnauti?

Aminis viena Indiana Harbor 
draugija tarėsi prisidėti 
Amerikos Lietuvių Darbininkų 
Tarybos. Bet ligi prisidėsiant, ji 
išrihko porą narių, kad jie ar
čiau susipažintų su tos organi- 
zarijos dalykais ir reportuotų

prie

Ir lietu
viški Re

kordai.
$1000
Ir augšč.

WIN0GRAD & CORNGOLD 
• ‘ 11418 MICH1GAN AVENUE

Arti K«n*ington Av«.
Phone Pulhnan 655. Chicago, III.

VICTOR
GRAMAFONAI

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Paprastomis dienomis pirmas florai 
10c, Balkonas 5c.

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

HALSTED Ir 32-r« GATV1

Gerai. Delegatai keliauja i 
į Chicagą. Bet, nežinodami kur 
kreipties dėl tikrų informacijų, 
užsuka j vieną tautišką redakci
ją.

Tamsta norite turėti su ma
nim intervju? — klausia man
dagus tautiškas redaktorius.

Ne, mes norėtume gauti pa
aiškinimų apie Lietuvių Darbi
ninkų Tarybą. Musų draugijai 
mat norėtų prie jos prisidėti, ale 
pirma norėtų turėti platesnių 
žinių apie ją. Gal tamsta mums 
papasakotum?

šiur. Aš jums papasako
siu. Ta Taryba tai baisus daik
tas. Ją organizuoja... tsss... vo
kiečių šnipai... keli vokiečių šni
pai. Važiuokit namo ir pasa
kykit savo draugijai, kad tai vo
kiečių šnipų darbas. Pasakykit, 
kad dėl dievo švento nusidėtų 
prie jos... Vokiečių šnipai.. Jus 
suprantate ką tai,reiškia?..

Kas tas tautiškas redaktorius 
buvo, rasit, pasakys patįs india- 
na-liarl>oriečiai. — Pabraiža.

tai skaitosi.” —■ Bet, 
mumis ima žmonės 
tai “prieš tai visomis 
reikia kovoti.” Apie
“neprivąlome taip drąsiai kalbė
li.” Ciit nieko rimta netur būt. 
Padrąsinimas kitų mums ken
kia. I

Pasirodo, kad ponas Balulis 
nesupranta anei metodus darbo, 
anei supratimą žmonių.

Be aiškiai ir rimtai išreikšto 
nestik sau, bet ir kitiems, tikslo, 
šiaądie nieks nedirba. “Ture-j 
kik tikslą — sako Mickevičia — 
ne'pagal savo spėkas, bet didės-Į 
nį už jas; visi jį pasiekt norėki t 

pasieks tas, kuris gabus.” 
“Lenkai sako ponas Balutis 

turi tą liksią,” ir jis patėmi- 
ja, kad su juo “žmonės rimtai 
skaitosi.” “Mums gi,” jis sako, 
“neprivalu taip drąsiai kalbėti,” 
nes nieko rimta nežinome. Ka
da gi apie mus kiti rimtai kalba, 
jam baisu pasidaro.

Vėl ta pono Balučio žmonių 
psychologija ! Sakyk, kad Lietu
va bus neprigulminga, kad vil
tis jam bus tenai gyventi, tuoj 
“geras tėvynainis” jos atsižadės; 
sakyk, kad nebus nieko, “kad, 
kaip dalykai stovi, mes ne tik 
kad neturime jokio užtikrinimo, 
jog Lietuva bus neprigulminga, 
bet mes nei nežinome, kur butų 
priskirta.” (Chinams ar Sia- 
mui?!!), tada “geras tėvynai
nis” dirbs.

Navatni tie “tėvynainiai”! Jie 
dirba tik tada, kada žino, kad 
darbas jų bus ant niekų, ir dir
ba tada “nagus nusidirbę.”

Mes nematom “nagų” pono 
Balučio, kaip baisiai jie yra “nu
dirbti,” bet iš jo pažvalgų regim, 
kaip jo protavimai “neišdirbti.” 

Jis sako kilipms “nesapnuo
ti,” bet pats išsapnavo kokius lai 
gerus tėvynainius” negatyvų 
svieteliui ant dyvų. Apie laisvą 
Lietuvą anei gugu, nes jo “ne
gatyvai” dirbę sustos.

čia ponas Balutis, aišku, ma
no lošti Sienkevyčiaus Zaglobą. 
Zagloba kovojo užsimerkęs, ka
pojo kardu į rundą, baimės ap- 
imtąsvo kitiems sumišus priešą 
jis bekapodams įsipainiojo į pa- 
inestas jų vėliavas ir jose visai

10 StempŲ Dykai
Panedėlyj, Dalinimo Diena 

Atsineškite visas Štampu knvireles

Geriausia Vieta Chicagoj Nusipirkt Sau Rakandus
Lengvais Išmokėjimais

Mes parduodame puikiausių rakandų rųšį.—Musų milžiniškas supirkimas ir išpardavimas pagelbsti mums 
sutaupyti jums vienų ketvirtdaiį ir daugiau už kiekvieną rakandą, kurį ius čia pirkaite __ Pardavimii

Panedėlyj, IJtarninke, Seredoje ir Ketverge.

Šis didelis čysto spižo pečius, di
delė kepimui vieta, gvarantuotas 
iš visų atžvilgių. Spe- CA 
eialiai po............. faO«vv

Augšta lentyna extra $7.50.
Lengvi Išmokėjimai.

Seklyčios Setas, dideli masyvi 
rėmai, apmušti tikra skūra, ą- 
žuohi, riešutu arba raudonme
džiu nudirbti, spe- $7 A Ctfl 
eialiai Pigumo Sav, ■ "i«wU

Lengvi Išmokėjimai

&

KUPONAS
Puikus gerai supakuoti pomi
dorai, kenas su šiuo 4
Kuponu ................ ■■■ **

Stewart Coinbination, 
gazu kūrenami pečiai, _ 
si 2-in-l pečiai. Anglimis SCQ 
kūrenamas ir gazu, po / "v

Baltos šul|s $5 ex1ra > 
Lengvi Išmokėjimai

parankiau?

Šis puikus šildytojas, geros mieros, pats 
pasipildo, su dubeltom liuktoin, pajudi
namas ugniai katilas, Duplex geras Šil
dytojas. Pigumų Savaitėje

Lengvi Išmokėjimai.

REIKAJANGI DIVONAI
į Mes tvirtai tikime, kad šios kainos 

negalėtų būt padvigubintos bile kur 
šiame mieste.

Royal Wilton Divonai, 9x12, labai 
puikių rinktinių petrinų, puikios spa 
tvos, extra geros koky- $A A EA 
bes, specialiai po

Lengvi Išmokėjimai
Wilton aksomi

niai divonai—9x 
12, tvirtos koky
bes, parinktinų 
petrenų ir $OQ 
spalvų po Cev

Aksomo divonai, 
9x12, puikios ko
kybes, parinkti
nų petrenų—na
ujausių piešinių 
IS'.*19.75 

apverčiami, ga-

Matracai visi vatinio vei- 
loko, 45 svaVai, puikaus' 

audimo apvalkais. Gerai 
primier. mie- $O QO 
ros, specialiai O»vO

Bru.sselette Divonai, u,,,v.v.ami, ga
lima vartoti abi pusi, dviejų rinkti
nų petrenų, miera 9x12, $7 CIK 
specialiai po :........... ■

Kuponas
Puikus švieži - atsakantis gry 
bai su šiuo kuponu pa- QCp 
nedėlyj svarui ..

KUPONAS
Linais atausta ružavi priegal-l 
vių jpilai, neišlenda plunksnos 
36 colių platumo, 45c vertės 
(10 .vardų apribota) su OQp 
šiuo Kuponu............. fciwUi

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
porto. Katrie norite 
nusipirkti gražų laik 
rodčlj, deimanto žie
deli, dcvizkėlį, šliubinių 
britvų, gramofonų ir kitų 
dalykų.

taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklą Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

h. m mums Oph. o.
1617 N. Robey St., Chicago. 
Kamp. Milwaukee ir Norlh av. 

Tel. Humboldt 4613.

Ponas Balutis.

“Lietuvos” No. 42 apžvalgų 
skyriuje advokato Balučio štai 
koks patarimas:

“Pasirodė svetimtaučių laik
raščiuose keletas žinių apie Lie
tuvą ir lietuvius paminėta kelis 
sykius apie Lietuvos neprigul- 
mybę ar autonomiją ir pas 
mus jau tuoj aus pasitėmija ne
paprastas įsitikinimas. Lietu
vos laisvę šiur turėsimo, Lietu
vos Nepriguhnybė taip gerai, 
kaip užtikrinta.

“Neprivalom taip drąsiai kal
bėti. Tie, kurie taip kalba, be 
jokių persergėjimų, mano, kad 
žmonės sukels ūpą ir priduos 
jiems ūpo prie smarkesnio vei
kimo. Bet tankiai išeina atbu
lai. Patemyta, kad žmones, ku
rie nesugebi gerai suprasti pla
tesnės politikos, įgyja tokią nuo
monę: kam čia mums darbuo
tis, aukas dėti, agituoti, kad Lie
tuvos laisvė jau yra tikrai užtik
rinta? Tokios nuomines yra 
:net geri tėvynainiai. Užsikrėtė 
mat tuoni paleistu persitikrini
mu... Prieš tai reikia visomis 
jiegomis kovoti.” —

Ko ponas Balutis nori? Lais
vos Lietuvos? št!... Bijokis Die
vo! “Geri tėvynainiai” tai iš
girdą pames “darbą” —r “sustrei
kuos”. - “Lenkai jis sako 
milžinišką propagandą čia, Ame
rikoje, varo, tūkstančius dolerių, 
tam išleidžia. Su jais jau rim-

viktorijos vėliavomis apsuptas 
ir — “A, a- aš laimėjau,” — su
riko. Taip su ponu Balučiu: jis 
užsimerkęs nori kovą už musų 
laisvę laimėt — žinjnna, kitų 
iškovotą.

Lygiai švaks iš pond Balučio 
observatorius. Jis sako:

“Mes turime pripažinti, kad, 
sulyginus su lenkų propaganda, 
mūsiške propaganda yra tik ny
kštukas... Lenkai užtiesė tan
kius ir stiprius ginklus, kad Lie
tuvą gavus... Jie milžiniškiausią 
propagandą „varo ir čia, Ameri
koje, tuksiančius dolerių tam 
išleisdami. Su jais jau ir rim
tai skaitosi.”

Gerai; pons Baluti. Bet ko
dėl tas viskas taip dedas? Todėl, 
kad lenkai savo tikslus aiškiai ir 
drąsiai išreiškia, juos visi sup
ranta ir paskui su jais skaitosi; 
mums gi “drąsiai neprivalu kal
bėti“ ir rinitai ko nors išsireikš
ti: kas tad su mumis gali skai
tytis? Pas lenkus nėr “perser
gėjimų”, tų Mickevyčiaus išši- 
dytų “bukmanizmų,” bet lik 
viena kardinalė tiesa: Laisva ir 
Suvienyta Lenkija! Mums gi 
su įsitikrinimu išreikšt: Laisva 
ir neprigulminga Lietuva” “ne- 

I privalu”, nes pono Balučio “ge
ri tėvynainiai” sustreikuos ir po
nas Balutis, it ueo-Don Kišotas, 
asilą atbulai pasibalnojęs ims 
“išsijuosęs” bukmanizuot. Sup
rantama, su tokia gauja “buk- 
manų” ir “streikierių” nieks ne
gali skaitytis.

Ponas Balutis sako, kad len
kai sutinką tarp savęs. Viešpa
tie, kur tie sutinkantis lenkai? 
Ar lai tie, kur pereitą pėtnyčią 
susipešė apvaikščiodami Kosciu
škos Dieną, tremdmiii vaikins ir 
moteris, o kad akis uždaužyda- 
mi? Bet jie pešasi už metodas, 
mes gi nesutinkame kas dėl pa
ties tikslo. Bet mus skaldo ne 

kaip mano p. Balulis srio-

ves; mus skaldo “bukmanistai” 
su savo “persergėjimais,” kurių 
jie niekad neužbaigs. Jiems tai 
rūpi, kad darbo rimtai pirmyn 
neleidus. Pradek, o jis tuo sa
ko: “nieko nebus”; sakyk: Lai
sva Lietuva, o jis tuo sako:: 
“nieko rimta nežinoma,” “neži
nia nei kur.”

Ponas Balutis tai pavyzdys 
mus suiručių ir nepasisekimų; 
jam, rodos, rupi lietuvių degra
davimas. ( —P. Simple.

Prof. J. KLOVAS
Tel. Canal 7270 Frof- J- ŠLAŽAS 

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Pa 
nedaliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 181 h St., ChicuKo, UI

Duodama Privatinės Lekcijos

RANKVEDIS
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

EXPERTAS
ukys Suli reikalauti į 

gydymo, arba akinių. Mes 
galėsime jums pasakyti, 
kaipo gydytojas ir chirur- ■ 
gas. i

20 Metų Patyrimo Gydyme AKIŲ LIGŲ I 
Daug keblumų yra priežasčių akių ligų. Akių įtempimas atsi

liepia i nervų sistemą ir vargina įvairius kūno organus ir yra prie- 
žasČia nerviškumo — dyspepsijos—galvos skaudėjimo—nevirškini- 
1110 — melancholijos — širdies — kepepų ir inkstų keblumų ir tt. I 

Keletas apsireiškimų akių .įtempimo. >Ar jums skauda galvą? Ar ji svaigsta? Ar bėga iš akių vanduo? I 
Ar kaista arba niežti? Ar silpsta jūsų regėjimas? Ar jos yra jaus
lios arba užsidegančios? Ar jus matote dėmes prieš akis? Ar krei- | 
vos jūsų akys? Ar auga kas ant jūsų akių arba vokų? sta jums nosis?

Ar jus turite katarą — Ar jus pagalinate, greitai šalti? 
ba jūsų ausyse arba jmps apkursta ausys?

Pasitarkite su .manim, jeigu jus kankina viršminėti mai.
Nebrangios kainos.

Dr. F. O. CARTER
120 SO. STATE SJREET. 2-ras augštas. CHICAGO, ILL. 

1-mos durys iki “THE FA11V’ Dept. sankrovos.
Valandos: nuo 9 iki 7 vai. vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12.

Ar užkim-

Ar skam- 

apsireiški-

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG
Seno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

Gliti di-Liudi
• . * A

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kauke)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvairų Eilių.

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, III.



, i

hicHgtečiai žinokite knd
jgiausias Pinigams
Pasidėti Bankas
vra

I

Į

Opiumas ir pasekmės 
jo vartojimo.

turi didelį Kapitalą ir 
Kontroliuojamas.
is, kurio čia paveikslėlį ^mat o t, 

turi:
ITALO IR PERVIRŠIAUS $300,000.00 

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

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

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

. į visas svieto dalis, par- 
traukia pinigus iš kitų 

Į bankų po visą Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 lyto iki l po pietų. 
SUKATOMIS ųuo 9 ryto 
iki 1 v. po pietų; taipgi 
SUKATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.

Kalbama Lietuviškai

I

Jai Ir

A STATE BANK
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto

Centrai Manufacturing Disfrict Bank
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

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

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 
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
3313 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Drover 8167

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

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

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

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė’ o nito

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring G.

T PIRK SAU visas Plumbavojimui reik 
■ menia tiekiai už “vvholeHale" kainu* 
A Mes parduosime visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.
♦ 1637 W. Djvision St.. Chica»o
A Corner Marshfteld Avė
▼ Kalbama lietuviškai

TEL. Canal 2118

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

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

NAUJIENOS, cmcago, IIL

dagi 8000 lašu opiumo tinktūros

di lio, kad dabar pačioje Cliini- 
joje auginama daug aguonų ir 
pagaminama daugybė, opiumo. 
Pačioj šalyj dabar pagaminama 
30 juilionų kilogramų, ir apart 
lo 5 milionus kilogr. įvežama iš 
Bengalijos ir nemažai iš Persi
jos ir Mažosios Azijos (opiumas 
pastarųjų dviejų šalių chiniečių 
yra labai branginamas ir vadi
nasi “Kinui” auksinis mėšlas).

dien vidutiniškai suruko po i 
gr. opiumo. Vidutinė gi d o? 
opiumo, nešanti mirtį, yra lik 
arti 0,2 gr. Vaikai miršta nuo 
vsai mažos dozos; taip 5 metų 
vaikų galima nunuodinli 0,03 gr. 
opiumo, lodomus yra tas fak
tas ,kad opiumo mylėtojai netik 
pakenčia dideles dožas labai 
nuodingos sulemos, bet dar ty
čiomis jos prideda prie opiumo,

Jeigu ne, tai ateik ir pamatyk musų Krautuvės Bargenus ant Pečių 
Divonų ir frontinės Setų, — “kesh” arba ant lengvų išmokėjimų.

nesuvartoja liek daug opiumo, 
kaip Chlnija. Persijoj opiumas 

p yra vartojamas daugiausia su 
cukrum. Malajiečiai jį ruko, pa- 
vydale labai sunkiai išgaunamo 
extrakto, vadinamo čandu. In
dijoj gi sultis surenka į moli
nius puodus, leidžia joms sukie
tėti ir paskui parduoda anglų 
dirbtuvėms. I'eu jį ištiriuėja ir 
daro iš jo ritinėlius apie pusant
ro kilogramo svarumo. Tutosius 
ritinėlius sudeda į skrynutes ir 
siunčia Chinijon. Opiumas, ski
riamas suvartojimui pačioj Ben- 

1 galijoj, daromas plytelių for
moje.

Daugelyj vielų buvo bandoma 
auginti aguonas dėl išgavimo o- 
piumo, bet beveik visur l>e pa
sekmių. Taip atsitiko šiaurine-

joj, Vokietijoj ir Austrijoj. Tie
sa, Vokietijoj ir Čekijoj išaugin
ta aguonos, turėjusios nemažai 
Uiorfino. bet dėlei aukštų kai-

ruoti su Rytais.
Svarbiausia opiumo dalis yra 

morfinas. Apart morfino op
iume yra dar narkotine, ka
drilio, uarceino, papaverino 

ir dar 30 kitokiu alkaloidų 
ir visa eilė kitokiu dalyku. Mor- 
finos opiume yra nuo 0, 15 iki 
15 nuošimčių. Su pagąlba šal
to vandens iš opiumo galima iš
gauti 60'/ morfino (iš opiumo

kiančius sudėtinas dalis).
Opiumas, užrašomas gydy

tojų ir vartojamas tinkamoj 
kiekybėj, yra vienu iš gerin
siu priemolių raminimui 
skausmo. Kaipo priemonė 
suteikianti užsiganėdinimą, jį 
vartojant, opiumas, panašiai kib
liems nuodams (narkotinių, 

alkohąliui) turi tą baisią ypa-

ganizmą, jis gali veikti tik nuo
lat didinant dožą. Bet tada 
jis pradeda apreikšti savo pra-

prie pilno fiziško ir moralio 
puolimo. Kiek opiumo 
išgerti opiomanas be 
stoginio užkenkimo savo 
katai — tiesiog stebėtina;

tie

tokia

A. KARTAN0 APTIEKA
Receptai išpildomi su didžiausia atida ir be klaidų. Visada vartojami tik švieži vaistai.
Musų aptiekoje yra išdirbami sekami vaistai:
A. K. vaistai nuo nuospaudų (corns). Nugydo nuospaudas į kelias dienas. Kaina 25c.
A. K. milteliai nuo galvos skaudėjimo. Prašalina galvos skaudėjimą 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. l’ilulės nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant šiąs pilules užlaiko vidu
rius norniališkame 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.

Alijošis
Arnikas
Anižiai
Anižiai žvaigždėti
Avietės vuogos, džiovintos
Aviečių lapai
Avietės, juodosios
Akmenėlis (pamačninkas)
Apviniai
Ąžuolo žievė
Apelsino uogos
Apelsino žiedai
Arbūzo grudai
Bobro mėsa
Bobro lašai
Bezdų žiedai
Bruknių lapai
Burokų sėklos
Babkų uogos
Babkų lapai
Cinamonai

ir tt. keletą čia paduodame;

1.
2.

4

6.
7.
8.
9.

10

13.
14

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

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

43

‘ Dagilis
Dėvi n d rėk i s
Dobilai baltieji 
Dobilai raudonieji 
Dilgėlių lapai 
Dilgėlių žiedai 
Eglių uogos
Francuziškas medelis 
Gvazdikėliai 
Guobos žievė • 
Galgonų žievė 
Imbieras 
Imbieras, geltonas
Juozapai 
Kosulio arbata 
Kartus obuolis 
Kmynai 
Koriandra 
Kurčioji žievė 
Kino žievė 
Krapai s
Krapai, valakiški

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

05

Kitur gyvenantiems ant pareikalavimo siunčiame per e.vpresą arba per

A. KART ANAS
LIETUVIS APTIEKORIUS

Chicago, III.

Kadugių uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Mot i n žolės
Marių samanos 
Majarunai 
Malva
Maškata
Muilinė
Meteles
Našlikės
Purst ūpas 
Plaiskanių žiedai 
Pinavijų žiedai 
Ramunikės 
Santai
Safronai
Senatai
Valerijonu šaknis, 

pačtą (parce! post).

Telefonas Drover 9053

Pečius
juos. durimis.

piomanas nubunda sunkia gal-

tik po
lojant vis didesnes ir didesnes 
dožas nuodų.* Pasekme to blo-

gesu ir

joj labai išsiplatinęs vartoj inuls 
opiumo. Anglų rašytojas Tini
mas l)e Quincey begiu 50 metų 
variojo opiumų ir j pabaigų savo 
gyvenimo kasdie priimdavo po 
8,000 lašų opiumo tinktūros. 
1821 m. jis išleido atsiminimus: 
‘Išpažintis opiumo vartotojo”. 
IJet paprastai opiumo vartoto
jai nesulaukia senatvės.

Pirma pasekme vartojimo o- 
piunio bunų savo rųšies apsvai
gimas, o viliojatnįs fantastiški 
vaizdai, kįlantįs . snaudžiančio 
žmogaus smegenyse, verčia jį 
vartoti vis daugiau ir daugiau 
opiumo. Bet greitai po svaigu-

nimas vidurių, baisus suliesėji
mas, virpėjimas sąnariuose, be
miegė ir galų gale r beprotystė. 
Atprasti gi mg) vartojimo opiu-į 
mo yra labai sunku. Jeigu opi-' 
omanas urnai ndstos vartojęs o- 
piumų, jo spėkds greitai nupuls 
ir jis gali net mirti. Bet dargi ir 
laipsniškas mažinimas dožų o- 
piumo tuo, kad prie jo vis dau
giau ‘ir daugiau pridedama vaš
ko, pagimdo ligoniui baisias kan 
čias. Opiumas persisunkia į. vi-j 
sų kūnų, taip kad motina-opio-1 
mane gali perduoti tų baisų į- 
protį ir savo kūdikiui, maiti
nant jį savo pienu. Taipgi bu
vo atsitikimų nunuodijimo vai
kų, kuriems dėl nuraminimo 
duodavo virintų nepribrendusių 
aguonų gatvikių.'

Į opiumo rūkymų pirmiausia 
atkreipė pasėlio akis DikV^>, 
aprašęs tų nedorybę vienainfe Sa
vo romanų. Tada opiumo rūky
mas ypač buvo išsiplatinęs A- 
merikoje. Jau 1889 m. Now Yo- 
rke buvo priskailoma 16,900 o- 
piumo rūkytojų. Bet nuo to lai
ko ta nedorybė įsiplatino Angli
jos koloni jose ir net pasiekė pa
čių Angliju, o paskui greitai iš
siplatino ir Francijos prieplau
kose, ypač Tulone ir Marseilles.

Japonijoj opiumo rūkymas 
baudžiamas kalėjimu. Nesenai 
ir Suv. Valstijose išleisti įstaty
mai aštriai draudžiantįs parda
vinėti opiumų. —K. B-as

Chicagos Liet. Darbininkų 
Tarybos valdybos 
adresai.

IIĮjOUZ 0

Šilas Pečius gvarantuotas, kad 
gerai keps ir degs su angliais ir 
malkomis, dailus nikeliuotas,— 
$5.50 vertės koptilras $QO Ert 
parsiduoda už ....

Parankiausias ir

dailus “Moors” su

angliais

baltomis

Gvaran-

tuoti viduriai ant

parsiduo-

655D Didelis Šildomas Pečius, už- 
šildo mažus (ris arba ketu
ris kambarius, dailiai nike
liu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kaštus, 
parsiduoda už ..

Ąžuoline Supanti

Kėdė su minkšta

skurine sėdyne

6.95
KULIS FURNITURE HOUSE

3224-3226 So. Halsted St.
Phone Drover 9757 Chicago, Illinois

r

isivalc. Nervai eme stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
pranyko, diegliai nchcbadč po krutino. Viduriu rėžimas

__ _
a veiksle pa-
)ar jaučiuos

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas

OYD

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dienų.

MID-CITY BANK BUILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212

803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago. 
Inėjimas iš Madison gatvės.

Telefonas Canal 3737

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospltalėse ir Phi- 
ladclphijoj. 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.

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

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

Ret kada pareikalavau Salutaras vaisių, Hitlerin, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės prasiėjo mano pilvas atsigaut, stipfčt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas . „ . ** 1 * __ " ’__2__ “ 2... 1., . __1__
išnyko po užmušimui visų ligų. Regiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. E_ 
smagiai ir esu linkimas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALŲ T ARAS
CHEMICAL INSTITUTION I. Baltrcnas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

Pirmininkas, A. Petraitis, 
751 W. 35th Str.

Sekretorius, St. Strazdas, 
1840 S. Halsted St.

Iždininkas, S. Danilevičius,
1617 N. Winchester Av. 

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

Pild. Kom. Sekretorius.

(J ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

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

DAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ
X-RAY EKZEMINAVIMAI

Pasitarimai Dykai
219 So. Dearborn St Chicago, III.

įGarsinkis ‘Naujienose’

KIŠENINIS

Talpina savyje reika- Įį 
lingiausius, kasdie var- | 
tojamus, žodžius. La- | 
bai paranki knygutė ne- I 
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti. |

Kaina 50c paprastu | 
ir 75c geru skuriniu ap- | 
daru. į

Galima gauti “NAU- i 
JIENŲ” Administraci- 1 
joje, 1840 S. HaJsted St, 1 
Chicago, Ilk I

JOSEPH C. VVOLON |
LIETUVIS ADVOKATAS X

Ruimą* 902-904 National Life V
29 So. La Šalie 8t., Chicaro, 111.

Tol Central 6890-6891. Atdara: A
Utnrninko, ketvergo Ir aubatos vaka- W 
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: ♦ 
1566 MIIAVAUKEE AVĖ., ( hiearo, III. L

Tel Humboldt 97. M

“NAUJIENAS.”
SKAITYKIT IR PLATINKI l



Subata, Spalių 27, 1917. fl iva^b

Adv.KAZIMIERASGUGIS rbšlus ir dirba kas vakaras po

Liet. Socialistų
RINKIMŲ KAMPANIJOS 

BUTAS
731 W. 18th St., 2 augštas

TELEF. CANAL 4730

Liet. Socialistų Cook County 
apskričio Rinkimų Kampanijos 
butas atdaras dienomis, vaka
rais iki 11 vai. ir nedėldieniais. 
Adresas: 731 W. 18th 8t., 2-ras 
augŠtas, J. H. Rashinskio name.

Su visais agitacijos reikalais 
dabartiniuose rinkimuose į aug- 

JĮtesnįjį teismų teisėjų kreipki- 
~tčs į viršminetų vietų. Laiškais 
kreipkitės į centralinio komite
to sekretorių, adresu:
A. Dvylis, 1840 S. Halsted St

| vo parengus paskaitas Mildos 
svetainėje.

Paskaitoms pasibaigus, kad 
užgiedojo “Lietuva tėvynė” mu
sų”, publika, kurios buvo labai 
maža, sustojo, o aš ir mano 
draugas, nieko bloga nemany
dama, ramiai sėdė j o va. Tik 
staiga pripuola p. Kasputis ir 
kumščių sugniaužęs prikišo 
man prie burnos.

—Stokis!... arba cik lauk!... 
fanatike... išgama, tu... durniau! 
— ėmė piktai rėkauti.

Nepakęsdamas tų kolionių, 
sakau, kad aš priklausau prie 
šios organizacijos ir turiu pilnų 
teisę čia būt, nes aš jokios be
tvarkės nekeliu. Noriu—stoviu, 
noriu - sėdžiu. Tai mano da-

2 valandi. Matyt, kad kas-nors 
apturės nuo jo Kalėdoms puikių 
dovaną. Daugiau reikia Lietu
vai tokių sūnų.

Visi padirbti daiktai mokyk
loje tampa mokinio savastim, 
nors medega priklauso mokyk
lai.

Taigi kreipiuos į visus, ragin
damas visus, kuriems rupi pa
gerinti savo būvį, lankytis kuo- 
skiatlingiausiai į amatų skyrius 
Arinour’o vakarines mokyklos. 
Mokinama: panedėliais, utarnin- 
kais, seredomis ir ketvergais 
nuo 7-tos iki 9-tos valandos va
karais. Viskas veltui.

Užžiurėtoja^ mokyklos, 
Jonas Šileika.

St. Darginavičius 
sunkiai sužeistas

Federalė valdžia jieško John
M. Corncll, kurio pati gyvenu jki Lapkričio-Nov. 1 d. savo

Jeigu adresatai neatsiima

Socialistų Tikietas Tada pripuola dantistas Zi- 
montas ir vėl: — tu tautos gar-

Kandidatas į Cook apskričio 
Augėlesniojo Teisino 

teisėjus.
(Judge of Superior Court of 

Cook County).

Vakaras.

950 Crescent PI. Jis per 8 ar 10 
metų buvo generaliu laivyno iš
mokėtoj u. Jis rezignavo iš tos 
vietos spalių 16 d. pereitais me
tais ir dabar susekta, kad jo są
skaitose trūksta $20,000. Jis 
taip mokėjo užrašyti knygose, 
kad tik po metų jieškojimo gali
ma buvo susekti trukumų.

čia paskelbtų laiškų, tai su
grąžinsime šiuos jų laiškus 
pačtan.

Kareivis Raymond New,6530 
Loomis st, bandė nusižudyti 
gazu. Jo padėjimas kritiškas.

Kandidatai į Teisėjus, kurių 
rinkiniai įvyks lapkr. 6 
FOR SUPERIOR COURT 

Seymour Stedman 
Otto Christensen 
Carl Strover 
Leopold Saltiel 
John M. Work 
Christian Meier 
Samuel Block 
Kasimir G ilgis 
Samuel H. Holland 
Swan Johnson 
Daniel A. Uretz

FOR CIRCUIT COURT , 
:To fili vacancy

SVilliam A. Cunnea 
To fili vacancy 

Louis J. Delson

d.
žemini!... Tu atėjei betvarkės 
kelti... tu negali būt šitoj orga
nizacijoj !... Tave reik išmest iš 
šitos organizacijos lauk, tautos 
išgama, tu!...

Matydamas, kad gera nebus 
su tąįs “tautos didvyriais” ap
leidau svetainę. Jei dar nebū
čiau pasišalinęs, kad ko gera 
bučiau gavęs tautiškų “didvy
rių” kumščių.

Del tėvynės labo karžygiai no
rėjo iftsižymėt J. A. Duoba.

ras rengia gražų vakarą^ SU dai
nomis ir kitokiais pamargini- 
mais, taipgi šokiais, subatoje, 
spalių 27 d., abiejose Mildos sve
tainėse, 3142 S. Halsted St. Pra
džių 6:30 v. v. Rengėjai kviečia 
visus atsilankyti, o jie pasirū
pins visus užganėdinti.

Iš Bridewellio kalėjimo mums 
praneša:

Spalių 22 dieuų likosi sužeis
tas d. St. Darginavičius. Kaip 
kaikurie pasakoja, jį sunkia už
gavęs akmenų vežiojimo auto
mobilius. Sužeistasis randasi 
dabar kalėjimo ligoninėj. Kali
nių neleidžia jo atlankyti. Bu
tų gera, kad Rockfordo draugai 
pasistengtų atvažiuoti ir su juo 
pasimatyti. Gal jam reikalinga 
pagelba. —Step. Indriūnas.

30 “SLACKERIŲ” AREŠ
TUOTA.

DAR YRA VIETŲ 
MOKYKLOJ

‘Lietuva tėvyne musų 
ir ‘‘didvyriai”.

Miss Marion Basset iš Vanda- 
lia, III, slaugytoja, areštuota 
kartu su kitu vyru. Juos kalti
na mainyme beverčių čekių. Jis 
rašydavęs čekius, o ji mainyda
vusi juos.

musų", ka-tik mušt negavau 
nuo tavo didvyrių — p. Kaspu
čio ir p. Zimanto...

Vyras, persistatę^ save įiasiun- 
tiniu Cohėn Jewclry Co., 1318 S. 
Halsted st., išgavo iš Roscnberg 
ir Ragpbrt, Mallcrs bldg., už 
$600 brangtnenų, kurio buvo 
Coheno paduoti taisyti.

■

Armour’o vakarinę mokyklų, 
ant 33 PI., lanko apie 300 mo
kinių, daugiausiai lietuviai, vy
rai ir moters; taipgi yra daug ir 
nesuaugusių vaikinų ir mergai
čių, kurie nebuvo pirmaiu už
baigę viešųjų mokyklų, tai da
bar stengiasi tai atlikti. Neku
rtos klesos taip pripildytos, kad 
reikėjo pastatyti po 2 mokytoju 

lai vis angių kalbos ir skait- 
liavimo klesos. Bet norintiems 
mokytis yra dar gana daug vie
tos, galima ir dabar patilpti, tik 
reikia* eiti ir naudotis gera pro-

Bravarai skelbia, kad nyo lap
kričio 1 d. jie nebeduosiu poli- 
cistams dykai alaus. Tų patį 

-skelbia ir saliunininkai. Dabar 
viskas pabrango, reikia mokėti 
didelius mokesčius, todėl prisi
eina panaikinti tų senų paprotį, 
kad policistai visur gaudavo už- 
dykų gėrimų.

“Bėdini” policistai, kų jie da
bar darys? Policijos viršinin
kas juokiasi, kad gal daugelis 
policistų delei tos priežasties 
mes savo tarnyba. <

Konkurentė
Harry Miller, kriaučius, turi 

labai didelį “trubelį”. Jis ne
tik neteko pačios, kb tik nete
ko biznio, bet dar... bet tegul 
jis pats papasakoja savo bėdas:

“Teisėjau, — skundėsi jis tei
sėjui Steik, prieš kurį buvo at
vestas už ueužlaikymų savo pa
čios — kaip aš galiu užlaikyti šių 
moterį? Mano pati, kada mes 
susipykoine, apleido mane ir, ką 
jus manote, ji padarė? — Ji ša
lę mano šapos atidarė savo 
kriaučių šapų ir kų tik neišvarė 
manęs iš biznio. Tai yra kaip 
pinigų išėmimas iš kišeniaus, 
nes ji žinojo mano kostumie- 
rius ir prikalbėdavo juos eiti pas 
ją”

“Man labai gaila, — atsakė 
teisėjas, — bet mokėsi savo pa
čiai po $5.00 savaitėj.”

“Naujienų” Ofise, randasi šiems as
menims laiškai:

Bružas Aleksandra
Blazek M.
Bastaisia S
Balasko Ferdinand
Barzdaitis P B
Bnidrikas P
Chaulius Chas (4)
Jucaitis Z A
Juškevič S (2)
Jovaišis Karolius
Melešis Juozapas
Mickevičius Julius
Pihitis John
La’is John (Registruotas)
Satkunas J.
Samuolis Wm.
Sadauskas John
Warna Stanislovas

------ ------------- --- -------------------------- ’

DR. M. HEkZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per lt o»« . į
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurgai į 
ir akušeris.

Gydo aštrias ii chroniškas ligas. •>. 'j 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia? S 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pr»» " 
teisus.

Ofisas Ir Išbara to rija: 1025 W. į 
Si. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, W9 H vakarais. Telephone Canal 8116, -J 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Strev. .į 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai

TINKAMAS VAISTAS
TINKAMU LAIKU.

Valdžios nustatytos 
kainos Chicago je. 

š i a n d i e
Cukrus, burokų arba 

nedrių, 1 svaras 7%- --8^c
Miltai (Maišas)

bačkos maišas $2.95—3.18 
% bačkos maišas 
5 svarų maišas

William May, negras, krasos 
darbininkas, areštuotas beval
gant krasa siunčiamą kareiviui 
kėksą. '

Sužeidė.

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

Blogiausiai yra lankomos a- 
matų klesos t.y, moterų siuvi
mo, virinio ir vyrų dailydystės

John J. Arnold, vice-prezi- 
dentas First National Bank be
laukdamas Northwestern trau
kinio River Forest’stotyj, pasly
do, nukrito nuo platformos ir 
kojų pėdos pakliuvo po trauki
nio ratais. Iš tos priežasties pri
siėjo nupjauti abi koji virš rie
šu, 

v /

1.49—1.60
34—37c

Rugių Miltai Maišas
Boheminį! style, Vs

bačkos $1.371.50
5 svarai 32c—35c
Balti, y8 bač. 1.37—1.50

5 svarai 32c—35 c
Juodi, Vs bač. $1.26—1.41

5 sv. 30c—34c
Corn Meal svaras

Balti ar geltoni 5%—6y2c
Bulvės (Pekas)

N 1 Wis„ Minn ir Dak 43—46c
Pienas (Kenas)

Jeigu turi bedą su blogu ape
titu, stipria konstipacija, tan
kiais galvos skaudėjimais, be
miegėmis naktimis, kankinan
čiais nerviškumais, stoka ener- i
gijos ir tt, tai imk Trinerio A- 
merikoniško Kartaus Vyno Eli- 
ksirą, gerinusį vaistų nuo visų 
pilvo bėdų. O jeigu pats kenti 
nuo reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago, niksterėjimų, išsisuki
mų, ištinimų ir Lt., tai tuojaus 
pamėgink Trinerio Linimento, 
pasekmingiausios gyduoles nuo 
visų panašių skaudėjimų. Jus 
gausite Trinerio vaistų visose 
aplinkose. Nekurie krasos per- 
dėtiniai New Yorke ir Pennsyl- 
vanijoj atsisakė praleisti laikra
ščius su Trinerio Kartaus Vyno 
Eliksiro apgarsinimais. Advo
katas Krasos Departamento Wa- 
shiugtone, D. C., dabar prane
ša laišku, rašytu rugsėjo 24 d. 
1917 m., kad nusprendimas to
kių krasos perdetinių tapo at
mainytas, nes apgarsinimai Tri
nerio Kartaus Vyno Eliksiro, ku
ris yra grynai medikalis prepa
ratas, yra pripažinti per Krasos. 
Departamentų kaipo tinkami 
persiuntimui krasa. Kainos da
bar tapo truputį pakeltos, iš prie
žasties naujų kariškų taksų, bet 
kiekvienas kostumeris pripa
žins, kad kitaip negalima buvo 
apsieiti, lies išdirbėjus ir aptie- 
koriai turi dauginus mokėti. Jos. 
Triner, Manufacturing Chemits, 
1333-1343 So. Ashland Avė. Chi
cago, III. (Apgars.)

Tel. Armitage (1580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

Vyrų, moterų ir vaikų 
chroniškų ir nerviškų

Dr. G. LEEDLE
Praktikuoja 25 metai 

Chlcagoje.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto 

iki 8 vakaro, šventadieniais 
nuo 9 iki 12.
4726 S. Ashland Avo., Chicago

Geriausia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokiu daik
tu, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor- 
velių ir kitokių. Kas ką pirksit pM 
mane, tai aš viską gvarantuoju — 
kad auksą pirksite, auksu ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 n a gr odos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
Akinius.

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

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

Tel. Canal 5838
2128 W««t 22-ra gatvė. Chicage.

DR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIETUVIŲ VALSTOINK) BANKO

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

—" - ■ ■ DEPOZITAI ======
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $ 16,754.95 
Balandžio 7, 1917,1-mas menesis,... 87,987.21
Gegužio 5, ,917, 2-ras menesis........ . 199,854.22
Birželio 2,1917,3-čias menesis.......... 253,369.00
Liepos 1,1917,4-tas menesis........ ........ 265,086.08
Rugpjūčio 4,1917, 5-tas menesis.......  288,556.89
Rugsėjo 1,1917, 6-tas menesis........... 351,584.77
Spalių 5,1917, 7-tas menesis................374,900.13

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinį 
Bank nėra, nes netik ką turi didelį kapitalą ir perviršį, bet 
yra po užveizda V'alstijinės Valdžios ir po nuolatine priežiūra 
15 Kabiu ir ištikimu Direktorių ir 5 Banko valdininku. Pagal 
raportą išduotą Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917, šio

BANKO TURTAS SIEKIA

4 4, 2 44.8 3
Skolina Pinigus ant Namų ir Biznių, Apsaugoja Namus 

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

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

(JNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO
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uyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vaL popietu. Utarainkais, Ket
vergais ir Sukatomis nuo 9 valandas ryta iki 8.30 vai. vakaro.

Moterų siuvimo klesoje moki
nama: kirpti, siūti drabužius, 
skrybėles daryti, mėgsti ir išsiu
vinėti gražius ornamentus, taip
gi ir su mašina siūti. Reikia, 
žinoma, atsinešti savoį niedegų 
ir pasakyti mokytojai kų ji nori 
padaryti, ši klesa labai men
kai lankoma, matyt, kad musų 
gražioji lytis visai neįdomauja 
naudingais užsiėmimais. Ir jei
gu nesusirinks daugiau moterų 
ir nuTgimi į siuvimo klesų, tai 
mokyklų valdžia ja panaikys, 
tada ir los, kurios nori lankyli, 
negales vien lik delei apsileidi
mo kilų. Klesoje turi būti ne
mažiau 25 mokinių.

Virimo klesa geriau lankoma, 
bet ir nepergeriausiai. Ir čia 
dar daug galėtų patilpti. Šiai 
klesai mokyklų valdžia ir dalį 
niedegos suteikia veltui, pav., vi
sokius riebumus ir kitokius da
lykus, reikalingus tam skyriiu. 
Virimo klesa irgi bus uždaryta, 
jeigu lankysis mažiau negu 25 
y pa tos kas vakaras.

Vyrų dailydystės klesa irgi 
kaip tik laikosi. Daugiau ateina 
vaikų, negu suaugusių. Matyt, 
jaunesnieji yra energiškesni ir 
dar nėra ištvirkę, neužsiima gir
tuokliavimu ir panašiais daly
kais. Visgi yra keletas vaikinų, 
kurie lanko reguliariškai ir kie
kvienas dirba sau naudingų ra
kandą. Ypač, vienas šviesus vai
kinas laba puikią kėdę, dirba. 
Rėmai tos kėdės bus iš ąžuolo, 
o visa bus išpuošta nendrėmis 
su atsijosimu ir atsireniimais iš 
abiejų šonų. Jis nori ją pabaig- 

> Ii prieš Kalėdas ir, žinoma, pa
baigs, nes vaikinas labai yra da-

Sunkusis automobilius perva
žiavo ir sunkiai sužeidė 11 m. 
Richard Rhodus, 815 Junion 
Terrace. šoferis areštuotas.

August Webb, 6155 Parksidc 
avė., svičmanui, visai nepasise
kė. Jis bandęs pameluoti teis
mui ir Englewood teismo teisė
jas H. llayes nubaudė jį $200, 
kaštais ir vieniems metams ka
lėjimai! už užpuolimų, $200 ir 
kaištais už nešiojimąsi ginklų 
ir atidavė “grand jury” už ne-

Nelaimės su automobiliais.
.loseph H. Meyers, 1426 Ful- 

lon st., mirė ir du valstijos 1c- 
gislaturos nariai, Edw. Walz ir 
Edw. M. Overland sužeisti, jų 
automobiliui, pasileidus ties 
North ir Western avės, ir susi
dūrus su stulpu.

Du vyrai ir dvi moteris iš So. 
Chicago sunkiai sužeisti ir du 
galbūt mirs, po pasivažinėjimui 
po “linksmųsiaš” Burnhamo vie
tas, Erie traukiniu Vernonoj už-

Nusižudė
Kaip sprendžiama, iš nusimi

nimo delei vaiko ligos, Mrs. 
Catherine Nicholl, 4028 S. Cam
pbell avė., nusižudė gazu. Kar
tu su ja užtroško ir trįs jos vai
kai Thomas, 8 m., Elizabetli 
6 m. ir Philip, 2 m. Jos vyras 
buvo išėjęs aplankyti sergantį 
vaikų ir parėjęs rado savo šei
mynų jau negyvų, užsidariusia 
miega mani jame kambaryje.

Condensed, geriausis 18— 21c 
Vidutiniškas 
Prastesnis
Evaporatcd, nesald.

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių
Plytose
Šitokiomis kainomis groscr- 

ninkai turėtų pardavinėti virš- 
minėtus daiktus.; Jei kuris jų 
neparduoda ta kaina, nepirkite, 
jet j ieškokite tokių, kurie par
duos jums šiomis kainomis.

17—19c 
16—18c 
13—15c

svaras
41—49i/2c 
45—50i/2c

Kam tatai žinotina.

metai atgal lotus Lena Parke, 
Ind., ir turi “deedus”, tegul atei
na mitingai! nedėlioj, spalių 28, 
lygiai 2 vai. po pietų, po nume
riu 1533 Mihvaukce avė., arti 
Robey gt, pas A. R. Gluck. La
bai svarbu. —A. Kaufman.

Rusiškai-Lenkiškas 
LigoiMis

Vyrai, moters ir vaikai, sergant) 
reumatizmu, nervuotumu, viduriu 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas. Me? 
gydome visas šias ligas vėliausiai? 
elektrikiniais prietaisais, garo pirtį 
mis ir vėliausiais išradimais medici 
noje. Jeigu jus sergate lovoje, atsi 
šaukite į mus ir mes nusiųsime sa 
vo gydytoją į jusų namus.

Mes taipgi priimame ligonius am 
savaitės. Lawndale 839,

1234 Indepcndence Blvd. Chicagf

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenki* visiems tinkamus akinius, tfu* 
nuoji Ii patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukce avė., arti Chicago av. B-* 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ilryto iki vaks 
rul. Ncdėliomis nuo 9 Išryto iki 2 po ploti 

Tel. Haymarket 2434.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raides susibėga j krovą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ašį 

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

JOHN fJ. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TCMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St
Valandos 8—10 ryte; 4—8 valu 

Tel. Canal 3877.

OR. W. YUSZKIEWICZ

GYDYTOJA# 
tfaa turi skaudamas arba silpnas akit> 
Kalvos skaudėjimo, atsilankykite pas F'** i 

1155 Milwaukee Avė
I 

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakaru 
tvw> Q yvto iki 1 po

Telephone Drover 9699

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

SpecialUta* Moteriškų, Vyriškų, Vaiki 
ir visų chroniškų lirų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pistų. T—4 
vakare. Nedėldi^niais 10—1 po platų. 

3354 S. HALSTĖD ST., arti 34 S*.
CHICAGO. ILL.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

■■■

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KAKALIUS
Gydytojas lt Chirurgas

^SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Pranešimai
PASARGA - Draugijų pranešimą# •kel^aa^ 

be utinokesth*. I’raneėiniai turi bnt 
U vakaro, lankeliu arba telefonu. Canal lodo. 
Priduoti U dienų, kada
dienraštis, nebegali būt įdėti.— Nauj. Red.

LMI’SA. 9 kp. narėms. Kurios dra 
ūgių apsičmčte dirbti Ateities žk**?

vaiku draugijėles vakare nedėlioj, 
spalių 28 d., malonėkite pribūti pa
skirtu laiku - I vai. po pieta

—Rengėjos.

RANDAI

T.M.D. 22-roa kp. susirinkimas j- 
vyks Nedėlioj, spalių 28 d. 2 vai..po 
pietų, Aušros svet., 3001 S. Halsted st 
Visi nariai malonėkite pribūti susi
rinkimai! paskirtu laiku, nes yra 
daug reikalų apkalbėti. I aipgi bus 
įduodamos knygos. —-Valdyba.

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinkimas 
atsibus nedėlioj, spalių 28 d. 1 v. po 
pietų, Mildos svetainėje^ 3142 So. 
Halsted sK—Draugės ir draugai, ma
lonėkite skaitlingai atsilankyti, nes 
turime labai svarbių reikalų apsvar
stymui; taipgi nepamirškite atsivesti 
naujų narių prisirašyti. .—A. Dvylis

LSJL. 1 kuopos lavinimosi susirin
kimas atsibus • nedėlioj, spalių 28 d. 
10 v. ryto, Mark AVhite S. svet, Hal
sted ir 30 gg. Atsibus drg. K. Augu- 
stinavičiaus pamokos iš lietuvių kal
bai gramatikos. Draugės ir drau
gai nepraleiskite tos progos, visi ko- 
skaittingiausiai atsilankykite paskir
tu laiku. —Rengėjai.

Roekford. 111. L. Soc. Jau n. ^Rate
lis‘turės lavinimosi susirinkiun) ne- dekioj, spaliu 28. 7:30 vakare. Naujoj Soc. Svetainėj, 7th St. ir 6th avė. 
Malonėsit visi pribūti kas tik nori 
lavinties. —A. Hauaman.

Chieagos Rusijos išeivių Soči Or
ganizacijų Konferencijos teikti pa- 
gelbą Rusijos revoliucijai 
mas įvyks nedėlioj, spalių 28 d., 1 
v. ryte, rusu S. B. skyriaus bute, 114.) 
N. Campbell avė., kampas Divisi 
St. (arti \Vestern avė). Vist dėle 
tai malonėkite būtinai susirinkti.

—Konf. Sekr

Lietuvių Socialistų Rinkimų Kam
panijos generalis agitacijos komitetų 
susirinkimas atsibus panedėlyj, spa
lių 29 d. 8 vai. vakare, Lietuvių so
cialistų Rinkimų Kampanijos bute, 
731 W. 18th Street. Visos kuopos bū
tinai turi prisiųsti sayo delegatus, 
nes randasi svarbių reikalų apsvars
tymui. Taipgi visos kuopos turi pa
sistengti kuogreičiausiai išrinkti bal
sų dabotojų tiek daug, kiek galima 
ir jų vardus su antrašais paduoti 
centraliam agitacijos komitetui.

—A. Dvylis, Sekr.

Kęnosha, Wis.—LSS. 58 kp. evtra 
susirinkimas įvyks nedėlioj, 28 d. 
spalių, Louis Rapsai svetainėj, Grand 
avė. ir S. \V. Main st., kaip lt) vai. 
ryto. Visi kuopos nariai malonėsit 
atvykti, nes yra svarbių dalykų sva
rstymui. Po susirinkimo tuojau bus 
debatai .Visi įdomaujantis (tebūtais 
malonėsite atsilankyti. K. Paukštis.

LSS. 81 kuopos lavinimosi susirin
kimas bus nedėlioj išryto, 9:30 vai. 
LiuO.švbės svetainėj, kampas Girardj 
st. ir VVabansia avė.—Visi nariai tu
rite pribūti. Meldžiami dalyvauti ir 
pašaliniai. —Komitetas.

LSS. 22-ros kuopos išrinktoji ko
misija socialistų kampanijos literatūrai platinti malonės būtinai susi
rinkti nedėlioj, spalių 28 d. 8 va), 
ryto pas Sabaliauską, 2337 S. Lcavitt 
St. Čia kiekvienas komisijos narys 
gaus reikiamosios platinimui litera
tūros. Nepamirškite būtinai.

—Valdyba.

Tarptautinio Biblijos Tyrinėtojų 
Susivienijimo sekamas susirinkimas 
įvyks ryto 3 vai. po pietų, P. Wod- 
man svet., 3251 lame St., kampas 
33-čios. Inžanga dykai. Nėra kolek- 
tos. Kviečia visus atsilankyti.

LSS. 81 kp. estra susirinkimas j- 
vyks subatoj, spalių 27 d., 7:30 v. v.. 
I.iuosybčs svetainėj, 1822 W. VVaban- 
sia avė. Visi nariai atsilankykite, 
nes yra daug labai svarbių reikalų, 
ypač vedime kampanijos. —Valdyba

2-i-tas Metinis Balius su progra- 
rengiamas Simano Daukanto 

spalių 27

‘ Ateities žiedas”—Vaikų Draugi- 
j< lė rengiu gražu koncertą ir balių 
Nedėlioj spalių 28 d. 4 v:30 vai. po 
pietų M'ldos Svetainėj. Programą 
daugiausiai išpildys maži vaikučiai, 
ilgą laiką lavinami p-lės S. Staniu- 
Jiutė.s. Kviečia publiką atsilankyti.

nni „
Draugijos, atsibus šiandie,
4 7:30 v. vakare, Mark AVhite Scfiiarc 
svet., 29ta ir Halsted St. Inžanga dv- 
kai. Bus išpildyta programas, susi
dedantis iš dainų, dekleinacijų ir II. 
Kviečiam visus lietuvius ir lietuves 
skaitlingai atsilankyti. —Komitetas.

Smulkus Skelbimai
Dr-slės G. I~ K. Mindatųrio No. 1 

mėnesinis susirinkimas atsibus Sub. 
sintim 27 d. D. Shrmaičio svet.. 1750 
So. Union avė, 7.30 v;tl. vakarį-. — 
X>iauuai. turite būtinai visi pi;ilmti 
ant šito susirinkimo, kadangi praei- 
ias susirinkimas nedavė pasekmės 
nutarti svarbiu reikalu. Viskas atidė
ta šiam susirinkimui. S. J. Tverijonas

spaliu 2 8d. 3 vai. po pietų J. H. Ra 
e, 731 W. 18 si. LaiŠiuskio svetainėn

limpančias ligas. Malonėkite visi at
silankyti. kaip vyrai taip ir moters.

—Komitetas.
Brighton Parko Lietuviu Korpora- 

bus nedėlioj. sua-rijos susirinkimas 
Jių 28, 1-ma vai. 
Hali svet. 3925 S. 
nariai malonėkite alvvkti.

a ve. \ «si 
—Valdyba

Kensinglon, III. Masinis susirinki
mas bus utarninkc, snaliu 31) d. Stan
čiku svet., 21.) E. I15th SI.. Kensing
lon. III. 8 vai. v. Bus geri kalbėtojai. 
Kalbės įvairiomis kalbomis. Progra
mas bus su pamarginiinuis. Ateikite 
visi. Kviesiu Gynimo Komitetas.

Smulkiems pasiskdbimams kainos:
1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai,

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis lai geriausia 
u iemonė tiek biznio tiek dar
iu žmonėms įvairiais savo rel
iniais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jięš- 
ku įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti: kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir it., pasiskelbkite Šitose Nau
jienų skiltyse, o paraitysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ANT BANDOS 3 KAMBARIAI la
bai pigiai, ant 1033 S. Canal st. ir 5 
kambariai, paraukus daktarui dėl o- 
fiso, 1719 S. Halsted St.

ANT BANDOS 6 KAMBARIAI SU 
gazu, maudykle ir kitais ištaisymais. 
Banda labai pigi. .

J. . SINKUS, 
3151 S. Ilalsted St., Chicago. ry .-K'*.

Vaizdas Oklahomos Alminus lauko nepertoli nuo Buck Run Oil Co. žem ės.-—Daugelis vargšų liko turtuoliais iš šitų Aliejaus šuliniu

VARGŠAI LIEKA TURTUOLIAIS
Oklahomos Aliejaus Kompanijų šerininkai Pelno Milijonus į L T j

PUIKUS FURNICIUOTAS KAM
BARYS ANT IŠRANDAVOJIMO. — 
RANDASI PRIE LEIKOS IR. NETO
LI NUO JACKSON PARKO, ANT 
BULVARO. NORINTIEMS PUIKAUS 
KAMBARIO TAI YRA PROGA.

REIKIA DARBININKŲ

ŠINOS.

1501 Lavvnd:

3-1-5-7 kam- 
Labai pigiai.

Atsišaukite 
Chicago, III.

NORS-KIEK PATYRĘS DARBININ

KAS DIRBTI ANT LINOTYPE MA-

ATIDUODAMA randon 
bariai. Nauji fialai. 
1 mėnesį remia dykai.
3137 S. ^anal st.,

REIKALINGA kriaučių prie vyriš
ko koslumieriško darbo. Ateikite 
tuo jaus. ST. ALEKNO,
911 W. 33rd St.. Chicago, III.

J. SINKUS,
7835 South Shore Drive. C.hieago 

Tel. South Chicago 4303.

TURI GERAI MOKĖTI

LIETUVIU KALBOS RAŠYBA.

“NAUJIENOS”

arba mo
teris prie namų darbo. Geri namai.

Vienas i« daugelio Oklahomos Aliejaus šu
liniu, tekančių 20,000 bačkų j dienų. Ši
tas šulinys išduoda $40,000.00 pelno, kas
dieni.—Oklahomoj randas daugelis tokių 
šulinių.

REIKALINGA moterų prie tvarky
mo skudurų. Pastovus darbas.
1820 W. 111h St., Chicago.

REIKALINGAS

1810 SO. HALSTED SI'., CHICAGO.

REIKALINGA moteris turinti ge
rą patyrimą prie sorlavimo skudu
čiu. Užmokestis gera.

REIKALINGA vežėjų ir leiberių i 
“serap yardą” — prie senu gelžga
lių. Atsišaukite greitai.
2627 \V. 121b Si. Chicago.

MBA
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Aliejus padarė daugiau milijonų negu kokia nors kita pramonė ar biznis pasaulio. Bet dar c 
gybe milijonų bus padaryta ateityj, nes aliejaus biznis yra saugiausias ir pelningiausias.
ALIEJUS REIKALINGAS VISUR IR VISUOMET. Pasaulis .greitai keičiasi nuo anglies į aliejlMIą ftidį 
nę, nes daug švaresnis, greitesnis, pigesnis, patogesnis. Aliejų negalima du kartu panaudoti, nes jis ;ns 
dega—išnyksta. Užtai aliejaus labai trūksta, nes visur naudojamas. Todėl aliejaus kainos nuolatos kį 
Ja ir toliau dar labiau kils, o su kįlimu kainų kartu kįla ir aliejaus kompanijų pelnai.
MILŽINIŠKOS DAUGYBĖS ALIEJAUS guli po Oklahomos žeme. Tik maža dalis Oklahomos aliejaus 
laukų išnaudota. Dideli turtai Jaukia tų žmonių, kurie pasieks tas daugybes aliejaus. Ar tamsta busi 
vienu iš tų laimingųjų? .... *. . .

Neprigulmingos Aliejaus Kompanijos Turtėja.
Standard Oil Kompanijos trustas nebekontroliuoja aliejaus biznį. Neprigulmingos (independent) alie
jaus kompanijos smarkiai iškilo paskutiniu laiku ir jų įtekme aliejaus biznyje didinasi diena iš dienos. 
Šerininkai neprigulmingų (independent) aliejaus kompanijų šiandien gaunu kasdien besididinančius pel 
nūs. štai tik mažas pavyzdys pelnų kelių aliejaus kompanijų, kurių Šerai trumpu laiku pakilo sekan
čiai:- Mjdwest Ilefining p:«kilo nuo $35 iki $177, Cosden nuo $5 iki $27, Cosden Oil & Gus nuo SG ik $18, ]£lk Baš'in Petroleum nuo $7.50 iki $14, Merritt Oil nuo $9 ikį $39, Fcdcral oil nuo 37c iki $8, Sapulpa 
Refining nuo $7 iki $16, Okląhoma jProducing & Refining nuo $5 iki $11. Beveik visos šios paminėtos 
aliejaus kompanijos nesėniai susiorganizavo ir pradėjo biznį.

il lUUUCllJg IX lUDllimg IIUU 
rganizavo ir pradėjo tyzni.

Anglių Gaidyne Baigiasi—Aliejaus Gadynė Prasideda. y
Milžiniškus pelnus: procentais, šefų bonusais ir inarketo Delnais nuolatos .ghus tie investoriai, kurie turi 
pirkę ir DABAR perka serus užlikiamų neprigulmingų aliejaus kompanijų. Milijonai pelnų, kūne tapo 
sutverti praeityje aliejaus biznyje yra maža dalis, sulyginus juos su tais milijonais, kurie bus padaryti 
ateityje šitame saugiausiame iš visų biznių. Pasaulio historijoje nebuvo ir nebus tokios gadynės, tokių 
auksinių progų kaip DABAR. Tie investoriai, kurie su atsarga ir aiškia nuožiūra įvestys sayo pinigus 
DABAR į šėniH atsakančių augančių aliejaus kompanijų, rekmnenduojainų ir pasiūlomų pastovių ir geros 
reputacijos firmų, įgis ateityje milžiniškus pelnus iš savo šiandieninių investavimų.

Musų Firma Rekomenduoja Dabar Šerus šių Užtikiamų Aliejaus Kompanijų:
INVADER OIL & REFINING CO. .šios kompanijos Šerai jau pakilo iki $6. ?’ ’ *
par)—12% įmetus. -<aa
BUCK- RUN OIL CO. Jauniausia; stos kompanijos Šerai dabai parsiduoda lik po si.00.
šios kompanijos šėrai smarkiai kils ir bėgiu kelių mėnesių irgi pradės mokėti 
skaitlius šėrininkų šios kompanijos dabar yra lietuviai.
JEIGU TAMSTA BUTUM INVESTAVUS $100 į sekančių kompanijų serus, kuomet 
siūlomi, lai tamsia būtum įsigijęs sekančius turtus:
$100 investuotų į Ludite Oil Co. pakilo vertėj SĮMOJ) 
$100 investuotų 
$100 investuotų

Šios kompanijos Šerai jau pakilo iki $6. Moka po 1% kas menuo (anl
Mes tikime, kad 

procentus. Didesnis

jie pirmiausiai buvo

č'.l

PARDAVIMUI

$100
$100
$100

Co. pak. vert. $25,000 
pakilo vertėje $10,000 

ii Co., pakilo vertėj $46,000 
pakilo vertėje $100,000.00.

inv. j The Producers Oil
inv. j The Home Oil Co. 
inv. j The Coline Oil Co 
Co., pakilo vertėje
Gerai investuotas doleris atneša šimtus, tuk-

į The Home Oi! Co.j Spencer Oil Co. pakilo ver. $16.000 
į Quaker Oil Co. pakilo ver. $20.000

$100 yiv esi uolų j The Trapshooters Oil
turtus iš gerų investavimų—ne iš darbo. ................... ........ . „ ........
doleriu pelno. Todėl, leisk tamsta savo pinigus | darbą, tegul ne nesą tamstai pelnus.

1 proga nusipirkti šėrus augančių alieiaus kompanijų. Nepraleisk tos auksines progos.
k \ b «. v * -m ................. brangiau ir mažiau gausi pelno. Nelauk, siųsą

l'UOJAUŠ."’illiŠ IMHLMAM LAISVĖS BONDSUS J UŽMOKESTI t ž ŠĖRUS.

Žmonės padaro
samčius naujų
DABAR tamstos ------- ,------  ---- .
Pirk serus DABAR, kuomet jie p.igus.ju-s
savo orderius TJ —
Prisiusime Dovanai ž.emlapį Oklahomos, Kansas, lesąs ir Mvsikos aliejaus laukų, taipgi ir 
pilnas informacijas. Rašyk 'J VOJAUS.

JOHN ILGAUDAS,Msr.CHAS. A. W00D& C0.,7nc.
110 So. Dearborn St. Room 1016 Phone Randolph 1988. Chicago, III.
Pasarga: Ofisas atidarytas Subatos vakarais iki 9 vai., o nedėliomis nuo 10 iki 3 po pietų.

BUCK RUN OIL CO. Šerai dabar po $1.00. Gali pirkti šorų kiek nori.

Extra!—Pirmas komiteto susirin- 
kiinas. kaslink renginio vakaro nan- 
<lai J’l.aisvės ’ ir “Naujosios Gadv- 
oi‘s ’ !vv*<s subatoj. spaliu (Oclober) 27 d., 7:30 vpį’. vak. Viešo knygyno 
k apibari uo.se 1617 N. liobev SL (arti 
prie Mikvaukee ir North Avė.)Chicagos ir artimos auielinkės so
cialistu kuomi išrinktieji komitetai, 
būtinai meldžiami pribūti. Taipgi ir 
tos socialistu kuopos, kurios nega
vo pakvietimo bei nespėjo išrinkti 
komiteto \iršminėlam> darbui-Arą 
niefdžiainos prisinsti nors po viena 
narį iš kuopos valdybos.

—-Julius Mickevičius.
North Sidės Draugijų Sąryšio mė- 

ncsims susirinkimas įvyks šiandie,
• /ak- Knygyno kambariuose. 1617 N. Robev st. — 

delegatai malonėkite

ASMENŲ JIEšKOJIMAl
Pajieškau savo pusseserų: Marijo

nos ir Kairiuos Sakalauskaičių, pa
einančių iš Vilniaus gub., Trakų pav. 
Aleksandrovsko vok, Daugu parap., 
Daskonių kaimo. Jos pačios arba kas 
jas žinote malonėkite pranešti.

Viktorija Sakalauskaitė, 
B O Bos 216, ’ Melrose Park, 111.

REIKALINGAS jaunas vyras į ba
nką kaipo “receiving Teller”. Turi 
mokėti gerai rašyti, rokuoti ir ang
liškai kalbėli.. Geistina tokio, kurs 
jau yra kiek nors dirbęs Rankoje ar 
ofise. 
Bank 
111.

PARSIDUODA Vietrola (grafofo- 
nąs), ką lik pirkias, kuogeriausia- 
/ne padėjime. Parsiduoda iš prie- 
(žaslies išvažiavimo j kitą miestą.

įsišaukite j Universal State
1252 S. Halsted St., Chicago.

RE1 KALINGA moterų 25 iki 51) metų 
dėl lengvo dirbtuvės darbo. Patyrimas nereikalinga. Pastovus darbas. 
Gera mokestis.

PRODUCERS MICA COMPANY 
225 E. 22nd si. antras augštas.

ATSILANKYKITE 
norite geros vielos dėl 
951 W. 19th St.

karčiamos.
Chicago.

Visu draugijų 
, ----------  atsilankyt, nes

nirimo daug svarbiu reikalų aidart. 
—-Sekr. J. Ratai ne.

Liet. Jan. Vyrų ir Moterų Pas. Kliu 
n,s ivyk-s nedėlioj. spaliu 28 

, aidcrbach svet. 4819 W. 
I-Iii St., Cicero. III. Pradžia 4 va). 
Po pietų. Lietusiai kviečiami skait- Jtnt-iii atsilankvti. —

) Viršininėto Kliubo susirinkimas 
UHMbus panedėlvį. spaliu 29 d The 
Club Hųuse, 3420 W. 12lb St. Chica- 

M- ...—Valdyba.

Pajieškau savo pusbrolių: Juozapo, 
Antano ir Pelikso Piicvelit.i, paei
nančių iš Kauno gub., Ukmergės pav. 
Ušpalių valsčiaus, šeimyniškių kai
mo. Apie 5 metai Amerikoj. Kas ži- 
įfot, ar jie patįs malonės atsišaukti.

Br. Namajuška,
1639 Girard St., C.hieago, III.

BU KALINGAS žmogus - prie lengvo 
darbo, tyrame ore — tokis, kurs ne
gali dirbti sunkaus darbo dirbtuvėj. 
Darbas pastovus. Trumpos valandos 
Atsišauki! j 
1553 W. 17-1 h st. Chicago, Ilk

PARDUODU labai geroje vieloje 
bučernę ir grosernę. Biznis išdirii- 
las pvr ilgą laiką to palies žmogaus. 
Pardavimo priežastis — savininkas 
nusipirko fariną, tai nori tuoj par
duoti. biznį ir išvažiuoti į savo for
mą. Taipgi parsiduoda 2 lotai, Brig- 
hton Park, prie liet, bažnyčios. At
sišaukite šiuo adresu: A. Blynas, 
2316 So. Iloyne avė., Chicago, 111

>iznis išdirb-

Pajieškau savo pusbrolių Liongino 
ir Benedikto Matjukų. paeina iš Kau
no gub., Ukmergės pav., Salų filijos. 
Pirma gyveno East Chicago, Ind.. 
Jie patįs ar kas juos žino malonės 
atsiliepti šiuo adresu: \

Juoz. Strmnskis
1720 N. Girard st. Chicago, TU.

REIKALAUJAMA moterų bei mer
ginų sinti rankomis, patyrimas ne
reikalingas, trumpos valandos. Gera 
mokestis. Atsišaukite:

A. G. SPALDING and BROS.
51 ir La Šalie St., Chicago.

RAKANDAI

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

St. Louis. Mo.—LSS. 44-oįi kuopa 
rengs kas ketvirtas nedėldienis de
batus Knygyno svetainėj. Cass ir 14 

lygiai 3 vai. po pietų. 
J irmi debatai ivvks spaliu 28 d., 
.tema: “Delko viskas brangsta?” Vi- 
ktis kviečirnue ateiti į debatus ir 
sai gvildenti pakeltus klausimus 
tog leisti laiką veltui.

i. —Rengimo Komitetas.
Lenkai Socialistai 12 ir 11 nardo 

.suvienytomis spėkomis rengia dideli 
-įnyiii vakarą, ('zer\vca svetainėj, 

2L,)t-t»8 W. 19 gal., kampas Oakley 
snaliu. Pelnas skiriamas 
Rinkimu Kampanijos lė- 
a'tsilankyji lietuvius.

•..—Komitetas.

PAJIEŠKAU kambario prie blaivų 
žmonių su valgiu ir elektros šviesa. 
I'uri būt Norlhside. Atsišaukite grei
tai. A. Vihitis,
4906 Wabansia Avė., Chicago.

REIKALINGA vyrų ir moterų par
davėjų prižiūrėtojų ir pardavėjų au
kštos rųšies išleistų prekių. Geras 
komisas ir daug kooperacijos. Vyrai 
gali uždirbti nuo $50 iki $200 į sa
vaite. Kambarys 321. 137 S. La Šalie 
Street. Chicago.

vi e 
vi e

REIKALINGA leiberių dirbti lie
jykloj (foundry) $3 į dieną.

MASON, DAVIS and CO.
7710 S. Chicago Avė., Chicago

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $160.00 sekly
čios setas, tikros skuros. už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Paršiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat., 
Cbicago. IH.

PAJIEŠKAU kambario dėl gyveni
mo anl North Side pas mažą šeimy
ną ir kad butų šildomas. Kas turi 
tokią vietą meldžiu atsiliepti greitai 
šiuo adresu: F. J, M..
1639 N. Lincoln St., (’bieago. III.

REIKALINGA preserių dirbti į 
dirbtuve i Anderson, Ind. Atsišauk į 

MAURICE, H1RCI1 and CO.,
302 S. Markei St., Chicago, 111.

Už BILE PASJULYMA turiu par
duoti greitai 6 kambarių vėliausios 
stailės rakandus. Taipgi puikų $450 
pįrtna su 10 melų gvarantija už $125 
ir $200 phonographą su rekordais ir 
Jcvvel point už $(>0.
1520 N. AVestzu’n A ve. 1-ma*

.avė., 27 d. 
Padengimui 
š(i. Kviečia

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

i,-,' , <—.—

Prakalbos anie Reformaciją.-—Ae- 
' spaliu 28 d. bus įdomios pra- 

K;»!>?>s apie Bažnyčios Reformaciją 
7th Regi Armorv, Went\vorlh avė. 
ir Jl-th St. Pradžia 7:45 vaj. vakare. 
Kalbės angliškai atšaka kalbfilnini'

ATIDIODAMA randon geras kam 
barys. Naujas namas, elektros švie 
sa, maudynė. Antras augštas.

A. Kairys, 
13131 Emcrald \ve., C.hieago

REIKALINGA vedusi pora, moteris 
neinanti į darbą, prižiūrėti namus. 
Aš ir mergaitė 12 melų. Aš esu aku
šerė ir man dažnai prisieina išeiti iš 
namu. Kambarį duodu dykai. Ap
sišaukite į Ponią P. Urbon, 
3313 So. Halsted SI., Chicago.

PARDAVIMUI

kii chorai: kiekvienas susidedąs iš ko 
Hų šimtu yiiatu. 1’odel, ieivu nori 
ką naujo, neoaoraslu išgirsti, al'*'k 
pats ir atsivesk savo draugus. Inėji-

A 1'1 DUODAMA randon geras kam
barys vaikinam arba vedusiai porai, 
.šiltas, švari vieta. K. .1., 
3531 Emerald Avė., Chicago

1-mas augštas užpakalyje

PAS PRALOBS, KURS BIJO 
KARĖS

TURIU paaukauti $165 seklyčios 
setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases už 
$20. Karpelas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, firankos 
$800 Grojantis Pianas 1917 modelio. 
$200.(tf); $250 vietrola ir rekordai— 
už $55.
. Vartoti vos 90 dienų.

3019 Jackson Blvd., arti Kedzie avė., 
j'-; m Chicago, III.

rakalbų Rengėjai
ATIDUODAMA randon už $6.00 

mėnesyje du dideli kambariai pir
mos klesos. Gerai išmalevoti, gazas,

ALI-; TAS. KURS PASILIKS B1ZNY.I, 
PADARYS DAUGIAU PINIGŲ, KAIP 
VISUOMET, RANDAS KELIOS GE
ROS VIE'I’OS DEL SALIUNŲ.

MONARCH BRAVARNĖ
21 IR M’I'SI’ERN AVES CHICAGO

Chicago.

JAUNA PORA turi parduoti tuo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cahinel, phono- 
grapb, upright pianą ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, už 
grynus pinigus.
2910‘N/irth Avė., 1-mas fintas. Prieš 
Humboldt Pačk. Chicago.

Vardas-pav.
MiestasPilnas Adresas

Gerbiamieji-Malonėkite tuojaus prisiųsti Semiant aliejaus laukų-Oklahomos, Laosas, 'lexas ir AJsxikos, taipgi pilnas in
formacijas apie Serus BUCK RUN OJL-CO

PAliDUODU pigiai l-rių kamba
rių rakandus. Pardavimo priežastis 
—išvažiuoju i Ru Atsišaukite 
greitai.

MOKYKLOSRAKANDAI

Chicago.Union Avė

NAMAl-žEMĖ

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išniokinani piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba aprėdą- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankamo. Už f 10 iš
mokinau! jus slut visokius drabužius 

DRESS MAKING COLLEGES,
2336 W. Madison gat., Western av< 

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wclls irai*

IŠSIMAINO geras namas ant saliu- 
no ar bile biznio. Atsišaukite po f) 
vai. vakare. 4515 S. Union Avė., Chi
cago. , r, .

DIDELIS BARGENAS ant namu, 
> 

po 6 kambarius, su skle- 
ąžuolit išdirbtas vidus. Gali- 

‘ r ant išmokėjimo įnešus
Savininkas 

C.hieago.

Jabaii puikioj vietoj jr neša dideles 
randas 
pais; < .
ma gaut ir — 
bent kiek — namą lengva įgyt.

GEO. VIRBALA1TIS, C„.‘ * 
1431 S. Savvycr Avė.

Tol. McKinley 3354

“DABAR yra laikas pasirinkti pi
gumus. Dabar nuosavybės labai pi
gios ir suprantantis žmogus dabar 
pirks ir laikys iki po karės, kuomet 
galima padaryti didelį pelną. Pasi- 
inatvkite su manimi dėl pigumų., 
PUELAN, 38th, Archer and Camp
bell avė., Phone Yards 6539.

PROGA KREUČIAMS
Parduodu pigei namą su kreučiii 

šapa, lietuvių apgyventa viela, darbo 
užtektinai visados 2 kreueiams. Ga
lima nupirk! įmokant $800, kaina 
$2900. Pardavimo priežastis savi
ninkas išvažiuoja ant ūkės.

CAS ZEKAS
127 N. Dearborn si. Room 808 Cbi- 
cago, Illinois.

AUTOMOBILIAI
PARDUODU KABA.

Turiu parduoti karą atimtą už niorl- 
gečius. Aš neturiu jokio biznio. Ka
ras geras darbui—Abbott Dclroit, Le 
mousine, ant 7 pasažierių. Del biz
nio labai geras. Mano adresas: 
1727 S. Union Avė. Chicago, 111.

PARDAVIMUI Alco Simo. Laidotuvių 
Savininko, viena sąlyga, geras karas 
persaiudyniui arba graboriui. Virš 
$600 išleista perlaisymui. Del pla
tesnių žinių klauskite lelel'inu Dro-

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
lės, stenografijos, type\vriting, pirk- 
lybos leisiu, Suv. Valst. istorijos,, a- 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystčs, dailia- 
rašystės.

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

GARSINKITES
“NAUJIENOSE” |

AKIŲ SPECIALISTAS J 
Akis Egzaminuoja Dyka! 2 

Gyvenimas yra tul- X 
čiaa, kada pranyksta & 
regėjimas.

Mes vartojam pags- • 
rintą Ophthahnomst- n 
ar. Ypatinga doaaa V 
atkreipiama 1 valkos. V 
Valandos: nuo 9 ryta u 
iki 9 vakaro; nsdlli. Y 
nuo 10 iki 11 disna- X 

4649 So. Ashland Avenuo, K 
Kampas 47 St. y,

Telephone Yards 4317 |

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystes 
amato dykai

25 mokiniams dykai

Dr. H. R. KRASN0W
Chirurgija ir VeneriŠkoa Llfot
Priėmimo valandos; 8 iki 10 di«m» t 
1 iki 2 ir 6 iki S vakare; nedėldieniah 

nuo 10 ryto iki 1 valandai di«n^. 
Rezidencijos Telef. Garfield 640.

1346 So. Halsted St
Phone Canal 538

ii

Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintume! musų adresą.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, III.

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

LEVESKIO PRIRENGIAMOJI IR PREKY
BOS MOKYKLA per laiškus, nauju budu, 
pagelbsti išsilavinti lengvial ir už mažų 
užmokesn). Mokina Anglų kalbos iki aukš
čiausiai, Aritmetikos, Knygvcdystes. Laiš
kų rašymo, Lietuv. kalb. Gramatikos ir tt. 
Tokiu pat budu gali užbaigti GRAMMAR 
SCHOOL, HIGIi SCHOOL ir PREKYBOS KUR 
SUS. Dėl lankančių Public Schools duodama 
Pagclbinis kursas. Viskas aiškinama lietu
viškai. Galintiems atsilankyti duodama lek
cijas atėjus. Prisiuntus. 2c. mark, persiunti
mui gauni pilnų APRAŠYMĄ reikalaujamo 
dalyko arba kurso.
G.J.Leveskis, 3311W.61 Pl.Chicago

!
l'ele))honc Ilumboldt 1273. >

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

Specialistas Moteriškų, Vyriški; ir i 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milwaukee Avė.

Kampas North Avė , Kamliarys 500.

VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto 
1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare.

IR CHIRURGAS

Oi J. J VIZGIRDAS 
LIETUVIŠKAS DAKTARAS 
MEDIKAS

Gydau Moterų, Vyrų ir Vaikų Llffaa 
OFISO

Nuo 10 12 h- nuo 4—6 vakaro 
Telephone Victor 790, BilL Sidney 374 

Ilesidence Telephone St. Clair 174.
Adresas: 169 Sidney St., St. Louis, M o.

VALANDOS:

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

Tol. Drover 7179. .

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 
Nedaliomis pagal sutarimu

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-ios gatvės, '

IMPERFECT IN ORIGINAL


