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Maskva sukilėliu
rankose

Pasiūlys sustabdyt mušius
Armija pasiduoda revoliuci

niam komitetui
Kerenskis jau areštuotas?

į darni į ankstyvesnį premjero 
I Kerenskio atsišaukimą, va
žiavo į Petrogradą, buvo ko- 

I misionierių pasitikti už mie- 
Isto ir pertikrinti sugrįžti į 
I frontą.

Korespondentui taipgi 
| pranešta, kad armijos, esan- 
čios šiauriniame fronte, išsi- 
rinko revoliucinį komitetą, 
•kuris pasižadėjo remti kong
resą. Delegacija nuo vie- 

į nupliktosios armijos prtsidė- 
Į jo prie sukilėlių kariuome
nes."

Pranešimas iš Helsingfor- 
tso, Finlandijos, sako, kad 
Baltiko laivyno ir armijos 
komitetu delegatai nutarė 
prisidėti prie revoliucinio 
komiteto.

Revoliucinis komitetas Re- 
velyj užėmė visas svarbes- 

, nes strategiškas vietas.
Sakoma, kad franeuzų o- 

jficierius tapo sužeistas sere- 
dos nakti. Darbininku ir 4- V
kareivių organizacijos, sako- 

, ma, netekę vieno jurininko 
užmušto ir kelių užmuštais. 
Gynusiųjų gi žieminį palocių 
nuostoliai apskaitliuojama 
apie 30 užmuštų ir sužeistų.

Moterų batalionas, kuris 
buvo vienas iš žieminio pa Jo
ciaus apgynėjų, pasidavė ne 
vakar ryte 2 vai., bet dar 
prieš mūšį.

Darbininku ir kareivių at
stovų kongresas šiandie at
sišaukė i Rusijos armiją, 
kviesdamas ją laikyties tvir
tai ir ginti revoliuciją nuo 
imperialistų pasikėsinimų i- 
ki naujoji valdžia nejgis de
mokratinės taikos.

Kongresas savo proklama
cijoj, pranešančioj, kad jis 
pasiimė valdžios autoritetą, 
sako:

“Mes atsišaukiame į karei
vius tranšėjose būti budriais 
ir tvirtais. Kongresas tikisi, 
kad revoliucinė armija gins 
revoliuciją nuo imperialisti- 
škų pasikėsinimų, ko! naujo
ji valdžia neįgis demokrati
nės taikos, kurią ji pasiūlys 
tiesiog visiems monėms.

“Naujoji valdžia stversis 
visokių priemonių aprūpinti 
armiją reikmenimis ir ener
giškomis rekvizicijomis iš 
augštesniųjų klesų ji taipgi 
pagerins ekonominį padėji
mą kareivių šeimynų.“

Proklamacija toliau sako,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on November 
19, 1917, as rečiuired by the act of 
October 6, 1917.

MASKVA SUKILĖLIŲ 
RANKOSE.

Visos valdžios įstaigos per
imtos kariuomenės pagelba.

PETROGRADAS, lapk. 9.
Sulig gautos Amerikos 

ambasadoriaus David R. 
Franco is žinios nuo Ameri
kos generalio konsulo Mas
kvoje, revoliucinis komite
tas, pagelba kariuomenės už
ėmė visas įstaigas Maskvo
je.

Generalio konsulo žinia iš
siųsta ketverge ir sako, kad 
mieste ramu.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on November 
19. 1917. as recfiiiied by the act of 
October G, 1917. '

PASIŪLYS SUSTABDYTI 
MUŠIUS TRIMS MĖNE

SIAMS.

Kad visų tautų atstovai pra
dėtų taikos derybas.

PETROGRADAS, lapk. 9.
- Nikolai Leninas šiandie 

kalbėdamas visos Rusijos 
Darbininku ir Kareiviu Ats-C- | ±
tovų Tarybų kongrese pasa
kė:

“Mes planuojame pasiūly
ti tuojauš pertraukti mušius 
trims mėnesiams, kuriuo lai
ku visų šalių atstovai, o ne 
diplomatai, turi išrišti taikos 
klausimą.

“Mes pasiūlome šias sąly
gas, bet mes pasirengę svar
styti kiekvieną taikos pasiū
lymą, nežiūrint iš kurios pu
sės jis ateitų. Mes pasiūlo
me teisingą taiką ir nepri
imsime neteisingų sąlygų.“

Miesto durna paskyrė vie* 
šojo saugumo komitetą, susi
dedantį iš municipaliteto na
rių ir darbininkų ir kareivių 
kongreso atstovų.

Darbininkų ir valstiečių 
komitetas irgi pasirengęs 
ginti gyventojus, jei butų 
daroma kokie nenuoseklu
mai.

Bankai vis dar tebėra už
daryti, daugelis sankrovų ir
gi neatsidarė.

I
Armija prisideda prie 

sukilėlių.
Associated Press pranešta,!

:lu pulkai, kurie atsaky- kad kongresas pasiūlys tuo- draugdalyvystę Kornilovo ndų išgyvęs.

jaus pertraukti mušius vi
suose frontuose.

“Darbininkų ir kareivių 
atstovų valdžia užtikrins su* 
grąžinimų dykai visų priva-

judėjime.
Rėvoliūcinis kariškasis 

komitetas nutarė atvežti į 
Petrogradą gen. Kornilovą 
ir jo šalininkus ir juos uždą-

tinių, valstybės ir bažnyčių 
žemių valstiečių komitetui. 
Ji užtikrins visoms Rusijoj 
gyvenančioms tautoms teisę 
jų sunams patiems sutvarky-

ryti šv. Petro ir Povilo tvir
tovėj. Juos teis revoliucinis 
kariškas triįunalas.

Visi bolševikai, areštuoti 
laike liepos sukilimo, tapo

ti savo ateitį.
“Gen. Komilovo, Kerens

kio, Kaledino ir kitų partijos 
stengiasi sutraukti kariuo
menę ant Petrogrado, bet ke
li kariuomenės pulkai, kurie 
ėjo su Kerenskiu, perėjo su
kilusių pusėn.

“Kareiviai, pasipriešinkite 
aktyviam veikimui Kerens
kio, tam Kornilovo šalinin
kui. Jus, geležinkelių darbi
ninkai, sustabdykite karei
vius, kuriuos Kerenskis siu- 
čia Petrogradan.”

Vakarykščiame kongreso 
posėdyje narys revoliucinio 
komiteto pasakė, kad sere- 
doj Gatčine, 23 mylios nuo 
Petrogrado, Kerenskis kal
bėjo į 6,000 karievių, važia
vusių iš fronto i Pertogradą. 
Po konferencijos kareiviai 
nutarė kol-kas nebevažiuoti 
į Petrogradą.

M misteriai uždaryti 
tvirtovėje.

Gauta patvirtinimas, kad 
laikinosios valdžios ministe- 
riai, areštuoti revoliucinio 
kariškojo komiteto, yra už
daryti Šv. Pėtrb ir. Povilo 
tvirtovėje. Patvirtinimas 
gautas Associated Press ko
respondentu nuo komanduo
jančio tvirtove komisibnie- 
riaus.

Jis pasakė,, kad visi kabi
neto nariai areštuoti žiemi
niame palociuje, jam pasi
davus ketvergo rytą. Juos 
nugabenta tvirtovėn, kur jie 
yra uždaryti atskirose ka
merose, bet su jais apsieina
ma gražiai. Jis pasakė, kad 
sekami ministeriai areštuo
ti:

Maslov, agrikultūros mi- 
nisteris.

Tereščenko, užrubežinių 
reikalų ministeris.

Nikitin, vidaus reikalų mi
nisteris.

Liverenski, geležinkelių ir 
telegrafo min.

Bernatski, finansų min.
Smirnov, valstybės kont

rolierius.
• Maliantovič, justicijos m. 

Gvozdell, darbo min.
A. L Konovalov, pirklybos 

ir pramonės min.
• Admirolas Verdervski, lai
vyno min.

Kiškin, viešųjų reikalų m.
Nankovski, karės min., už

ėmęs vietą gen. Verchovskio.
Kartašev, tikėjimo min.
Tretiakov, pirm, švietimo 

tarybos.
Beto areštuota štabo vir

šininkas Bagratuni ir dau
gelis jo pagelbininkų.

Prezidentas pildomojo k- 
to Petrogrado Tarybos L. 
Trockį paaiškino, kad 
areštavimas Kerenskio val
džios narių nėra darbu kerš
to ar politiškų represijų. Jis 
pasakė, kad visi buvusios va
ldžios nariai bus teisiami už

paliuosuoti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as rcųtiired by the act of 
Octobcr 6, 1917.

KERENSKIS ESĄS AREŠ
TUOTAS.

AMSTERDAM, lapkr. 9— 
Esseno, Vokietijoj, laikraš
tis Rheinische Westfalische 
Zeitung atspausdino telegra
mą iš Stockholmo, kad pre- 
mieras Kerenskis tapo areš
tuotas. \

STOCKHOLM, lapkr. 9.— 
Sulig čia gautų žinių, pre
mjeras Kerenskis esąs areš
tuotas. Jokių smulkmenų a- 
pie tą areštavimą nepaduo
dama.

True tr’anslaliort filed with the post- 
masler at Chicaigo, III., on Noveniber 
10, 1917, as rcquired by the act of 
October G, 1917.
N E PRIT A RIA U ŽG RIEBI- 

MUI LIETUVOS.

Vokietijos laikraščiai nepri
taria junkerių planams.

COPENHAGEN, lapkr. 9 
— Sumanytasai prijungimas 
Lenkijos prie Austrijos ir 
Kuršo su Lietuva prie Vokie
tijos, susitiko pasipriešini
mą iš Vokietijos laikraščių 
puses.

Konservatyvu laikraščiai 
nepritaria tatn sumanymui, 
kadangi bijosi efekto j jų 
priešlenkinę politiką Prūsi
joje.

Liberalu .ir socialistu laik- 
raščiai išreiškia pasipiktini
mą bandymu išrišti klausi
mą užpakalyj reichstago ir 
pasmerkia bandymus pamin
ti taikos bei užgriebimų pa
geidavimą, išdėtą reichstago 
rezoliucijoj.

Vorvvaerts užreiškia, kad 
ši užgriebimo politika pasta
to šešėlin kanclerystės krizį.

Kreuz Zeitung primena 
pakartotinus valdžios priža
dus atidėti teritorialių klau
simų rišimą iki karės pabai
gos.

True translation filed \vitb the post 
master at Chicago, III., on Novembei 
10, 1917, as requircd by the act of 
Octobcr 6,: 1917.

’ LONDONAS, lapkr. 9.
Reuterio korespondentas 
Petrograde praneša, jog ga
uta telegrama iš Katiano, 
kad komanduotojas gen. Ar- 
chipov tapo areštuotas ir 
kad kadetai su savo ginkluo
tais automobiliais pasidavė 
revoliucionieriams.

Anglų ambasadoj įvyko 
talkininkų šalių atstovų Pet
rograde susirinkimas, kur 
buvo svarstoma kaip užtik
rinti saugumą tų šalių pilie
čiams.

HONOLULU, lapkr. 9. — 
Buvusi Hawaii karalienė Li- 
louokalani miršta. Daktarai 
sako, kad ji vos keletą vala-

SOCIALISTŲ LAIMĖJI
MAI NEW YORKE.

Išrinkta 10 assemblymenų, 
7 aldermanai ir vienas tei
sėjas.

Kaip jau buvo Naujieno
se minėta, New Yorko rin
kimais kad ir nepavyko iš
rinkti socialisto Morris Hill- 
quito majoru, vis dėlto soci
alistai labai daug laimėjo. 
Dešimts socialistų tapo išri
nkta assemblymenais (atsto
vais į valstijos legislaturą), 
septyni aldermanai ir vienas 
municipaliu teisėju.

Atstovais į valstijos 
legislaturą išrinkta:

M a n h a 11 a n e 4: Wil- 
liam Karlin, Elmer Rosen- 
berg, Louis Waldman, Au- 
gust Claessens.

B r o o k 1 y n e 3: W. M. 
Feigenbaum, Joseph A. Whi- 
tehorn, A. T. Shiplacoff, Jo
seph A. Well.

B r o n x 3: Benjamin Git- 
low, Sam. Orr, Charles B. 
Garfinkel.

Aldermanais išrinkta:
Manhattane 4: Adolph 

Held, Abr. Beckerman, Al- 
gernon Lee, Maurice Čal
ma n.

Broklyne 2: B. C. Vladek 
ir Barnett Wolff.

Bronxe 1: Aleks. Braun- 
stein.

Teisėju 2-me Manhattano 
dįstrikte tapo išrinktas soci
alistas Jacob Panken.
SOČIALIŠT Ų"LAIMĖJI

MAI KITUR.
Cleveland, O. — Išrinkta 

trįs socialistai miesto valdy- 
bon ir vienas mokyklų tary
bos nariu. — Clevelande so
cialistui, kandidatas į majo
rus 1916 metais gavo balsų 
6014; šiąisr rinkimais socia
listų kandidatai gavo 25,000 
balsų.

Allentown, Pa. — Miesto 
tarybon išrinkta vienas so
cialistų kandidatas, Rob. J. 
Wheeler, atstovu miesto ta
rybon.

Sandusky, O. — Socialistų 
partijos kandidatas Miller 
tapo išrinktas miesto du- 
mon. j

• Toledo, O. — Trįs socialis
tai tapo išrinkti miesto tary
bon. Kitu du socialistų kan
didatai neperėjo — vienas 
tik penkiais balsais, antras 

; astuoniais.
Dveji metai atgal už socia

listų kandidatus čia buvo pa
duota viso 2,500 balsų; šiais 
rinkimais jie laimėjo dau
giau kaip 12 tūkstančių bal
sų.

MAITINA PRIEVARTA.
WASHINGTON, lapkr. 9 

— Moterų partija paskelbė, 
kad nuteistosios kalėjiman 
už Baltojo namo pikietavimą 
ir paskelbusios badavimą dė
lei duodamojo netikusio mai
sto, Alice Paul ir Rose Win- 

. . <slow yra maitinamos prieva
rta. Nuo vakar po piet Paul 
maitinta prievarta tris sy
kius, o Winslow du sykiu.

Kalėjimo viršininkas pri
pažįsta, kad Paul buvo mai
tinama 3 sykius, bet, sako, 
nebuvo vartota prievartos.

Gen. Cadorna pašalintas
Italai vis dar tebesitraukia

Talkininkai sutvėrė kariš= 
kąjį komitetą.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., on November 
10, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

SUTVĖRĖ KARIŠKĄ 
KOMITETĄ.

RYMAS, lapkr. 9. — Ang
lų, franeuzų ir italų atstovų 
konferencija sudarė pastovų 
bendrą karišką komitetą, 
kuris parūpino naują karve
dį italų armijoms.

True translation filed with the pnst 
master at Chicago. III., on Noveniber 
19, 1917, as required hy Ihc act of 
October G, 1917.

GEN. DIAZ VADOVAUS 
ITALU ARMIJA.

Gen. Cadorna bus trečiuoju 
komanduotojo.

ITALŲ ARMIJOS KVA- 
TIERA, lapkr. 9. — Anglų, 
franeuzų ir italų, atstovų 
konferencija sutvėrė pasto
vu bendra kariška komitetą. 
Nauji karvedžiai italų armi
jai tapo parūpinti.

Gen. Cądoi-na, kuris buvo 
vyriausiu vadovu italų armi
jos nuo pat karės pradžios, 
duota vieta naujame komite
te.

Nauji viršininkai italų ta
po paskirti. Generolas Diaz 
tapo paskirtas pirmuoju ko- 
manduotoju; gen. Badoglio 
antruoju, o gen. Cadorna- 
trečiuoju. ?.

Viršininkas franeuzų ka
rės ministerijos štabo, gen. 
Foch ir anglų generalio šta
bo viršininko pagelbininkas 
gen. Wilson kariu su gen. 
Cadorna sudarys bendrą ko
mitetą.

Kariški oficieriai labai už
ganėdinti talkininkų nutari
mu sutverti pastovų karišką 
komitetą. Skaitoma, kad 
pagalios talkininkai suprato 
reikalą bendresnių ryšių vi
ešame vakariniame fronte po
litiškam ir kariniam vedi
mui karės.*

Italai tebesitraukia.
Italai tebesitraukia sulig 

generalio štabo planais. Nors 
lyguma, kurioj jie kariauja, 
neturi tinkamų gamtiškų ap
sigynimo vietų, apart kalvų 
Trevisco. provincijoj, italai 
daro daug smarkesnį pasi
priešinimą priešams.

Nuo Trevisco kalvų jie 
siunčia lietų šūvių žemyn 
ant austrų-vokiečių, versda
mi juos mokėti brangią kai
ną už laimiamą žemę.
, Apie tuzinas tiltų ant Li- 
venza upės išsprogdinta su
laikymui ir ant kiek galima 
suvėlinimui austrų-vokiečių 
besiveržimą prie Piava upės.

Livenza upė yra mažesnė 
negu Tagliamento ir besiver
žiančiai arihijai daug leng
vam per ją persikelti, bet da
bar besitraukiantis italai y

ra daug geriau organizuoti, 
negu jie buvo ant Tagliame- 
nto krantų, ir išgali daryti 
didesnį pasipriešinimą.

Tuo pačiu laiku italų pasi
traukimas žymiai sutrumpi
no mūšio liniją, padarant ją 
kokia 30 mylių ilgio. Delei to 
ir italai gali geriau sukon
centruoti savo spėkas apsi
gynimui.

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as minired by the act of 
October G, 1917.

EINA LINKUI PIAVA.

BERLINAS, lapkr. 9. — 
Karės ofisas skelbia, kad au
strų-vokiečių spėkos šiauri
nėj Italijoj apgalėdamos 
priešinimąsi italų reargardo 
eina linkui Piava upės.

True translation filed with the post- 
Anaster at Chicago, UL, on November 
10, 1917, as rcquired bv the act of 
October G, 1917.

TURKŲ ARMIJA TRAU
KIASI.

Visa turkų armija traukiasi 
Palestinoje.

LONDONAS, lapkr. 9.
Visa turkų armija Palestino
je traukiasi į šiaurę. Ang
lų aeroplanai seka besitrau
kiančius turkus ir juos bom
barduoja.

Anglų oficialis praneši
mas, skelbiantis turkų trau
kimąsi, sako, kad atimta iš 
turkų 40 kanuolių.

Anglų ir franeuzų jūrinės 
jiegos gelbsti veikimui prieš 
turkų kmunikacijas Vidur
žemio juirn pakraščiais.

True translation filed with the posl- 
mastei* at Chicago, III., on November 
10, 1917, as required b y the act of 
October 6, 1917.
CHINIJOS PASIUNTINIAI 

ATVAŽIAVO.

PACIFIKO PORTAI, lap. 
9. — Šiandie čia atvyko Chi- 
nijos misija, vadovaujama 
lieut gen. Chiang Tin Tzu ir 
laivyno komanduotoju Li 
Ching Hse. Be jų misijoj y- 
ra dar 7 žmonės. Perkalbė- 
tojas aiškina, kad jie atvykę 
prižiūrėti darbus prie Chini- 
jos kontraktų, bet žymu^chi- 
niečių laikraštis rašo, kad 
misija važiuoja Europon į 
kariškąją konferenciją.

True translation"filed with the post 
mastei* at Chicago, III., on Nuvffltiber 
10, 1917, as required bv the act of 
October 6, 1917.
FINLANDIJAI GRĘSIA 

BADAS.

COPENHAGEN, lapkr. 9 
Prof. We«dt šiandie išsiun
tė pranešimą prezidentui 
Wi1sonui, kad Finlandijai 
šią iemą gręsia badas. Visa 
šalis yra nusiminus ir nema
to išsigelbėjimo.
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Pirmas Tokis Tarp Koše lando Lietuvių

Koncertas h Balius
Rengiamas Lietuvių Moterų Progresyvio Susivienijimo 25-tos kuopos
Paminėjimui vienų metų Kuopos gyvavimo. Nuo kurio pusę pelno skiria Rusijos Revoliucijai

Ned., Lapkričio 11, 1917.!
Pradžia 6:30 valandų vakare. Inžanga 25c ir augščiau. ’

$200 Vertes Dovanu $200

PIRMAS DIDELIS

MASKUOS BALIUS
Bengia

LIET. TEATR. DR TĖ RŪTOS N. 1

Subatoje, Lapkričio-Nov. 17 d., 1917 
M .MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242-44 West 23rd Ptace
Pradžia 6,30 vai. vakare. Inžanga 25c ypatai

Rus duodama dovanos, kurie bus gražiausia 
arba prasčiausia pasirėdę. Taip-gi bus duoda
ma dovanos ir iš Draugystės iždo.

Taigi, gerbiamieji, nepraleiskite to gražaus 
Maskinio Baliaus, bet atsilankykite kuoskaitlin- 
giausiai, o užtikriname, kad busite pilnai užga
nėdinti. Kviečia KOMITETAS.

Didžiausias Balius 
"CICEROJE 

Rengia '

CICERO LIET. PAŠALPOS KLIUBAS

Nedalioj, Lapkr.-Nov. 11 d.
P. PAKŠTO SVETAINĖJE,

4837 W. I4lh St., Cicero, III.
Pradžia 3 vai. po pietų. Inžanga 25c porai

Maloniai užprašo visus lietuvius ir lietuves 
skaitlingai atsilankyti j šį balių, nes bus linksmiau
sias balius iš buvusių kada nors Ciceroi.

Kviečis G. L. P. KLIUBAS.

Didelis Orenžinis BALIUS
Rengia

DRAUGYSTES ŠVENTOS PETRONĖLĖS 
NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO (NOV.) 11 D. 1917 M. 
A. MICKEVIČIAUS SVET., 3312 So. Morgan St. 
Svetainė atsidarys 4 vai. Prasidės 5 vai. vak. Tikietas 25c ypatai. 
Skiriama trįs dovanos. Gavusieji daugiausia orenžių gaus šias do
vanas: I irma ypata, gavusi daugiausia orenžių, gaus 1-mą dovana 
ir ti. Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

Vakaras! Vakaras!
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas

Ned., Lapkričio-Nov. 18,1917
PULASKIO SVET.

1709-1715 S. Ashland Avė., kampas 18 gat.

Scenoje Statoma 4-rių Veiksmų Drama:

“Du Broliu”
Pradžia lygiai 6 v. vakare. Inžanga 35, 50, 75c.

Širdingai kviečiame publikų atsilankyti į musų 
rengiamą vakarą.

Minėtas Kliubas visuomet parengia puikius va
karus, bet šis vakaras tai bus puikiausias, nes veika
las DU BROLIU yra įspūdingas.

Meldžiame publiką nesivėluoti, nes perstatymas 
prasidės lygiai minėtu laiku.

Po perstatymo — linksmi šokiai.
Kviečia J.L.A.T.K. KOMITETAS.

Seai) i eje
11037 Michigan Avemie.

Gerbiamos ir Gerbiamieji:—šis Koncertas labai daug skirsis nuo visų kilų koncertų, nes 
šiame koncerte dalyvaus gabiausios Ghicagos lietuvių ir svetimtaučių spėkos. Dalis progra
mų čionai paminėta: Kalbės p. M. .lurgelionienč. Bus statoma vieno veiksmo labai juokinga ko
medija: “NEISDEGe’;’ dainuos duetų garsioji Ghicagos solistė ponia P. Pricevičiutė-Gugienė su 
T. Bellondi; dainuos L.M.P.S.A. 9 kp. moterų choras, vedamas ponios Gugienės. Korneto solo 
atliks maža mergaitė panelė Grušiutė. Dainuos Ij.M.D. “Aido” Mišrus Choras. Dainuos solo po
nia Gugienč ir 1.1.

Apart to bus daug visokių pamarginimų, kuriuos paminėt yra sunku, bet pasiklausyti bus 
labai malonu. Todėl, gerbiamieji, nepraleiskite šios progos, nes tiesiog galima sakyti—vakaras 
bus užžavčjantis ir jųsų atsilankymas bus kartų prisidėjimas prie to taip svarbaus darbo, ku
ris šiame momente yra svarbiausiu tarp musų. Kviečia KOMITETAS.

Po Programai — šokiai. Muzika J. GRUŠO.

Kuopon susirinkimai laikomi kas trečių neUCl.lienj kiekvieno >»<'ncsio,2 vai. p<» pietų *A»i- 
šros” mokykloj, 10900 Michigan Avė. Moteris, skaitykite vienintelį lietuviu moterų darbiniu- 
k ių liiikraMi "MOTEHV BALSAS” - $1 melams.

i-iė a. grusiutb

žemaitė.

Monika.
(Vaizdelis).

Nedideliame palivarke, mer
gaite virėja, Monika, pasiliko 
virtuvėje viena. Ugnis jau ble- 
sė po dideliu katilu, pilnu karš
to vandens, iš kurio mergaitė 
sėme ir mazgojo indus.

šluostydama stebėjosi į sau
lės atspindį, pro langų išsitiesu
sį, gulintį ant stalo.

' Drąsesnės vištos rankiojo po 
stalu nukritusius trupinius. Mu
ses spietėsi ant lango ir stalo, 
zirzdairios lakstė. Karštas o- 
ras lauke, o virtuvėje tvankus 
ir troškus.

Greta iš kamaros kvepėjo rau
gintais kopūstais, cibuliais, išrū
gomis, džiovintomis silkėmis. Iš 
skiepo dvokė drėgnumu ir pelė
siais.

Monika sušhioščiusi indus, su
dėjusi į šėpą, visa suprakaitavo 
si, išėjo ant oro, atsisėdo ant 
slenksčio. Jos visi sąnariai tar
tum nutirpę iš nuovargio, trauk
te traukia atsikvėpti.

Prieš angą, sąšlavyne, kaps
tėsi viščiukai, vištos; kitos, spa
rnus išskleidusius, saulėkaitoje 
gulėjo ant šono, viena koja brai- 
žydamos sąšlavas. Gaidys, kvi
tuodamas, tai apie vieną, tai 
apie kitą rože sparną. Išsivežęs 
suriko balsiai: — Ku-ku-ry-ku!.. 
Tuoj kiti gaidžiai kluone ir kū
tėse atsiliepė. Iš sąšlavyno kilo 
mėlyni garai.

Katė, uodegą pastačius, glau
stėsi apie kojas Monikos. Ta 
perbraukė delnu jai per nuga
rą. Kate dar didžiau kuprą sta
tė ir uodegą raitė.

Rudkis, priėjęs už nugaros, uo
stinėjo jos ausį, mėgino pasiek
ti skruostą, liežuviu lyžtelėti, bet 
gavęs plaštaką per snukį, supy
ko; liežuvį išleidęs, alsuodamas, 
nuėjo i pavėsį, išsitiesė ir galvą 
ant žemės padėjo.

Iš kažin-kur, uodegą pastatęs, 
atlaigė kumeliukas. Antsiduręs 
j grovio kraštą apsidairė ir su
sitraukęs, nulaigė atgal.

Monika pajuto norą pasiju
dinti, palakstyti, sąnarius pa- 
mankštyti. Atsistojo, pasiraižė, 
nuėjo į vištiniiiką, surinkusi į 
skreitą kiaušinius, paruošusi su
dėjo į šėpą. Viščiukams pabė
rė saują kruopų. Paskui ėjo 
per žolyną basa, atgajaus j ieško
dama. Priėjo prie daržinės su 
ūkio padarais. Pro daržinę ma
tosi platus laukai, žalios pievos, 
krūmai, o toliau sodžius. Vis
kas nuo saulės kaitros karšta, 
pilka migla mirguliavo.

Prie daržinės kerčios dauba, 
visa prižčhisi pijolkomis; jų žie
deliai pasislėpę po lapais ištolo 
kvepia. Monika atsisėdo daubo
je, norėjo skinti pijolkas, bet ap
tingusi, sudribusi, atsigulė, ant 
nugaros, rankas už galvos už
metusi, žiurėjo į mėlynąjį dan
gų ir butų užsnudusi. Tik pa
juto kieno tai rankas ant savo 
krutinės. Pašoko ant kojų. Pa
mate Juozą Dilbą, namiškį ber
ną, kurs senai jau prie jos dai- 
linosi. Tą dieną darbavosi kluo
ne, o pamatęs Moniką atsigulus, 
paskubėjo tykiai prilysti. Mė
gino apsikabinti, bet ji smar
kiai atstume šalin. Pasirodė to
kia pat tvirta kaip ir jis.

Susiraukęs, bet nusilenkęs, at
sisėdo greta.

Teatras,
Rengia

LIETUVIŲ VYRŲ ir MOTERŲ APŠVIETOS DR-TĖ %
ATSIBUS NEDĖLIOJ

Lapkričio-Nov. 11,1917
Didžiojoj Auditorium 

Svetainėje
Kampas Michigan Avė ir Grapevine St., 

Indiana Harber, Ind.

Dainos ir Baibv:
Scenoje statoma labai interesinga ir puiki 

' Br. Vargšo 4 veiksmų drama:

Gadynes
žaizdos
Dainuos Ghicagos Lietuvių Vyrų Kvartetas 

Bus ir kitų dalykų
Teatras prasidės lygiai 4 vai. po pietų.

Inžanga j teatrą 50c ir 75c ypatai; į balių — 50c porai.
Tai bus vienas iš puikiausių vakarų šiame mieste.

Užkviečia visus KOMITETAS.

Puikus Vakaras
Su Perstatymu

Parengtas

Draugystes Visų Šventų
Ned. Lapkr-Nov. 11,1917

Scenoje statoma komedija:

“NUO AUSIES LIG AUSIES”
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 West 23rd Place.
Prasidės 6 vai. vak. Inžanga 25, 35 ir 50c ypatai. 
Kviečiame visus atsilankyti į viršminėtą vakarą, 
nes veikalas “Nuo Ausiešdig Ausies” yra juokin
gas ir yra vertas pamatyti. Taipgi eilės, dekla
macijos, monologai. Po programų! Rožinis Ba
lius su dovanomis. Inžanga 25c porai.

šnekėjosi apie orą, sėjimus, 
apie gerą užderejimą, apie savo 
šeimininką, ištikimą žmogų. Pa
skui apie pažįstamus, kaimy
nus, apie savo gimtinį sodžių, 
tėvus, kuriuos senai apleido; at
siminė jaunų dienų atsitikimus.

Monika vis tai atsimindama 
graudenosi, o jis, kaip apsėstas, 
kaskart artindamos, glaudėsi 
prie jos.

Taip senai nemačiau malu- 
lėlės, ji tarė. - Sunku ir liūd
na persiskyrus taip ilgam!...

Bėgo akimis tolyn, iki pat so
džiaus, kur jos gimtoji. Stai
ga Juozas viena ranka jai už 
kaklo, antra už liemens grobė. 
Norėjo apsikabinti.

Monika, suspaudusi kumščių, 
drožė jam tiesiai j veidą taip 
smarkiai, net iš nosies kraujas 
iššoko.

Atrėmęs galvą i kelmą varvi
no kraują.

Pamačius tai, jai pašoko gai
lestis, ir prisilenkusi paklausė:

Skauda tau?...
Jis pradėjo j nok ties:

Ne, nieko... lik pataikei į 
pat vidurį, tu nenaudėle! (

Stebėjosi į ją net su pagarba 
ir visai kitokiais jausmais; Maž
ne atjausdamas tikrąją meilę 
prie tos merginos, tokios mik
lios ir tvirtos.

Nustojus kraujui lašėti, atsi
traukė atstu, prišivengdamas 
kumščio savo kaimynės. Bet 
dabar ji prisiartinusi tarė:

- Negerai, Juozai, kad tu ma
ne taip panieki.

Jis užsigynė, jog nei koks čia 
paneikimas. Jis lik dėlto malo
nė jęsis, kad ją mylįs, ir gana.

Tai tu nori mane vesti? — 
paklausė.

Nutilo. Sykiu stebėjos j ją iš 
šalies, kaip ji, užsimąsčiusi, akis 
įsmeigus žiurėjo kažin-kur toli, 
toli. Skruostus turėjo raudo
nus, lupas storas, tartum išsir
pusias saldžias uogas; krutinę

iškilusi, ir baltas kaklas, prakai
tu apsirasojęs.

Prisikišęs jai prie pal ausies 
šnibždėjo:

Taip... kad tu už manęs te
kėtum...

Ji užmetė jam ant kaklo abi 
rankas ir, apsikabinusi, taip 
tvirtai priepaudė prie savęs, net 
abudu nustojo kvėpavę. Užmir
šo kur esą.

Nuo to laiko prasidėjo jų mei
le. Kibinę josi po kerčias, bu
čiavosi, mylavusi, susiprato pa- 
simerkimais, pirštu pamoji
mais, žinojo kur susieiti pasima- 
lonūli. Po stalu dhvinėjo vie
nas kitam ženklus kojomis.

Pamažu nusibodo Juozui; pra
dėjo nuo jos tolinties. Lenkėsi 
viens ant vieno susitikti.

Tuomet ji ėmė abejoti apie jo 
prižadus ir labai nusiminė.

Iš pradžios lalrį^ nulindo, pas
kiau kilo joje apmaudas, ir kas
dien vis didesnis, kad niekur ne
gali Juozo pasilikti; taip labai 
jos lenkėsi.

Vieną naktį, kad visi sumigo, 
Monika patyliukais išėjo. Per
bėgo kiemą basa; staiga pastū
mė arklydės duris, atidarė, ka
me Juozas turėjo savo lovą. Pa
matęs ją prisimetė miegąs ir 
balsiai krankė. Bet ji priėjusi 
ėmė purtinti, žadjnti tol, kol jis 
nepašoko.

Atsisėdęs lovoje paklausė:
Ko tu nuo manęs nori?...

Monika, dantis sukandusi iš 
piktumo, balsiai ištarė:

Noriu, kad mane vestum, 
kaip prižadėjai.

Juozas nusijuokė:
- štai ko?!... Kad taip žmo

gus vestum visas mergas, su ku
riomis malonėjais, tai jau butų 
perdaug...

Ji neleido jam bekalbėti. Nu
tvėrė už gerklės, suspaudė kaip 
replėmis ir, smaugdama kas
kart tvirčiau, į pat ausį suriko:

AŠ nėščia!... Ar gridi?

ŠOKIAI'.
Rengia

L. V. A. DRAUGYSTĖ

Sub., Lapkričio 10,1917
PILSEN AUDITORIUM SVET.

Sk 1655-59 Blue Island Avė.

Pradžia 7:30 v. vak. Z?
Inžanga 25c. Za

Didelis Vakaras
SU ĮVAIRIU PROGRAMŲ RENGIA

West Pullmano Lietuvių Pašalpinis Kliubas

Sub., Lapkričio-Nov. 10, ’17
WEST PULLMAN TURNER HALL

12001 So. Halsted Str. ir kampas 120 Str. 'Vest Pūliniai), UI.
Svetainė atsidarys 6 vai. vak. Programas prasidės 7 vai. vakare.

Programas bus gana įvairus: susidės iš monologą, dialogą, de
klamacijų ,muzikališkų šmoteliu. Prie to dar kalbės garsus, vi
siems gerai žinomas kalbėtojas, gerb. KL. .11 KGEL1ONIS. t /.taigi 
visi atsilankykite i vakarą. Po programų šokiai iki vėlybos nakties. 
Inžanga 25c ypatai Kviečia visus KOMI TETAS.

Juozas prismaugtas sunkiai 
kvėpavo. Negalėdamas atsi- 
liuosuoti, suprato, jog ji tvirtes
nė. Raitydamos jos rankose 
vos-ntsvos ištarė:

Gerai, apsivesim., kad jau 
taip nutiko...

- Bet tuojau! spyrė ji; 
tuojau paduoti užsakus!'

Tuojau! prižadėjo Juo

zas.
Priesiek-

Patylėjęs tarė:
Prisiekiu Dievu!...

Tuomet paleidusi jo gerklę, 
daugiau nė žodžio netarusi, išė
jo.

(Bus daugiau).
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Viena saugiausiųjų Šankų
\Tl DARYKITE TAI PYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

■riule ir tikroje Rankoje. .28 metus teisingai vedamoje Baakej*.
nežiurs Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clcaring House) de*oz!U 

ir taupymo padėjimu.

KASPAR STATE BANK

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

Koncertas.

i »oo

mes žmonėse, kad \vaukeganie- 
čiai jo Uoliojimų ir grūmojimų 
visai nebepaiso. Ir juo jis la
biau spardosi ir keikiasi, juo 
daugiau parapijiniai nuo jo tra
ukiasi ir veikia išvien su pažan- 
gesniaisiais žmonėmis ir drau
gijomis. —Stanislovas Peikus.

MONTELLO, MASS.

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

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

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

A. K. Pilulcs nuo vidurių sukietėjimo. Valnina vidurius lengvai ir vartojant šiąs pilules užlaiko vidu
rius norinališkamc 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, šalmų, žievelių ir tt. keletą čia paduodame 
o daugiau randasi musų aptiekoje.

Lapkričio 3 dienų Pillsburgo 
Lietuvių Mokslo Draugystes sve
tainėje P.M.P. Aido Choras bu
vo surengęs koncertų geri), kom
pozitoriui M. Petrauskui. Kon
certas pavyko labai gerai, kaip 
dailės žvilgsniu taip ir pajamo
mis, Chorui, kaip girdėt, liks a- 
pie šimtų dolerių kasoje.

P. M. Petrauskas savo pui
kiu balsu žavėte žavėjo publika. 
Aido Choras J. Žiūronui vado
vaujant sudainavo keletą dainų; 
p-lės B. Pauliukiutė ir B. Levo- 
naite dainavo duetų “Badaujan
čių giesme”, paskui tos pačios ir 
J. Tamulaitis sudainavo trio 
“Mes ir ž.uvom ir kentėjom”, K. 
Žiūronui pianu palydint; Aido 
Choro vedėjas J. Žiūronas dai
navo solo angliškai “Even brav- 
est beari”, iš op. “Faust’, ir Be- 
cVouin love song”. M. Petraus
kas ir J. Žiūronas dainavo due
tų “Mielaširdystė”, “Rudens me
lodija” ir “Spragilų dilina”. Pu
blikai labiausia patiko duetai, 
kur buvo galima suprast iš gau
sių aplodismentų.

* * * *
Nedėlioj, lapkr. 1, Aido Cho

ras dainavo Donorą, Pa., kur vie 
tos LSS. kuopa statė scenoje 
drama “Paskutinė Banga.’

Dabar Aido Choras rengiasi 
prie naujo koncerto. Tas kon
certas, kaip teko sužinot iš ai- 
diečių, bus surengtas “Naujosios 
Gadynės” naudai. Tai pagirti
nas sumanymas, juo labiau, kad 
tas musų žurnalas reikalauja di
delės darbininkų paarrnos.

—Sokietis.

VVAUKEGAN, ILL.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Luiuber C».

J. PESHEL 
sekr. Turk Mnff. C*.

GITO K ŪBI N 
pres. Atlai 

[Brewing Ct

VVALENTY SZYMANSK1 
pirklys 
H. E. OTTE 

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

vice-prez. T. VVilce Co. 
JOZEF SIKYTA 

kasteriąs.
■ PERVIRŠIJA 16,000,000.

_______ KALBAMA LIETUVIŠKAI
^mananDaaoaaD0aMi3BiaKiainv

w KANI’AH
prezidentas

OTTO KASPAH
vice-prezidenta*

KILLIAM OETTING 
prez. Oetting Bros. Ice Co.

MARLESKRUPKA
riec-prezidentas

PADfiJIMAb
PERVIRŠIS
KAPITALAI

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

Šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra, dopozitoriy, 
kuriems sunku atlikti savo bankus reikalus laike papi uslųjų ban
kus valandų.

Del parankumo tokiu dcpozitoriij šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedelio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti finišų 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 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

L. 'f. R. “Vėsula” lapkričio 3 
statė scenoj Br. Vargšo dramų 
“Žmonės” ir komedijų “Dėde 
atvažiavo”. Abudu veikalu at
lošta gi rai. Publikos atsilankė 
nemažinusia, bet kadangi rengė
jai turėjo daug išlaidų, tai pel
no vargiai kas liks. 

* * *
Lapkričio I d. LSS. 17 kuo

pa buvo surengus prakalbas. 
Kalbėjo John McCarty, soc. ka
ndidatas į Massachusetts valsti
jos gubernatorius. Publika pa
sitiko jį didelėmis ovacijomis. 
Paskui lietuviškai kalbėjo drgė 
Z. Puišiutė apie žmonių teises. 
Ji yra gera kalbėtoja, kartais 
gana aštri. “Kodėl darbininkai, 
kuriuos kapitalistai taip išnau
doja, vis dar tobebalsuoja už 
kapitalistų partijų kandidatus į 
visas valdžios įstaigas?” —klau
sia ji, ir atsako: “Dėlto, kad di
džiumos darbininkų pakaušiuo
se tebėra langui uždaryti; jie bi
jo įsileisti į savo smegenis švie
sos, žinojimo spindulių."

Publikos buvo labai daug. 
Buvo renkamos ir aukos lėšoms 
padengti. Surinkta devyni do
leriai su centais.

* * *Prieš rinkimus atgijo ir “Kle- 
msų Kliubas” (? N.R.)

—žvirbiialogijos Studentas.

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

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

23. Dagilis
24. Devindrekis
25. Dobilai bailieji
26. Dobilai raudonieji
27. Dilgeliu lapai
28. Dilgėlių žiedai
29. bėglių uogos
30. Francuziškas medelis
31. Gvazdikėliai
32. Guobos žieve
33. Galgonų žieve
31. Imbieras
35. imbieras, geltonas
36. Juozapai
37. Kosulio arbata
38. Karlus obuolis
39. Kmynai
10. Koriandra
41. Kurčioji žievė
42. Kino žievė
43. Kropai
44. Krapai, valakiški

45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
51.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Kadugiu uogos 
Krivauninkas 
Likorica 
Mėlynės uogos 
Motinlapiai 
Moli n žolės 
Marių samanos 
Majarunai 
Malva 
Maškata 
Muilinė 
Metelės 
Našlikes 
Parstupas 
Plaiskanių žiedai 
Pinavijų žiedai 
Ramunikes 
šautai 
šalavijai 
šafronai 
Senatai 
Valerijonų šaknis.

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

A. KART ANAS
LIETUVIS APTIEKORIUS

3201 So. Halsted St., Chicatro. III. Telefonas Drover 9053

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šiij Įvirtą Lietuviškų Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

CEDAR RAPIDS, 1OWA

Vfdara t larninkais, Ketvergais ir Subaloinis iki 9 valandai vakare, 
^medeliais, Scredomis ir Pėinyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
loNAS BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasteriąs 
IGNAS KROTKAS, Vioe-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asisl. Kas.

■ ■ DIREKTORIAI:

l’BANAS GBIBAUSKAS

Aprupinkie savo Ateitį
BIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIM

Laikai nurodo, kad mums priseina griebties 
už farmų ir greitai. Kitaip galima persitikrini 
su didžiu vargu, ir bado pamatyti, nes tie laikai 
artinasi greitai. Mes turime apsisaugoti.

■ Parduodam farmas ant lengvų išmokėjimų. 
Derlingas žemes, prie gerų kelių, miestavų tur
gų, kur viską užauginus ant vietos tuoj galima 
pardiloti. Prie bažnyčių, mokyklų ir kitų vigą- į 
du. žiemos laike kurie panorėsit darbo, gali ei
ti dirbti i miestus, kurie randasi arti farmų. Par
mos visokių rusių, pasirinkimui. Taipgi mai
nom farmas ant namų Chicagoj ir kituose mie-

i stuose. Del platesnių aprašymų adresuokite i

i THE URNICH LAND CO.
|| 151 VV. Randoiph Street, Chicago, III.

- -................. -................. - -- į

Choro vakaras ir “jagamastis”.

Sūnų ir Dukterų Draugijos 
Choras statė scenoj veikalėlį 
“Bombų”. Režisierium buvo A. 
Sabeckis ir visi lošėjai savo ro
les išpildė labai gerai. Paskui 
buvo F. Sprindžio monologas; 
maži vaikučiai Jonas ir Magda
lena Urbanavičiukai dailiai pa
griežk smuikais, kas publikai la
bai patiko, gabaus seko vietinio 
S. ir D. Choro dainos J. Lanke
liui diriguojant.

Publikos buvo pilnutėlė sve
tainė, ir tai nežiūrint to, kad 
vietos klebonas grūmoto pri
grūmojo parapijomis neiti į tų 
'bedievių' vakarų. Bedieviais’ jis 
mat vadina visus t u o s, ku
rie priklauso progresyvčms dra
ugijoms ir kunigui rankos nebu
čiuoja. Bet lasai “dvasiškas pie
muo" taip jau neteko savo įtek-

Gazo Naudotojams 
Kurie Ikišiol Vartoja 
Tiktai Paplokščios 
Liepsnos šviesas —

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

DYKAI-

Su spalių 28 diena pasibaigė, 
SLA. 179 kuopos rengtoji Apd- 
raudos ir Sveikatos savaitė. Spa
lių 21 buvo d. A. Slesariuno, iš 
Brockton, Mass., paskaita iš Su
sivienijimo Liet. Amerikoje is
torijos, paskui kalbėjo apie* Ru
sijos revoliucijų. Jo paskaita ir 
kalba padarė gera įspūdi į pub
likų.

Spaliu 23 ir 25 buvo taipjau 
paskaitos. Jas skaitė vietinės 
kuopos nariai. Skaitė neblo

gai, bet kaip jau paprasta, savi 
žmonės niekados nepadaro tokio 
įspūdžio į klausytojus, nors jie 
ir neblogiau kalbėtų ar skaitytų 
už iš kitur atvykusius. — Spa
lių 28 buvo paskutines paskai
tos. Skaitė d r. F. Svickis, iš To- 
\va City, apie, sveikatos išlaiky
mą. Paskui buvo duodami iš £
publikos klausimai, į kuriuos 
prelegentas atsakinėjo ir aiški
no. Gaila lik, kad kaikurios 
moters vietoj klausti ko gera 
ir naudinga, davinėjo lokių kla
usimų, į kuriuos viešuose susi
rinkimuose ne visados galima 
atsakyti.

Į visas paskaitas publikos ma
ža tesilankė. Musų miestuko 
lietuviai, malyl, mhžai lesiinle- 
resuoja naudingais dalykais, o 
vietoj to taisosi sau gužynes po 
namus ir zirzina armonikomis 
ir smuikais, nuo kurių nors au
sis užsikišk.

jęs tokios puikios lietuvių sve
tainės, kaip Binghamtone,, ben
drai visų lietuvių pastatytos.

Antru atveju kalbėjo Lietuvos 
klausimu. Aiškino iš iškarpos 
“Naujienų” ir “Keleivio”. (K ei
sią, kad tautiečiai semia medžia
gų iš sau priešingos nuomonės 
laikraščių). Taipgi uždavė ir kle 
rikalanis į kailį, taip kad kažku
rie klerikalų šalininkai dagi pa
sišalino iš svetainės. Mat, sa
ko, ir šv. tėvas pasiūlydamas 
kariaujančioms šalims taikos sa
lynas, buvo užmiršęs paminėti 
Lietuvos likimų; ir popiežiui, 
sako, rupi lik biznis, o ne žmo
nijos gerovė.

Kalbėtojas nuolat variojo žo
dį “klerikalai”, ir paskui patsai 
pastebėjo, kad kaikurie katali
kai galį Ino įsižeisti, tai jis pa
aiškino, kas yra katalikai ir kas 
klerikalai. Sako, katalikas, tai 
žmogus, kuri rūpinas tik dvasi
škais reikalais, o keh’ikalai lai 
tie, kurie rūpinas paimti į savo 
rankas ir visų politikų.

Akly Eipertas

.1 ilsu akys gali reikalauti gydymo, 
arba akinių. Mes galėsime jums pa
sakyti, kaipo gydytojas ir ciiiriirgas.
20 Melų Patyrimo Gydyme

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kuimnn 902-901 National Life Bldc., 
29 So. La Šalie St., Chicago. JIL 

Tcl Central 6300-6391. Atdara:
Utarnlnko, ketvergo ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1666 M1LWAUKKE AVĖ., Chicaio, UI, 

Tcl UumboJdt 97.AKLŲ 1IGŲ
Daug keblumų yra priežasčia akių 

ligų. Akių įtempimas atsiliepia į 
nervų sistemą ir vargina įvairius kū
no organus ir yra priežasčia nerviš
kumo — dyspepsijos — galvos skau
dėjimo — nevirškinimo — melan
cholijos - širdies — kepenų ir ink-, 
siu keblumų ir tt.
KELETAS APSIREIŠKIMŲ AKIŲ 

IN TEMPIMO

ŽINOTINA
Visiems, kam yra reikalas sindin- 

.(ics naujas drapanas ar išvalyti se
nas, kaip vyrams taip ir moterims, 
užeikite'pas mane, kaipo daug metų 
praktikavusi tame amate, o pilnai 
busite užganėdinti kaip darbu taip ir 
vidutinėmis kainomis.

LIETUVIAI PAS LIETUVI.

S. ALEKNO

DU MAŽESNĖS 
ŠVIES. UŽDANGALU
- degintoją, uždangalą ir kaminuką sy
kiu ir įdės be mokesčio.

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

Rašykite mums netrukus- arba pri
pildykite šį kuponą ir priduokite jį 
ten, kur visuomet mokate savo Ražo 
Bilas • iv Bus atkreipta reikalinga a- 
tida.

The Peoples Gas Light 
& Coke Company

Peoples Gas Bldg. Phone Wabash 6000

LSS. 239 kuopa rengiasi lap
kričio 17 dienų statyti scenoje 
trijų aklų komedijų “Netikėtai”. 
Po vaidinimo bus šiaip pčamogų 
ir šokiai. —J. Sa-kas.

B1NGHAMTON, N.Y.

Gevalt! Tautininkas agituoja 
už. . . socialistus!

911 VV. 33rd Street
Prieš šv. Jurgio Bažnyčią

Chicago, III.
Felephone Drover 0836

I The Peoples Gas Light & Coke Co.:
Aš vartoju paplokščią liepsnos de

gintoją dėl apsišvietimo ir šiuo reika
lauju įdėti už dyką du (2) mažesniu 
šviesos uždangalu, kaipo aprūpinta 
miesto įsakymu, priimtu Birž. 25, 1917

Garsinkis Naujienose !
I’av.-^dė

Adresas

Lapkričio I d. S. L. A. 290 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Kalbėtoju pakvietė iš Ne\v 
Yorko Lietuvos Nepriguhnybės 
Fondo sekretorių p. Vytautį Pir
mu atveju aiškino SLA. naudin
gumų ir ragino lietuvius rašy-. 
lies prie jo. Taipgi pagyre Bin- 
ghamtono lietuvius, kad įsten
gę pastatyti puikia svetainę. Sa
kė. jis važinėjęs po didesnes lie
tuviu kolonijas, bet nesąs ūžė-

Aš lŲanau, kad -dėl lokio pa
aiškinimo drebėjo pakinkiai di
džiumai musų vadinamų tauti
ninkų, kad kunigėlis išgirdęs ne
nupeiktų jų už pakyielhnų tokio 
kalbėtojo. Mat pas mus tauti
ninkai kone visi sulindę po ku
nigėlio skvernu lupi, taigi jiems 
ir toksai p. Vylautis perdaug 
“kairus”.

Po prakalbų buvo duodami 
klausimai, lik raštiškai. Musų 
publika nėra apšipratus . diioti 
raštu klausimus, lodiel nedaug 
jų ir buvo. Vienas klausė, už 
kokius žmones gerinus balsuoti, 
ar už lietuvius kandidatus, ku
rie kandidatuoja ant republiko- 
nų arba demokratų partijos li- 
kielo, ar už žydų, kuris kandi
datuoja ant socialistų partijos 
tikielo? Kalbėtojas atsako: 
Aš ta klausimų atiduodu sprę
sti patiems partijos nariams. Aš 
balsuoju už socialistus. Reikia 
leisti jiems užimli vietas ir pa
žiūrėti, kų jie galės padaryti. Ir 
agitavo kitus balsuoti už sociali
stų kandidatus. Sako, Imtų ge
rai balsuoti už lietuvius kandi
datus, republikonus ar demokra 
lūs, jeigu rastųs alsa*kantjs žmo
nės, kurie galėtų padaryti kų 
nors naudinga lietuviams. Bet 
kam balsuoti už netinkamų lie
tuvį, lai geriau už žydų, bile jis 
yra tinkamas.

lai nesitikėjau tautiečių pra
kalbusi' girdėti, kad tautininkas 
agituotų, balsuoti už socialistini 
partijos kandidatus.

Publikos buvo prisirinkę ne- 
perdaugiatįsia, turbūt dėlto, kad 
kalbėtojas nepribuvo ant laiko 
kaip buvo pagarsinta.

—J. Balandėlis.

Ar jums skauda galvą? Ar ji svai
gsta? Ar bėga iš akių vanduo? Ar 
kaista arba niežti? Ar silpsta jųsų 
regėjimas? Ar jos yra jauslios ar
ba užsidegančios? Ar jus matote dė
mes prieš akis? Ar kreivos jūsų a- 
kįs? Ar auga kas ant jūsų akių ar
ba vokų? Ar užkimšta jums nosis?

Ar jus (m ile katarą — Ar jų pa
jaunate greitai šaltį? Ar skamba 
jųsų ausyse arba jums apkursta au
sys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus 
kankina yiršminčti apsireiškimai.

Nebrangios kainos.
1)R. F. O. CARTER

120 SO. SI A J E ST., CHICAGO. ILL. 
2-ras augštas.

Linos duris iki “THE FAIR” depar- 
f amen Ii nūs sankrovos.

Valandos: nuo 9 iki 7 vai. vakaro. 
Nedėldieniuis nuo 10 iki 12.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar gulima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino, šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Milwaukee ir Norlh Avės.

Phone ('anai 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

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

Ateik į vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kųd išmokin

siu į trumpą laiką,
šokiai atsibuna kas pancdūlį ir kel- 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagclbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

SKAITYKIT IR PLATINKIT i
“NAUJIENAS”.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

g ei bos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1810 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

i KIŠENINIS I 

ŽODYNĖLIS

I Liehiviškai-Angliškas į
X C=| i-r t==>

I
Angliškai-Lietuviškas |

Talpina savyje reika- | 
lingiausius, kasdie var- i 
tojamus, žodžius. La- I 

t bai paranki knygutė ne- t 
i žiotis ir kiekviename į 
j reikale pasinaudoti. j 
< Kaina 50c paprastu e 
* ir 75c geru skuriniu ap- fl 
I daru. j
! Galima gauti “NAU- j 
! JIENŲ” Administraci- | 

i x joje, 1840 S. Halsted St, j 
I Chicago, III. zz

SK AITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”
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t'ifnit Lutuviį Dienraštis Amerikoj!
NAUJIENŲ BENDROVE inc

• > kasdien, išskiriant nedėldtentus

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje— 
nešiotojoms kasdien pristatant i na
mus, moka:

Savaitei ...............................
Mėnesiui............................. .  °ūc

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
■tekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams......................
Pusei metą .........

Suvienytose Valstijose,
|e, pačtu:

Metams ....................
Pusei metų.................
Trims mėnesinius ..

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

ne

. $6.00
. $3.50 
Chicago-

$5.00
. $3.00

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

First Lithuanian Daily ii» America
Rublishtd DaUi) Except Sundap

• Y THC

LITHUANIAN NEWS PU B. CO. Inc.

Terma of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One week ...........................  12c
One’ month ........................ 59c

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

One year ..
Six months

United States, outside of Chicago, ng ^VVHtcheFi” 
by mail: r

One year............................. $5.00
Six months..........................$3.00
Three months.......................... 1.75

Canada, one year .................. I.
Othcr forcign countries .... $8.00
Money mušt be send by Postai Mo- 
ncy Order, iii advance.

Męs manome, kad virsiu i- 
netos dvi rezoliucijos yra tik 
pirmos kibirkštįs didelio lie
tuvių visuomenės judėjimo, 
kuris galų-gale nušluos šalin 
visus “vadus ir vadukus,” sto
vinčius visuomenės darbui 
ant kelio. Ir musų vadai, jei
gu jie turi bent šiek-tiek per- 
matymo gabumų, privalo ge
nu tai sau įsidėti galvon ir, 
vieton kišti kuolus į ratus, 
kad sulaikyti Šitą judėjimą, 
privalo drauge su visuomene 
įsikinkyti į tą vežimą ir trau
kti sykiu su visuomene, v
Reikia pripažint, kadi tas laik

raštis turi daug drąsos. Iš vi
sų vadinamųjų “vadų ir vadu
kų” tur-but retas kuris yra tiek 
prisidėjęs prie ergelių kėlinio 
lietuvių visuomenėje, kaip to 
laikraščio redaktorius. Jisai uo
liausiai stojo už tautininkų at
simetimą nuo L. š. Fondo; ji
sai agitavo Chicagoje už srovių 
sutarties suardymą Lietuvių Die 
noje; jisai šlykščiomis insinua
cijomis stengiasi atitraukt lie
tuvių draugijas nuo Darbininkų 
Tarybos... Taip, jeigu kam pri
klauso “antausis”, lai visų-pir- 
ma tam laikraščiui ir jo vedė
jui.

Kovos rašytojai pirma 
šmeižė “Naujienų” šėrinin- 
kus ir platintojus, o dabar 
jau ima rašyt apie “Naujie
nų” B—ės knygas. Iki tokio 
nepadorumo ir klerikališki 
šmokai retai tenusmunka.

gerbimo prakalbas. Kalbėto-budinus, kad jų gyvenimą pfi 
jum turėjo būti L. Pruseika. gerinus. Ir man gaila tik tą

BeŲjricš pat prakalbas miemažų vaikelių, kurie nieko dar 
sto majoras praneša, jog pra-nesupranta ir kurie turės keh 
kalbos negali įvykti. Aiški
na, buk visur negali dabar 
būti prakalbos, nes reikia lie
tuvio vertėjo. Tasai pats ma
joras kiek anksčiau buvo lei
dęs prakalbas.

partijai statyt tiktai po du.
Keliuose “precinkt’uose” 

tečiaus policija įleido . balsa
vimo vietą tiktai po vieną 
Įsocialistų “watcher’į”, saky
dama, kad “daugiau negia- 
llima.” Vienam “precinct’e” 
(teisėjas užsispyrė visai iš* 
įvaryt laukan socialistą “wat- 
cher’į”; o kada šis nepaklau- 
.sė, tai teisėjas pareikalavo 
jo registracijos kortos. Ka
da ir tas negelbėjo, tai teisė- 

$3.5!! jas pašaukė poliemoną ir lie- 
suareštuot.

^Vaikino tečiaus butą drą- 
Isaus (jisai yra LSS. 22 kp. 

$7.001 narys) ; jisai atsisakė eit su 
(poliemonu, kol nebus suskai
tyta visi balsaii Vėliaus ta- 

ChicagiL .po atrasta registracijos kny- 
-----------' *gose, kad balsų skaitytojas 

nėra “slacker’is”, ir policija
Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St

Rašytoju ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus .
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be tornado d ramybėje, 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- , . . . , .
»es rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina- Vienoje Vietoje DRlSU SHU- 
mi, arba gražinami atgal, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja Voin Irkvlraajy ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt. gOLUjdb mace, Kaip KiciKab 

kišo į dėžę visą pluoštą iš ka-Š 
ižin kur paimtų (matoma, 
prirengtų išanksto) balotų.

1 “Neprigulmingojo” tikieto 
manadžeriai, be to, paskelbė 

1 laikraščiuose, kad jie visoje 
i eilėj “precinct’ų” rado tarpe 
balsavusiųjų didžiumą tokių 
vardų, kurie priklauso žmo
nėms, senai nebegyvenan- 
itienjs tose vietose, neužsire- 
Igistarvusiems arba nabaš- 
in inkams.

V į Iš šitų aprašymų kiekvie
nas gali įgyt nuovoką apie 
tai, kas dėjosi pereitą utar- 
ininką balsavimų vietose — 

'♦1.1 ’ . i ypač tose, kur visai nebuvocagoje butų buvę pnskaityta ]istu „ (o
daug daugiau, kaip šimtas’, ,. . , , , , •, v. . . 1 y tokių vietų buvo, be abejo-tukstanciu; tuo tarpu kad _ ' z , ’ - , nes, dauginus kaip tukstan-

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

Redakcijos Straipsniai |
klausta vieno demokrato al- 
dermano, kiek jo nuomone, 
galėjo Chicagoje būt nusuk
ta socialistų balsų; ir jisai 
^atsakė: “Manau, kad ne ma- 

pa įdomi ištrauka ib koiespo-.-ru, l<ajp dvidešimt tukstan- 
dencijos, kuri bu\o isspau- rpaį yra konservatyviš-

Socialistų 
balsų įtekme.

New Tribune’oje inas.
Jei, vadinasi, ne tos sukty

todėl negalima jo į- socialistų balsų Chi-
tarti palinkimu piešti daly
kus, tyčia juos iškreipiant 
prielankioje socialistams

,* demokratiškai-republikoniš- 
kas blokas kažin ar butų ga
vęs 150 tūkstančių.

Idant tie žmonės, kurie y-'litikierių suktybių, socialis- 
ra užinteresuoti socialistų tai turi išanksto prisirengt

Kad apsisaugojus nuo po-
nuolatos skelbdavo, t. y. kad! 
balsavimas už socialistus yra 
vienas i 
rint darbininku būvi.

Kada minėtoji koiespon- je, mes papasakosįm, Re-|tai — išlavintus

tikriausių būdų page- ga.jmejimu, žinotų, kaip apsi- pastatyt “vvatcher’ius” kiek-
saugot nuo vagysčių ateity- (vienoje balsavimo vietoje, ir 

i “watche- 
,lietu pavyzdžių, kaip jos bu- riius. Chicagos socialistaidencija buvo parašyta, tiai' jetu pavyzdžių, kaip jos bu-ii’’ius. Chicagos socialistai 

niekas nežinojo, kiekjjalsų y0 at]jekamos pereitą utar-(turi neatidėliodami pradėt 
Įninką. tuo rupinties. Reikiajsteigt

Vienoje vietoje socialistų (balsų saugojimo kursus. Kie- 
balsų saugotojas turėjo tokį ikvienas organizacijos narys 
atsitikimą: Suskaičius ba-iir kiekvienas simpatizato- 
lotus, pasirodė, kad jų yra irius, kuris sutinka padėt so- 
išviso 107. Vienas žmogus icialistams, turi būt gerai su- 
tečiaus išėjo iš balsavimo tpažindintas su tuo, kokias 
vietos. Skaitant balsus ant-1teises įstatymas duoda “wat- 
ru kartu, jau atrasta tiktai įcher’iui”, kokia yra balsavi- 
103 balotų. Bet kada išėju- '.mų precedura, kokius trik- 
isis žmogus sugrįžo, tai vėl įsus vartoja politikieriai ir

gaus socialistai New Yorke į 
ir kituose miestuose. Bet jau 
buvo aišku, kad jie gaus la
bai daug balsų. Ir štai viena 
tiktai baimė prieš šitą padi
dėjimą padarė tą įtekmę,kad 
imta galvot apie nupiginimą 
gyvenimo reikmenų ir kito
kius pienus darbininkų labui.

Balsavimas už demokra-

turėt. Balsavimas uz repu- iatsįrado 10G balotų; o vienas į kaip su jais kovot ir tt.
bltkonus fiziomstus arba' trasta agl -e Apie dešim. 
kitokiuskap.tahstųkandida-l^ socialistišku balotų pas. 
tus negah turėt okios pasek- kui buyo atmegta kai
1 VII A rilltt 4' 1 Ir r n-i Rn z *mes. Ją turi tiktai balsavi
mas už socialistus.

) su
gadinti Bet balsų saugoto
jas sako, kad sugadino juos

Reikia to darbo imties tuo- 
jaus, nes už pusės metų bus 
nauji rinkimai.

Jeigu darbininkai balsuoja ^je žmonės, kurie juos čiupi-
už kapitalistų kandidatus, mėjo. Vieną balotą jisai iš-
tai jie tuo parodo, kad jie yra gelbėjo iš nagų kokio-tai as- 
patenkinti savo padėjimu, iniens, mėginusio padėt antpatenkinti ;
Kam tuomet ponai rūpinsis I 
darbininkų būvio pagerini
mu?

O balsuodami už socialis
tus, darbininkai išreiškia ipripažino kaipo paduotus 
pi otestą prieš savo jsnaudo-pgĮ^g^Ų’ demokratus ir 
tojus, l^ada šie nusigąsta ir republikonus, nors socialistų 

aiškiai matė, 
kad ant kaikurių balotų bu
vo uždėta kryželiai tiktai 
ties vienos tų partijų vardu 
arba tiktai ties kaikuriais jų 
kandidatais. Balsų saugoto
jas pareikalavo, kad jam pa-

jo brūkšnį.
Kitoje vietoje balsų skai

tytojai visus balotus, kurie 
/nebuvo “straight socialist”

Džingoms akis pažaliavo, 
išgirdus paskutines žinias iš 
Rusijos. Vienas jų organas 
iš baimės taip susipainiojo, 
.kad ėmė aiškint, jogei Rusi
jos social-demokratų partiją 
geriausiai reprezentuoja “re 
voliucionieriai” Miliukov ir 
Lvov, “nuvertusieji carą”.

tėti už savo tėvų apdujimą.
—Slapukas.

Pastabėlės
Apžvalga

True translation filcd with the post- 
masler at Chicago, III., on Novembcr 
10, 1917, as reąuircd by thc act of 
October G, 1917. v
VALDŽIA IR
RINKIMAI.

The

ištrauką iš New Yorko “Tribu 
ne” korespondencijos, gimtos iš 
Washingtono prieš pat rinki
mus:

“Tiesioginė rytojaus rinki
mų pasekmė, bus ta, kad p. 
Wilsonas pradės kovą, idant 
palaikius savo pusėje šios ša
lies darbininkų paramą ir ne
davus jiems patekt į sociali
stų kontrolę.

“Kad įgijus darbininkų pa
ramą, veikiausia bus pada
ryta tam tikri žingsniai gyve
nimo reikmenų iiupiginimui. 
Dabar tenka girdėt administ
racijos sferose kritikuojant 
lioovcr’į ir Garfield’ą už tai, 
kad jie. neatsiekė to, kas iš jų 
buvo tikėtasi, ir nesumažino 
maisto ir kuro brangumo. %

“Bet administracija tur-but 
atras reikalingu esant daiktu 
pritrauki darbininkus ne vien 
tiktai pastangomis sumažini 
gyvenimo reikmenų kainas, o 
ir kitokiais budųjs... Didelis 
socialistų balsų skaičius paro-

Trumpai prieš pat prakal
bas kažin kodėl buvo arcŠtuo- 
tas d. Vaškevičius. Tai tasai ] 
pats draugas, kuris iškūlė ai
kštėn donoščiko Ramanausko 
skundą ant S. Michelsono.

Ar nebus čia tiktai vėl tų pa
čių šnipų darbas, kurie skunde 
policijaį drg. Michelsoną?

Tas anglu Džiordžis tai lik iš-* 
mintingas vyras, .lis ištarabani- 
jo iš savo žemės visus ateivius 
iš Busi jos ir dabar kviečiasi pas 
save buvusį iš Dievo malonės 
carą į svečius. .Jis mat supran« 
ta, kad, Mikei nemalonu butų 
susitikti pas jį su savo buvusiais 
pavaldiniais.

“KELEIVIS” NEPRITARIA 
SEIMUI.

b in-

I1O-

ima darbininkams gerinties. i“Watcher’is” 
Darbininkai turėtų tatai

Kaip jie vogė.
Kad kapitalistiški politi

kieriai pereitą utarninką lodytų visus blotus, bet kle- 
Chicagoje (ir, žinoma, kitur) rkaš atsisakė. Aplink stalą 
begėdiškai vogė socialistų susigrūdo kokie dvidešimt 
balsus, tame nėra jokios abe- žmonių — teisėjas, klerkai ir 
jonės.

Mums teko patirt apie tai u

Moters New Yorko valsti
joje laimėjo balsavimo teisę. 
Už tai jos turi būt labiausiai 
dėkingos socialistas. Socia
listų kandidatas į New Yor
ko mayorus ne tiktai pats a- 
gitavoaiž moterų teises, bet 
ir parašė laišką kitiems ke
turiems kandidatams, ragin
damas juos stot už jas.

Skaitytoju Balsai
Na, tai kas kaltas?

Mes visi darbo žmones turime 
labai bjaurias gyvenimo sąly
gas. Ir ką mes už tai kaltina
me? Kaltiname “netikusį surė
dymą”, kuriame gyvename.

Bet kas kalias, kad tas surė
dymas nelikęs? Ar ne mes pa
tįs, darbininkai? Ar me neži
nome, kad viskas, visas pasaulis 
yra darbininku rankose? Ar 
mes nežinome, kad darbininkai

Tas ‘metodologijos daktaras” 
šaukia girias, kad jis labai mo- 
kytas esąs. Bet koks čia jau. 
gali būt jo mokslas, kad nemo
ka nei kaip kalniečių užsidėti: 
vis atbulai ir atbulai. Matyt, 
kad ir visas jo mokslas atbulas.

Vienas Chicagos dantistas yru 
toks karštas patriotas, kad nie
kur neberanda galo. .Jis vis sa
ko: —Myliu Lietuvą be galo.

Gerbiu tėvynę be galo.
Didžiuojuos tėvyne be galo, 

.lis, tur būt, traukia ir dantis, 
be galo, ir taiso juos be galo, ir 
pinigus ima be galo, ir mergi
nas myli be galo. —Slapukas.

republikonų bei demokratų 
Avateher’iai” — o socialistų 

nuomonės daugelio žmonių, balsų saugotojas turėjo žiu- 
arti stovėjusių prie balsavi-’rėt ištolo, pasistiepdamas, 
mo arba prie kontroliavusių per jų galvas. Republikonai 
jį įstaigų, ir visi, kaip vienu su demokratais atsiuntė po 
balsu, pripažįsta, kad sočia- pustuzinį “watcher’ių”, nors 

Jmvn apvogti. Buvo už- įstatymas leidžia kiekvienai

Amalgamated Clothing 
Workers of America advo
katas, Jacob Panken, tapo 
New Yorke išrinktas muni- 
cipalio teismo teisėju; žino
ma, ant socialistų tikieto. 
Chicagos rubsiuviai, ku
riems jisai tiek daug padėjo 
laike streikų, gali jį pasvei
kint.

-nors darbininkų labui’.
“Net tarpe konservatyvių 

administracijos rėmėjų, kurie 
stovi arti prie prezidento, gir
dėt atvirai kalbant apie dide
les simpatijos darbininkams.

“Galima tikrai pasakyt, kad 
valdžia savo atsinešime link 
darbininkų, kuris dabar tu
rės apsireikšti, pasirodys e- 
sant labai radikale.”

“Keleivis” taip rašo apie 
ghamtoniečių rezoliuciją:

Nors Binghamtoniečių 
ra i labai gražus, bet kad juos
galima butų įkūnyti gyveni
mai!, mums nesinori tikėti. 
Perdaug jau mes turėjom 
patyrimų praeityje, kad ga
lėtumo tikėti, jog visa srovių 
vienybė yra galimas daiktas. 
Musų srovės negalėjo susivie- 
nyt net Šelpimo darbe, o ką 
jau kalbėti apie politiką. Mes 
matome, kad tos vienybės nė
ra ir Rusijos lietuviuose. Ne
senai turėjo jie Petrograde 
Seimą, bet kaip tik/priėjo prie 
Lietuvos politikos klausimo.

APLE “ANTAUSIUS”.

Chicagos tautininkų laikraš
tis, rašydamas apie Binghamto
no ir Rochesterio draugijų su
manymą šaukt visuotiną Ame
rikos lietuvių seimą, sako:

Draugystės visų srovių, su
sirinkę ir apkalbėję dabartinį 
dalykų stovį, reikalauja su
šaukimo Visuotino Amerikos 
Lietuvių Seimo. Podraug sa
vo rezoliucijomis jie duoda 
antausiu musų viešojo gyve
nimo vadovams.

Męs matėme, kad kiti laik
raščiai šiam sumanymui ne- 
pritaria. Negalima tikėtis, kad 
vadai, kuriems kertama au
sin, pritartų. Ir męs netikini, 
kad prie dabartinių santikių 
jų sumanymas įvyktų.

Vienok jis yra svarbus ir 
ženklyvas. Jis parodo, kad 
musų liaudis, praščiokėliai— 
pamatas musų tautos—pradė
jo judėti. Iki šiolei ji davė 
vestis savo vadovams. Ji bu
vo kantri ir pilnai pasitikėjo

otizmu ir gabumais.
Trįs pastarieji metai paro

dė, kad tas pasitikėjimas bu
vo užviltas, neišsipildė. Va
dovų lyderystė nuvedė lietu
vių visuomenę į pelkes, iš ku
rių nei patįs vadovai negali iš
eiti, nei visuomenės išvesti. Ir 
visuomene pasiryžo pati sau 
kelio jieškoti.

Ir tam jos pasiryžymi męs 
pilnai užjaučiame. Roches- 
terio ir Binghamtono lietuvių 
rezoliucijos išreiškia viešai tą, 
kas nuo senai jau yra širdyje 
visų tikrų lietuvių — norą di
rbti; dirbti bendrai naudingus 
darbus, vieton ir toliaus kla
joti i»o barnių, ginčų ir parti- 
jinių intrigų neišbrendamus 
labrintus.

Kitaip ir negali būt, nes 
kiekviena srovė turi kitokius 
tikslus. Socialistai nori lais
vos Lietuvos tokioj prasmėj, 
kad šalies valdyme sprendžia
ntis balsas prigulėtų darbi
ninkams; kad bažnyčia butų 
atskirta nuo valstybės ir dva- 
siškija negalėtų savoSiosies 
kišti į politiką; kad šalies tur
tai ir pramonė, pereitų į vi
suomenės rankas. Vienu žo
džiu, socialistai nori laisvos 
Lietuvos darbo žmonėms.

Su šitokiais reikalavimais 
tečiaus negali sutikti nei tau
tininkai, nei klerikalai. Nors 
jie taip pat reikalauja lais
vos Lietuvos, bet jie reikalau
ja to visai kitokiais tikslais. 
Tautininkai, pavyzdžiui, di
džiumoje būdami biznieriais, 
svajoja apie tokią laisvą Lie
tuvą, kur jie galėtų laisvai 
steigti fabrikas, išnaudoti da
rbininkus ir daryti sau gra
žų pelną. Tuo tarpu klerika
lai nori tokios laisvos Lietu
vos, kur kunigai galėtų lais
vai šeimininkauti, kur visi į- 
statymai butų “persisunkę 
krikščionybės dvasia,” kur 
“tokiems kalbėtojams, k. t. 
Šliupas, Mockus ir Bagočius 
nebūtų vietos,” kur tokie laik
raščiai, kaip “Keleivis”, “Lai
svė”, “Naujienos” ir “Kova” 
negalėtų būt toleruojami.”

Turėdamos taip priešingus 
tikslus, ar gali gi tos srovės 
eiti vienu keliu? Supranta
ma, kad ne. O jeigu mes ži
nom, kad bendro darbo poli
tikoje negali būt, tai kam dar 
tas suvažiavimas šaukti?

keičiant ta “netikusi surėdv- 
mą” geresniu?

Jeigu darbininkai tatai nepa
daro, tai matyt, kad jie nenori.

Imkime, pavyzdživįi, šią ša
lį. Ar čia ne viskas nuo darbi
ninkų priklauso? ‘ Jie turi ge
riausią ginklą kovoti prieš iš
naudotojus jie turi balsavi
mo teisę. Turėdami šitokią tei
sę, jie gali išsirinkti sau tokią 
šalies administraciją, kuri žiū
rėtų darbo žmonių reikalų, o ne 
kaiptalistų naudos. Bet kas tau! 
Kaip tik ateina rinkimai val
dininkų į visokias valdžios įstai
gas, tai darbo žmonės kaip tyčia 
balsuoja už kapitalistų partijų 
žmones, už republikonus arba 
demokratus, išrenka juos, ir tuo 
budu paveda savo priešams va
deles, kad jie dar stipriau galė
tų jiems, darbininkams, kailį 
dyrinti. Vadinasi, darbininkai 
patįs sau virvę ant kaklo užsina- 
rina, kad juą^ smaugtų. Ir kad) 
taij) jfros smaugia, jie rėkia.

Galėtum sakyti, kad darbinin
kams trūksta susipratimo; kad 
jie neturi progos pažinti savo 
priešą; kad jie nesupranta, kaip  
savo reikalus apginti.

Na, jeigu jie. taip apduję pro
tu, kad ligšiol dar nesuprato, tai 
vargiai begu jie kada supras; 
jeigu ligšiol jie savo priešą ne
pažino, tai vargiai begu kada 
pažins. Nes, matyt, kad jie ne
nori suprasti, nenori pažinti.

Juk vargiai berastum darbi
ninkų, kuriems nebūtų buvę ai
škinama jų reikalai po kclioli- 
'ką kartų. Leidžiami darbinin
kų reikalams pašvęsti laikraš
čiai, knygos. Taigi jie neturi 
teisės šaky ties, kad jiems nesą 
progos pažinti savo prieus ir su
žinoti būdų, kaip nuo jų netik
tai pasekmingai besigynus, bet 
ir juos parbloškus ir įsitaisius ' 
laimingą, žmonišką gyvenimą-— 
įsteigiant geresnę visuomenės 
tvarką. |

Progos jie turi, bet jie nenor 
savo apdujusio proto pajudin
ti, bijo akių praverti.

O jeigu jie to nenor, na, tai 
jie ir verti, kad ponai kapita
listai koja prisimynę jiems kai
lį pliektų ir badu stipdytų.

Ir plieks, ir stipdys. Tegul

Pabraižos į

Klerikalų ambasadorius, ina- 
sažologijos daktaras Bielskis 
stipriai kovoja už Lietuvos lais
vę. Baigia visus vyčius surašyti

šės virimo legijonus.

j ienos!

dekite Kova: visas tas laikraštis *■
užpildytas Naujienomis.

Jeigu vyčiai su davatkomis ne
važiuos i Lietuvą naikinti socia
listų ir “bedievių”, kurių ten, 
sako, begalo privisę, tai ką da
rys tie musų kunigėliai, kuriems 
taip kvepia Lietuvos lietuviški 
kumpiai ir dešros?

—Vargdienis,

Redakcijos Atsakymai j
St. Klastauckui. - Del ne nuo 

musų priklausomų priežasčių 
negalime išspausdinti.

M. Cešunui. — Pakaks to, kas 
jau dėl tų debatų buvo N-se ra-

Ant. Neverauskui. — Tamstos 
laiškas labai įdomus, bet gaila, 
kadi dėl nepriklausomų nuo mu
sų priežasčių negalime jo iš
spausdinti.

Varpeliui. - Mintis graži, liet 
eiliavimas labai šlubuoja. Tai
syti eilių neapsiimame.

Atbulam Kareiviui. — Atlei
site, sveiko raštijai į negalėsim* 
suvartoti - - ‘delei nepriklauso
mų priežasčių’'. Rašinekite 
mums šiaip straipsnelių ži ■ 

’ nučiu kitais klausimais. Mielai 
suvartosime.

JAUNAS VAGILIUS.

JOLIET, III. — Policija a- 
reštavo Frank Bambich, 7 
metų, kurį kaltina keliose

VĖL ŠNIPŲ 
DARBAS?

rašo:

Pittston, Pa. —■ Pereitą se- 
redą vietos pašelpinė Simo
no Daukanto draugija turėjo 
turėt metines Daukanto pa

tik darbininkai dar toliau ne- vagystėse. Vienur jis įlindo 
prasiblaivęs, skurdas ir vargas per langą ir išnešė už $200

1 padvigubės. Ir kailių, kuriuos paskui par- 
mi"^ala“.teks.pa.va.rgti.davė už 20c., kitur pavogęs 

1, mvi <i» bu jr į-į gef. blogiausia,
tuos, kūne f ,* ,. .. v. ,kad policija nežino ką su

Jis per jaunas 
kad uždaryti kalėjiman, per- 

, kad pasiun
tus i pataisos mokyklą. Mo-

trumpu laiku
nors ]
dusyk tiek kaip dabar, bet aš su ’ 
džiaugsmu žiūrėsiu į i
to vargo patįs norėjo, kaip jie
vaitos ir raitysis iš skausmų be- dal yti.
si voliodami vargo purvyne.

Man gaila tik tų žmonių, ku- jaunas taipgi 
ric taip energingai dirbo ir ko
vojo už tai, kad darbininkus pa
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Prie žemes klausimo Lietuvoj.
Į šitoji darbo pajėgų grupė suda- 
! ro šj tų rajonų gyventojų skai- 
| cinus nuošimtį.

nam gyventojų 1(1(10 tenka gimi
mų net po 50 su viršum, pav., 
Voronežo gub. (50.6), Permės

Sibire
50.0%
46.1 ”(Žiur. No. 262).

Gyvena Gyvena Kaimiečių
Gubernija ir apskritis. kaime. miešti- Viso. 1 ketv. var 1 ketv. var

tuk stanėiai tūkstančiai ste iryvena ste gyvena

Vilniaus gub. 1273 266 1539 58 49
Vilniaus apskr. 270 215 185 89 50
Lidos apskr. 256 13 269 54 52
Ašmenos apskr. 283 24 307 51 ’47
Švenčionių apskr. 216 8 224 19 47
Trakų apskr. 248 6 254 19 48
Kauno gub. 1662 195 1857 53 47
Kauno apskr. 211 91 ’ 302 85 60
Ukmergės apskr. 247 17 26(1 51 48
Zarasų apskr. 225 17 242 51 47
Panevėžio apskr. 243 17 260 48 45
Raseinių apskr. 265 11 279 49 47
Telšių apskr. 208 8 216 46 45
Šiaulių apskr. 263 31 291 19 43
Suvalkių gub. 620 98 718 66 57
Suvalkų apskr. 84 32 116 . 88 65
Augustavo apskr. 86 15 101 57 49
Naumiesčio apskr . 79 9 88 57 Al
Vilkaviškio apskr . 79 12 91 81 70
Kalvarijos apskr. 82 14 96 82 70
Mariam|H>lės ap. 117 10 127 67 61
Šeinių apskr. 93 6 9<r 50 47 A
Visoj D. Lietuvoj 3555 559 4114 59 50
Vileikos apskr. 267 9 276 49 48
Disnos apskr.

1914 m. Sausio

248

1 d.

14

Lietuvos

262 52 49
Miesto Kaimo 
«yv.% Ryv. %

gyventojai gyveno : kaime 3 mi- Angli ja ir V:dlis 78 22

Europos Rusijoj
Kaukaze

Iš šilu skaitmenų c

43.7

a Ii

bo pajėgų žvilksniu yra laimin- 
GAL 5 — Z
gesniame stovyje, negu kitos 
Rusijos dalys, išskyrus Vidurinę 
Azi ją. Bet toki išvada butų ne
teisinga. Dalykas toks, kad Lie
tuvoj labai pamažu, palyginti, 
tedidėja gyventojų skaičius; vai
kų nuošimtis palyginti su visu 
gyventojų skaičiumi
mažesnis negu kitose Rusijos 
dalyse. Todėl darbo pajėgų 
grupė ir sudaro Lietuvoj paly
ginti aukštą visų gyventojų nuo
šimtį. Iš tikro, pažvelkime į 
šiuos skaitmenis:

žymiai

tuvoj gi, kaip matyt iš skaičių, 
palyginti maža tegimsta. Todėl 
ir paaugančioji karta ne taip di-j 
dėlė, nes kiekvienas gyventojų 
tūkstantis per metus tepadidėjo 
Suvalkų gub. 7.5, Kauno— 10.7, 
Vilniaus Pastarasai
skaičius tur būt užtat didesnis, 
kad žymioje Vilniaus gub. dalyj 
gyvena gudai. Minsko gub., 
pav.,1 tolygus skaičius yra 
20.5, Ekatcrinoslave gi net 26.8. 
’Fiųgi, Lietuvos gyventojų skai
čius palyginti labai pamažu te
auga.

Luomų žvilksniu Lietuvos gy
ventojai skirstosi šitaip (kiek
viename gyventojų tūkstantyje). 
(Žinios 1897 m.)

R Fl
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Pirkdami pas mus Stubos Rakandus
Dėlto kad yra musų 
rakandai geresni, dai

lesni ir už žemesnę kai 
ną, negu kitose krau

tuvėse. Jeigu negalite 
užmokėti kesh, tai mes 
duodame ant lengvų 
išmokėjimų. Pamaty

kite musų didžiausią 
pasirinkimą iš Pečių, 
Divonų, Lovų ir Stalų.

•

nMooneSfl Į
J ♦

1912 m. gimė 
berniuku C 
mergaičių 

viso .
mirė 

berniukų 
mergaičių O i.

viso

Viln. g.

30.392
62.505

18.402
16.468
31.870

Kauno r. Suv. k.
25.475
24.305 —
49.780 —

15.759

lijonai 555 tūkstančiai, gi mies
te 559 tūkstančiai; viso 4 mili
jonai III tūkstančių. Imant 
nuošimčiais pasirodo, kad

Kaimo Miesto 
gyv. % gyv.% 
83 
89 
86

Vilniaus gub.
Kauno gub.
Suvaiko gub.

17
11

rrancuzija
Danija
Olandija

30.322
Kiekvienam 1000

Viln.
gyv. tenka:

g Kauno Suv. r

gimimų 31.1 27.4 28.5
mirimuC 18.0 16.7 21.0
priaugo 13.4 10.7 7.5
vestuvių 6.0 5.1 4.7

Užsiėmimo žvilksniu Lietuvos 
gyventojai 1897 m. 
šit-kokias grupes:

Viln. Knun.
R. R.

Suv.
R.

Bajorų ir vald. 49 68 12
Dvasios tėvų 1 1 1
Garb. piliečių ir pirk. 3 2 1
Miesčioniu& 192 211 122
ValstiečiuC 752 711 858
Kazokų 1 1
Kitų 3 6 5

Visoj Rusijoj iš Kiekvieno ^y-
ventojų tuksiančio yra:

Valstiečių 771
miesčionių 107
“inorodeų” c 66
kazokuC 23
bajorų 12
dvasininkuv 5
garb. piliečių 5
kitų 8

Šilas Hotst kūrenasi su kietais ir 
minkštais anglimis ir užlaiko ilgai 
ugni, parsiduoda po .. $4 4 QE 
ir augščiau I I »OD

Parankiausias ir dailus “Moors” su 
guzu ir angliais Pečius baltomis du- 
rijnis. Gvarantuoli vidų- 
riaia nt 5 metų, už .... Uv«UU

Dianos apskr. , 
Didžiojoj Lietuvoj

96
86

Rusija

99

19
16

78
81
84

(86)

Kai kuriose gi Rusi jos gub. ki
tų tautų gyvenamose kiekvie-

Šita daili lova 2 colių storio, auksuo
ki, balta arba juodai mar- "4g 

ginta, Hile kokio pločio, f v

mieAtskirose Rusi jos dalyse 
stiečiai ir kaimiečiai sudaro štai 
kokius visų gyventojų nuošim
čius:

Europos Rusija
Lenku Karalystė 

± *■

Kaukazas
Sibiras
Vidurinė .Azija

Miesto Kaimo 
tryv.% gyv. %

1 1 86

16

85
88
85
84

Kai kurioms valstijoms 
daine Štai kokius skaitmenis:

ra il

žinių,Gaila, kad nėra tikrų 
kiek vien Lietuvių gyvena mie
stuose ir kiek kaimuose. Tų ži
nių trukumas galima aiškinti, 
žinoma, tik tuo, kad šiame 
straipsny visą laiką tenka turėti 
reikalas su rusų statistikos šal
tiniais.

I klausima, kiek vien lietuvių 
gyvena Lietuvos miestuose ir 
kiek kaimuose, atsiliepia — tik 
jau labai dusliu balsu - žinios, 
surinktos 20 metų atgal, 1897 
m., būtent:

l. Administracija, teismas ir policijos
II. Ginkluotos jiegos ..........................
III. Dicvmeldystė ir tarnystė prie

dievmeldystės rūmų ......................
IV. Tarnystė ir privatus darbai. Tar

nai ir priodieniai.........................
V. Asmens lėšos. Iždo, draugijų ir 

privačių asmenų užlaikymas ....
VI. Žemės ir miško ūkis, žuvininka-

vimas ir medžioklė..........................
VII. Pramonė ir amatai ..................
VIII. Keliai ir susižinojimas ..........
IX. Prekyba....... . .................................
X. Kiti užsiėmimai ..........................

Tolimesnė skaitmenų lentelė c
parodo, kuri tauta kuo užsiima. 
Nors tie skaitmenys ir seni* 1897
m. rinkti, vienok, reikia manyti, 
šiokią tokią aiškinamą prasmę 
dar tebeturi. Todėl tenka ir jie 
išrašyti. (Užsiėmimai paskirs
tyti lygiai į tokias pat grupes, 
kokios surašytos kiek aukščiau,

Viln.
«.

16
14

Kau
no g.

686
98
16

Tik

Su v. Len
kija

20
f()

Visa
Rusijja Didelis šildomas Pečius, užšildo ma

žus tris arba keturis kambarius, dai
liai nikeliu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kaštus, parsiduo-

KULIS FURNITURE HOUSE
3224-3226 So. Halsted St.

Phone Drover 9757 Chicago, Illinois

Absoliutus skaitmenys % % - čiai

gy ven tojai skirstos štai kaip:

TAUTOS \l t e i Iv ii i m 1 Viso i nU i iiIv ninitlDK VlSlO

Lietuviai 52,082 1,606,450 1.658,532 3,1 96,9 100,0
Latviai 230,719 1.205,218 1,435,937 16,1 83,9 100,0
1 gauniai 139,544 863,194 1,002,738 13,9 86,1 100,0
Suomiai 25,610 117,458 143,068 17,9 82,1 100,0
Lenkai 1,455,527 6.475,780 7,931,307 18,4 81,6 100,0
Gudai 171,383 5,714,164 5,885,547 2.9 97,1 100,0
Ukrainiečiai 1,256,387 21,124,164 22,380,551 5,6 94,4 100,0

Amžiaus žvilksniu Lietuvos Sujunkdami v idurines grupes

(nuo 20 m. iki 70) į vienų darbo 
pajėgų grupe, rasime, kad toji 
grupė Vilniaus gub. sudaro

Kauno gub.

Vilniaus g.
O— 9 metų 27.2%

Kauno g. Suvalkų R.
25.2% 26.0%

10—19 metų 21.7% 21.0% 21.8%
20—29 metų 17.0% 16.0% 15.9%
30—39 metų 12.2% 12.3% 12.0%
40- 49 metų 8.5% 9.0% 8.5%
50—59 metų 6.4% 7.1% 7.2%
60—69 metų 4i2% 5.3% 5.3%
virš 70 metų 2.8% 4.1% 3.3% Del atskirų Rusijos rajonų

H.
III
IV.

VI.

VIII

5
6

’)(>

855
41

. 7
4

12
8

83

691

18
19

7

<8
8

67
26

87
27

681 7<M>
135

19
20

8

128
32
14
9

20 
12 
3 

120 
32 

630 
137
20 
18
8

6
8

36
7

6
5
2

27
9

908 872
28

7
49

5

Chicagiečiai žinokite kad 

Saugiausias Pinigams 
Pasidėti Bankas 
yra tas, kuris turi dideli Kapitalą ir 

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

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

35
11
18
67
40
36

346
40

686
21

savaime eina

kraštas be di- 
visu Lietuvos C

4% tegyvena

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

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

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

Kalbama Lietuviškai

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgeporto 
Centrą Manufacturing Oist'ict Bank 
1112 VVest 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių, 

Chicago, III.

X.

Iš visų šiame skyriuje 
mėtų skaitmenų 
šios išvados.

Lietuva — tai 
dėlių miestų. Is 
gyventojų tik
miestuose ir 86% kaimuose. 
Kaimo gyventojų nuošimtis ats
kiromis gubernijomis kartais 
net didesnis; pav., Kauno g. 89% 
visų gyventojų gyvena kaimuo
se ir tik 11% miestuose.

Lietuva iki karo tebebuvo dar 
beveik išimtinai žemės ūkio ša- 

700 žmonių iš kiek- 
gy ve n t o j ų 1000-čio 

žemės ir miškų ūky. 
ir amatams iš 1000

vieno jos 
darbavosi 
Pramonei 
gyventojų nė 100 žmonių savo
jėgų ir laiko nepa švęsdavo. 
(Vilniaus g. - - 88, Kauno g. — 
98, Suvalkų — 70). Dar ma
žiau žmonių buvo užimta pre

* Pabaigęs 
Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuoju 

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

1617 N. Uobey St., Chicago. 
Kamp. Mihvaukce ir North av.

kyboj.
sies žmonių buvo kiek daugiau: 
51 iš 1000. Visiems kitiems už
siėmimams ir darbams Lietuvos 
gyventojai labai nedaug tepa- 
švęsdavo iki karo jėgų ir laiko.

Tenka prieiti prie dar griež
tesnių išvadų pažvelgus į skait
menis, rodančius kuo užiima to
ji ar kitoji tauta. Dasiroelo, ka<l 
Lietuviu Tautu tai iš tikro be- v

veik Žemdirbių Tauta, nes iš 
kiekvieno tūkstančio jos narių 
—- 855 užimti yra žemės ir miš
ko ukyj, 41 pramonėj bei amate 
ir tik 4 pirklyboj. Dar iki šio- 
lai žemė tebebuvo Lietuvių Tau
tos gerovės vieninteliu tvirtu 
pamatu. Teima tik šis pamatas 
irti, teima tik šis pamatas Lie
tuviams iš po kojų slysti, kaip 
tuojau iškils Lietuvių Tautai 
kaipo tokiai klausimas: žūt ar 
būt?! (“Santara”.)

Kauno los ru-

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
1121 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Bearborn St. 

ntl-ll Unlty BM«.
Tel. Central <411

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
154(1 W. 47tli St.. Chicago, III

Užlaikome
Puikiausių 

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
porto. Katrie norite 
nusipirkti gražų 
rodėlj, deimanto žie- 
delį, devizkfilj, šlinbinių žiedų arba 
iritvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

Tel. Drover 6369

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.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. AsMand Avė.
arti 47-lus gatvės.

AŠ,. ADOMAS A. KARALAL'SKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai .sirgau per 3 mietus, nuslabnSjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitleria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt, lakstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visu li(JU- 3 mgnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 irren. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistu ge- 
radėji.stei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su lokiais 1 
atsilikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A H A S
CHEMICAL INST1TUT1ON J. Baltrenas’, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6117. Chicago, 111.

^DAKTARAS LIEBRECHT Į
Specialistas, Įsteigta 27 Metai I

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų Į
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utąrninkais ir Ketvergais | 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną. I

MID-CITY BANK BUILD1NG |
Antras augštas, Kambarys 211-212 ;

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

□ARBA
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

1840 So. Halsted St

>>

Chicago, III.
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Prof. E. Teichmann.

NAUJIENOS, Cmcago, Hl. Subata, Lapkričio 10,

errt’s Gyvybe ir Mirtis
tiesiog ainiams, kadangi nei vie
nas kūdikis negema su atleto! 
rankomis. Bet mes labai dažnai ; 
galime patirti, kad pas ainius j 
vienatų, atsižymėjusių kokiu y- Didelė Krautuvė

4442=3444 So. Halsted St.
Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.

įvykęs Supirkimas Duoda Mums Progą Parduoti 
Jums šioje Savaitėje

$4.00 Vvru Svederiai

$2.00
$6.00 Svederiai Moterims

Vertė J. Laukis.

'ilki su šaliko kalnieriais
$3.00

Pilku, rudu ir raudonų 
spalvų.

)augybė Duck Kautų vil
noniais pamušalais

$2.00
kiekvienas

Vaikų Overkautai

$3.50

Pamušti ė ruko kailiu 
Vyrų Kautai 

$6'50
Vvru Kelnės

$2.00
porai ir augŠčiau

Apatnešos vilnoniu pamu
šalu. Apatinės kelnės spe

cialiai šia savaite

59c,

Geriausiais vilnoniais pa
mušalais taipgi kaspinais 

ir suslugtais vilnoniais 

75c ‘ 
drabužis

Puikios merginu suknelės

75c
Mieros 2—6 metų

$2.00 Marškiniai Waists

$1.25

Moterų f tanelio apatiniai 
Sejonai

50c
Vaikams balti šilti Kautai

$2.39
STERN’S ORY GOODS SANKROVOJ 

3112-3114 S. Halsted Street, Chicago.
Išpardavimas prasideda Suimtoje 

l’ėtnyčioje uždaryta nuo 6 valandos vakare.

(Tąsa).

Bet gal yrą kitos priežastįs, 
kurios padaro organizme įvai
rias permainas? Rot’s, tokios 
priežsatįs yra. ^Mes priparody- 
sime tą pavyzdžiu. Pas kaiku- 
riuos vabalus yra lytįs, kurios 
žymiai atsiskiria viena nuo ki
tos varsa ir piešimu, šitai va
balas Vanessa levana (priskai- 
tonui prie dieninių vabalų šei
mynos) pavasarį buvo nedidelis 
ir nudarytas raudonu dažu; va
sarą gi jis daug didesnis ir apsi
taisęs tamsiai. Bet mes galime 
išgauti iš kiekvienos šitų lyčių 
peraugos tos varsos vabalą, ko
kios norime. Mes sakome čia 
taip: perauga, iš kurios vystosi 
pavasarine raudono dažo parva 
peržiemavojo ir lodei gyveno 
prie žemos temperatūros; to mes 
negalime pasakyti apie vasari
nės lyties peraugą; ji gyveno tik 
šiltesniuose mėnesiuose. Jei da-< 
bar davus išsivystyti vasarinės 
lyties peraugai prie žemos tem
peratūros, o pavasarinės lyties 
peraugai prie augštos temepra- 
turos, lai išeis vabalai apsikei
tę savo lytimis ir dažais: pava
sarinė lytis išsivysto iš vasari
nės peraugos, o vasarinė lytis, iš
žieminės peraugos, 
turi didelę svarbą.

šita buitis: donos

nurodo į tai, jog temperatūros

Telefonas Canal 3737

AKIMI* VRS.A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją: ilgai prakti
kavusi PennsjIvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladeiphijo). Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. (.'/.dyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie-, 
tiiviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
1739 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

| Lietuvių Tautiškos Kapines 
j 1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapines, kurios 
I priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma-
■ tai žinomos.
J Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse

■ duobėse ir lotuose. Kainos lotu yra nuo 35 dol. ir aukščiau.
PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo 

I ten į pietus.
Informacijų galit paklausti laišku arba phone \Villow Spring G. x

K įsiškos ir Turkiškos Vanos

Paulina. 'I
3514-16 W.

Kedzie 8902
Western, 15

2th St., arti

MMSUS .BATH . J

RUSSIAN
TORKISH

$&ATH
^ė.ritVYlTH SALT

25*

augštis gali turėti veikmę j va
balo sąstatą ir varsą, čia mes 
turime pasireikšti. Temperatū
ra gali daryti veikmę tik į tą vie- 
nata, su kuriuo v ra daroma iš- 
mėginimas; bet ji nepadaris jo
kios veikmės Į jos ainius, jei ji 
vystosi prie pirmesnių sąlygų. 
Bet labai yra galima, kad loki 
temperatūros permainyme iš
šaukti įvairumai, gali būti taip
gi ir perduoti ainiams, šitą pa
tvirtina šitas bandymas: Šilka- 
verpės meškelės (Areliu caja) 
peraugos buvo sudėtos tempe
ratūroje 8 gradusų Celsijus; 
iš kaikurių išsivystė nusidariu- 
sios labai tamsia varsa lytįs. Iš 
šitų tamsių vienatų ainių dau
gumas vėl buvo nusidarę nor- 
mališkai, bet kaikuric ainiai pa
laikė savo levu nuodara, nors 
ir netokiame laipsny]. Tokią 
pat išdavą davė mėginimas, da
romas su daugake .ugniavarse 
(Polymnatus Phaeas). šitas va
balas Vokietijoje turi raudonai 
auksinį dažą, pietinėj gi Italijoj

beveik juodą. Jei italijiuės 
lyties kiaušiniai vystysis Vokie
tijoje drauge su ugniavarsės 
daugakės prie paprastos kamba
rio temperatūros, tai iš itališkų
jų kiaušinių išsivystys tamsesni 
egzemplioriai. Tuo tarpu gali
ma buvo laukti, kad tamsesnėji 
lytis po šalto klimato įtekme 
pereis į šviesesnę; vokiškoji gi

t., arti 12t h 
III

Specialistas
j Chroniškų ir Nervų Ligų

V YRU IR MOTERŲ
i Kalbame Lietuviškai ” Patarimas Dykai

I

i 219 So. Dearborn Street

patingai gerai išvystytu organu, 
pasirodo palinkimas prie to or
gano vystymo. Ir jei šitie ai
niai tą organą vystys, tai jie ap
turės tokias jau, jei ne geresnes 
išdavas. Bet, antra vertus, su 
vienvalinių lankstymų pagelba 
savaimiai išvystyti kokį organą 
nėra galima :pas daugybę žmo
nių, kilnojančių sunkenybes ka
sdien, raumens neišsyvysto. To
kiu budu vienas lankstymas ne
gali organizmo permainyti; tam 
reikalinga yra, idant jis patektų 
į tinkamas sąlygas.

(Bus daugiau.)

Mes užlaikome didžiau
si pasirinkimų 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 (silvervvare) • gvarantuotų 

. Užlaikome didžiausių knygų krau-

VICTOR
6RAMAF0NA!

Ir lietu- 
liški Re

kordai.
$1000
Ir augšč.

MNOGRAD & CORRGOLD
11418 MICHIGAK AVENUE

Arti Keneinfton Av«.
Phone Pullman 655. Chicago, III.

Šokių MokyklaĮ

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

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

dykai. p

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

Telephone Drover 8167

I -IKMAT1NIV KBGIBTBUOTA* BUBĄS ATTIBSOBIUS ANT BR1DGBTOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS

ros priežastįs. Bet jei priteisi
me, kad šita priežasčių veikmė 
veiks ilgai, tai tąsyk turi pasi
daryti nauja lytis; tąsyk jauni 
gyviai visuomet patektų toms 
pačioms veikmėms, ką ir jų tė
vai ir todėl visuomet iššaugtų^i- 
ta veikme apribotas permainas. 
Sakysime, kad! kanaraite yra 
pernešta ant salos, kur visą jos 
gyvenimą vieninteliu jos mais
tu butų raudonieji pipirai. Jos 
plunksnos pasidarytų raudonos. 
Kadangi josios ainiai turėtų mai 
liūties tiktai vienais pipirais, tai 
ir jų plunksnos butų raudonos. 
Tokiu budu visi kanaraičių ai
niai ant tos salos turėtų raudo
nas plunksnas. Bet galėtų at
sitikti, kad raudonieji pipirai pa
sidarytų būtinu šitų kanaraičių 
maistu; be jų jos negalėtų gy
venti. Delei šito visos kanarai- 
lės prie visokių apystovų butų 
raudonos varsos.

Sugavus ir maitinus jas pa
prastu kanaraičių maistu, jos 
nyktų, kadangi jos dabar be rau 
donų pipirų negalėtų būti. Bet 
jei jas maitinus raudonais pipi
rais, lai jos ir jų ainiai turės 
raudonas plunksnas ir mes tu
rėsime sakyti, kad jos yra nau
jos gamtos atmainos. Bet rau- 

kiekvienos kanaraitės
plunksnos yra apribotos jos var
tojimu raudonųjų pipirų maiste, 
ir todėl jos nėra gimtine ypaty
be. šito vienok negalima butų 
pilnai priparodyti, jei raudonie
ji pipirai pasidarytų būtinu ele
mentu kanaraitės gyvybės pa
laikymui ir mes turėtume pripa
žinti, kad raudonas plunksnų 
dažas pas šituos paukščius yra 
paveldėjamas.

šitas pavyzdys aiškiai parodo 
mums, kad mes ištikro, negali
me išrišti klausimo sulig lo, ar 
kokia ypatybė pas tam tikrų or
ganinę esybę yra paveldėjama, 
ar vėl ji apsireikia pas kiekvieną 
atskirą vienatų po atsikartojan
čių vienokių įveikimų įtekme. 
Lodei klausimas apie tai, ar vie
naki gali perduoti ainiams jo
sios įgyląs sąlygas, yra, galų ga
le, žaidimas žodžiais.

Be lo dhr yra visa darykvių 
| eilė, kurios padaro organinėse e- 
sybėse permainas. Beisią vi nda- 
mas kiekvienas, gali savo jie- 
gas padidinti. Bet padidintos 
jiegos yra apribotos sustipriin- 
mu lo organo, su kurio pagelba 
šitos jiegos apsireiškia. Šitai- 
pos, drauge su jiegos ilgiu pa
kelti sunkius daiktus eina išsi
vystymas veikiančių prie lo rau
menų; tą liudija smagiai išsi
vystę pas atletus rankų ramuč
ius. Teisybė,, tokiu budu įgy
tos ypatybes nėra perduodamos

Prof. J. KLOVAS
Tel. Canal 7270 Prof.

| Raumatizmas Saus gėlė. į
A Nesikankykite savęs skaus- ♦ Z niais, Reumatizmu, Sausgėte, I A Kaulą Gėlimu, arba Mėšlungiu 4 f —raumenų sukiniu; nes skau- | I dėjimai naikina kimo gyvybę I f ir dažnai ant patalo paguldo. Z 
| CAPSICO COMPOUNT) mo- J Z stis lengvai prašalina viršmi- B g nėtas ligas; mums šiandie dau- į 
t gybė žmonių siunčia padėka- 2 
| vones pasveikę. Kaina 25c. J f per pačią 28c. 2
| J lįsti n Kulis i 
į 3259 S. Halsted SI., Chicago, III. 4 
f Knyga :“š ALTINIS SVEIKA- J I TOS”, augalais gydyties, kai- 7 r na 50c. I
w T* »r 1J it t* t* Jr

Rusiškai-Lenkiškas 
Ligonljutis

Vyrai, moters ir vaikui, serganti 
reumatizmu, nervuotumu, vidurių 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
kėblumas arba blogas kraujas. Me? 
gydome visas šias ligas vėliausiais 
elckh'ikiniais prietaisais, garo pirti
mis ir vėliausiais išradimais medici 
noje. Jeigu jus sergate lovoj'e, atsi 
šaukite j mus ir mes nusiųsime sa 
vo gydytoją j jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius ant 
l.awndale 839.

1234 Independepce Blvd. Chicago

Akiniai aukso rkatuoaa nuo l>.00 ir a«- 
eičiau Sidabro rėtnuooa nuo |1.0# Ir 
auaičiau. Pritaikoma akiniu* uidyk* 
Ataiinkitr Galvos sopėjimas, uarviika- 
aaaa, akių skaudėjimą*, utvilkimaa h 
tt. /ra vaisiais (vairių ligų, kuria galt 
būti praialintoa gerų akinių prttaik,- 
m>u. Htyrimaa utdyka, Jai parltt a* 
atuu«ia akis. Jei Jos raudonos. Jai gal
va sopa, Jei blogai matai, jei akį* tQ- 

netęak ilgiau, o jieikok pagalba* 
•ptieLoj, kur kiekvienam pritaikoma *- 
kiniai uždyk* Atmink kad moa ko*- 
o**i gvarantuojam akiniu* ir ktenkio- 
naoi gerai prirankam

8. M. ME8IBOFF. Bkapwta» Gotika*, 
J*! jut sargate ir reikalaujat* patarimo arta *«iatų. ateikit pat mane A* buvau ag- 
tiakoriu* Rusijoj viri 10 matų, Amerikoj Ik m«tų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galia 
padaryti bile kokiu* nitlikua valatu*. Al rokomomduoju tik GERUS daktaru*. Al **w 
drauge* Įmonių 8 M. ME8IROFF, «14» 80. MORGAN 8T., CHICAGO. II I

Mokiname sulig naujausia tnnda visokius Šo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Pa- 
nedėliais ir Pėtnyfiiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicago, III 

Duodama Privatinės Lekcijos

---------- ---- .............. :---------------------------------------------
MILTO N W. FOY

Mokytojas Korneto, Trombono, Baritono, Alto ir Baso.
Pono Foy’s mokiniai mokinami: kaip mokinti, kai» išmo

kti, kaip pagaminti toną, kaip teisingai ištarti, kaip at
minti, ka'p teisingai kvėpuoti, kaip pusti augštu tonu, kaip 
neaiškiai ištarti, kaip laikyti liežuvi, kaip išvengti visus 
klaidingus įpročius ir tapti solisto, kaip praktikuoti, kaip 
groti solos. Poną > J’oy specializuoja sudėjimą lupų, tono 
kokybę ir techniką, taipgi kaip pritaikyti lupas prie pučia
mųjų instrumentų. Pasimatymo vieta gali būt paskirta jo 
studijoje. Didele dornn atkreipiama j pradinius mokinius ir 
mėgėjus- kaina vidutinė. Del platesnių žinių kreipkitės y- 
patiškai, rašykite arba telefonuokite. Mokiniams gyvenan
tiems ne Chicagoje paskiriu sjrecialę mokestį ir valandas. 
732 W. 49th Str. arti Halsted St.. Chicago, III.

Tel. Yards 5123.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ]
AMERIKOJE 1886 METAIS U

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 Į savaitę.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitrašti „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 VVEST 30TH STREET, NEW YORK CITY •

lytis prie augšlesnes temperatu- 
ros gali pereiti į itališkąją. To
kiu budu ir čia pasirodo palin
kimas perduoti ainiams permai
nas, apribotas tmuperuluros vei
kime.

Panasuu temperatūrai, tam 
tikras maistas taipgi gali pada
ryti gyvūnų organizme permai
nas. Jei gyvuną maitinsite ge
rai nuo pirmutinių dienų, tai jis 
išaugs sveiku ir drūtu; blogai 
maitinant išeis sunvke ir nesvei- v C-
kos lyties. Belo dar mes žino
me, kad priklausomai nuo mai
sto pas kaikuriuos paukščius 
atsimaino plunksnos, šitaip va, 
jei kanarailei duosime raudonų
jų pipirų, lai jos plunksnos pa
sidarys raudonos; sniegena mai- 
lindamos kanapių sėklomis pa
sidaro juoda. Bet mums atmai
nius maistą pas paukštį senas 
plunksnų dažas grįžta. Todėl 
čia nei kalbos negali būti apie 
paveldi’jyslę: permaina traukia
si tik toliai, kol veikia tam tik-

$125 $40 PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks

BEI MES
Kontest Prasidės 
Nuo Emos September 
Iki 1-mos December.
Del supažinimo visuomenės su mūšų 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau-, 
tuvėj per šituos tris menesius, gaus tri
jų šmotų skurinį setą, vertės

čias gaus komodą $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurią 
nors iš šių trijų dovanų.

'4

ri MfHNAS i

musų krautuvėje, nepamirškite paimti 
bill’ą arba receipt’ę; su tais receipt’ais 
paimsite bile vieną i.š tų trijų daiktų. 
Ateikite ir persitikrinkite musų krau
tuves kainomis, o mes esam įsitikinę,

negu kitur.

BALNIS &
PUNDINAS

4536 SO. PAULINA ST 
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 3774
I



Subata, Lapkričio 10, .1917

Dešimts Metų Apvaikščiojimas
Rengia

LIETŲ VIV M0TERV APŠVIETOS DRAUGIJA

Nedelioį, Lapkričio 18, 1917.
Pradžia lygiai 5:30 vai. po pietų. Inžanga 35c ypatai.

* - .

Mildos Abiejose svetainėse
32-ra ir Halsted gatvės.

Apvaikščiojimo programas bus labai įvairus, nes jame daly
vaus geriausios artistiškos spėkos. Taigi gerbiamosios ir 
gerbiamieji nepraleiskite šios progos, bet skaitlingai atsilan
kykite, o užtikriname, kad busit pilnai užganėdinti. Po pro
gramų bus šokiai iki vėlai nakčiai. Grieš J. Grušo orkestrą.

Kviečia L. M. A. DRAUGIJA.

Prastesnės ......................... 13—16
Dar prastesnės .................. H—14

Kumpis, geras, svarui.......... 32—36
Prastesnis ............................. 30—34

Lašiniai geri, svarui.......... 45—49%
Prastesni ................... .. 40%—44%
Šitokiomis kainomis groscrnlnkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik-
I tus. Jei kuris ju neparduoda ta kai

na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

NĄ JUS PASIRENKATE?

U CHICAGOS ŽINIOS
b

Jieško dviejų 
mergeli u.

Chicagos policija stropiai įieš
ko dviejų mergelių, kurias atvy- 
lfr>jo į čia iš Fennsyivanijos val
stijos gyvojo tavoro pirkliai. 
Manoma, kad tuo tikslu bus su
rengta nauja medžiokle vi<hp> 
miesčio kabaretuose. \

Nelaime

krans mirties. Ties Brookfield 
stovia ant jos užbėgo pasažieri- 
nis traukinis ir ant vietos užmu
šė. Bukas buvo taip tirštas, kad 
netik stovėjusieji netoli -atsitiki; 
mo vietos žmonės, bet ir pats 
mašinistas nepastebėjo pateku
sios po lokomotivo ratų mer-

Areštavo generolo 
Runų.

versiteto studento, Ibrahim Sa- 
brį 19 metu amžįausr kuris, sa
kosi. esąs turkų jenerolo sūnūs. 
Kaltinamas apgavystėje.

Pat riotiškai.

Apšvietos taryba priėmė labai 
patriotingų rezoliucija, drau
džiančią socialistams taikyti sa
vo susirinkimus mokyklų sve
tainėse. Tarybos biznio reika
lų manageris, Percy B. Coffin. 
aštriai kritikavo mokyklų fary-Į

bą. leidusių “raudoniemsiems” 
naudoties mokyklų svetainėmis 
prieš teisėjų rinkimus.

Džingų laikraščiai negali at
sidžiaugti tuo apšvietos tarybos 
žygiu. Esų'Chicagos mokyklos 
dabar tapo galutinai apsvarsty
tos nuo “išdavikų“, ‘‘pro-ger- 

maniškų propagandistų“ ir tt.

r automobilį ant Wairen ir Pauli
na gatvių. Norėdamas atsimo- 
kėt už pasitarnavimų, Champ- 
man pakvietė juos pasivažinėti. 
Pakvietimas priimta. Vėliau 
betgi jie iškraustė savo gerada
rio kišenius ir, patį išmetę iš au- 
tomobiliaus, nuvažiavo savo ke
liais. . t

šą papeikimą tam koresponden
tui. čia bandė apginti savo ko- 
respondencjjas pats jų autorius, 
vis dėlto didžiuma balsų tapo 
nutarta išnešti jam viešų papei-

Taip jau tapo nutarta laikyt 
tankiau kuopos susirinkimus.

.—K. Sitavičius.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

šiandie 
Cukrus, burokų arba nend 

rių, 1 svaras ..........
Miltai

% bačkos maišas ....
% bačkos, maišas........
5 svaru bačkos maišas 

Rugį ą. Miltai

vėl 
vy-

Ta pati sena 
istorija

Kapitalistine spauda ir 
pradėjo rašyti apie, tai, kaip
riausybė rengiasi daryt tyirnėji- 
mų reikale maisto naikinimo 
Chicagos jarduose. Policija kas 
dieta lankosi į jardus — ir Vis 
praneša apie naujus naikinimo 
darbus. -Bet kaltininkų vis dar

“nesurandama
“Proaperity“

esamiKokios 
(ihieagoje, rodo kad ir sekamas 
atsitikimas. Apie šimtas mote
rų ir kūdikių vakar apstojo 
Chicago avė. jardus ir pro aša
ras maldavo sargo, kad leistų 
jiems pasirinkti, kas dar gali
ma, iš pūvančio jarduose mais
to. Sargui betgi buvo įsakyta 
nieko neįsileisti. Ir jis neleido, 
šimtas alkanų bėdžių, vadinasi, 
turėjo skirstyties be nieko.

Pagelbėjo.

Penki nežinomi vyrai vakar 
naktį pagelbėjo ponui B. E. Cha- 

i

mpnianui išvilkti įstrigusį jo

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRšIUS
$25,000.00

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIETUVIŲ VALSTIJINIO BANKO

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

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

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijini 
lauk nėra, nes netik ką turi didelj kapitalą ir pervirši, bet 
j ra po užveizda \ alstijines Valdžios ir po nuolatine priežiūra 

ir 5 valdininkų. Pagal aportą išduotą Valdžios Auditoriui Rugsėjo 12 d., 1917, šio 

BANKO TURTAS SIEKIA 
$644,244.83

i“S 'Oj,na * in|Kus ąnt Namų ir Biznių, Apsaugoja Namus 
IT- *?akn,?”*’s nuo Ugnies, Parduoda Laivakortes ir Siunčia 
į migus i Ęrajų, krasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku- 1 
mentų. Aotanjušas visados randasi Banke.

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

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

BANKINeS VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėt- J 
nyciomis nuo 9 va), ryto iki 5 vai. popietų. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8.30 vai. vakaro.

Persergsti nuo 
difterijos.

Sveikatos Komisionierius Ro- 
bertsoiKvakar išleido atsišauki
mų, kuriame persergsti gyvento
jus nuo difterijos siautimo. Ko
misionierius: ragina susirgusius 
-prie pirmojo ligos apsireiškimo 
eit pas artymiausių daktarų, knd

■

tuo bildu užkirtus kelių tolime
sniam ligos besiplatinimui.

Pergalėtojai 
.tariasi

Glūcagos demokratai ir repu- 
blikonai, kuriems tiek baimės 
pridarė teisėjų rinkimai ir kurie 
tik susivieniję įstengė nugalėti 
savo priešus, pradėjo tarties a- 
pie naujų “vienybę”. Tariama
si, kaip čia sumušus socialistų 
kandidatus sekamais miesto ad
ministracijos ir kongresrnanų 
rinkimais.

Teatrų lankytoju 
skaitlius mažėja.

Teatrų savininkai skelbia, kad 
tuoj po to, kaip tapo pravesta 
t. v. kares mokesčiai, teatrų lan
kytojų skaičius esą žymiai su
mažėję. Savininkai betgi tiki
si, kad ilgai taip negalės tverti.

Traukia atsakomybėn.

Policijos šefas Schuettler tra
ukia atsakomybėn policistą Mi
eliau! J. Gallerį, iš 33 gatves 
nuovado, už kritikavimų polici
jos departamento patvarkymų ir 
suteikimų žinių apie policijos 
veikimų pašaliniams asmenims. 
'Tardymas atsibus lapkričio 14 
diena. 

c

Apiplėšė.

Du nežinomi blogadariai va-

šbutin. 4 W. 31 gat., ir Aprišo

sius kasoje 20 dol. išėjo.. Blo- 
gadariai nepagauti.

Mušeikos užpuolė 
lietuvį.

Ketvergo naktį, apie., dvyliktą 
valandą, patiltėje ties 16 ir Hal
sted gal. būrys mušeikų užpo- 
le lietuvį Juozą Marcinkevičių 
ir atėmė iš jo 28 dol pinigų. Blo
gadariai, be to, gerokai apstum
dė savo auką.

Marcinkevičius turėjo jieškoti 
prieglaudos pas savo pažįsta
mus, iš kur gavo pirmutinės pa- 
gclbos. —A. K.

Iš LSS. 37 kuopos 
veikimo.

Tų ponų baimė.
Gevalt! rėkia patriotingi dži- 

ngos. Gevalt! — Liaudies Ta
ryba rengia masinį susirinkimą 
•Washiugton svetainėje. Už
draust jiems daikyt susirinkimą I 
Išvaikyt tuos maištininkus. A- 
reštuot Scott Nearingą. Kur, 
kur Lowdeno būriai?... Vai, vai, 
jie iššauks suirutę, anrachiją... 
Girdite, Chicagai bus — kaput!

Taip nusiminė tie ponai, kad 
neišmano kas daryti. Jie, kad 
sumanytų, vienu užsimojimu 
nušluotų nuo žemės paviršiaus 
tą nepakenčiamą jiems Tary
bą.

Jei tikėt džingų spaudai, tai 
šita negirdleta-neregėta liga užsi
krėtė ir kai kurie miesto tary
bos nariai. Kaipgis, juk tas 
Thonipsonas toks... jo ir vėl ne^ 
simato miesto rotužėj. Kas gi 
bus, jei Liaudies Tarybos susi
rinkimas nebus užtvenkta poli
cija ir detektivais... Jie taigi 
reikalaują, kad policijos depar
tamentas “pasirūpintų” nepri
visti Liaudies Tarybai laikyt 
susirinkimą. Bet jeigu kartais 
policija atsisakytų nuo to kar** 
žygiško žygio — šauk ties Low- 
deno, kad jis pasirūpintų apsi
dirbti su tais nenuoramomis.

♦ T,( !

Turima žinių, kad “jeigu pro
cesorius Nearing bandys kalbėti 
‘taikos komisijos rinkimo reika- 
u,’ jis bus areštuotas.“

Policijos departamentas kol 
kas nepasako, ką jis darys su 
Liaudies Tarybos susirinkimu. 
Aldennanas Nance betgi tyais 
norėtų, kad jis “ką nors dary
tų”. Nes, esą, Wisconsine, Min- 
nesotoj ir kitur Liaudies Tary
bai nebuvo leista laikyt savo su
sirinkimų. Tai kaipgi dabar ga
li atsilikt nuo jų Chicaga? Kaip 
ji gali pakęst tokią “pavojingą 
propagandą ir yjiačiai šiuo lai
ku.“ ' \

Jc, dideli patriotai, ir bailus 
kaip šeškai.

(Maišas) 
$2.80—3.18 

• 1.45—1.60 
..33—37c 

nuan style, % bilč. 1.37—1.50
5 svarai................................33_ 37
Balti, % bačkos .......... 1.44-4.60
1 svarai .............................. 33—37c
Juodi, Vai bačkos.............1.26—1.41
5-svarai .............................. 32—35c
Grabam miltai 5 s v. maiš. 30—35c

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni .......... 5%—6%c

Maisas (Hoimny), svaras ....6 —7c 
Ryžiai, svaras

Fancy hcad........................ 10%—14
Blue rose .........................  10—13c

, (Kenas)
Condonsed, geriausia .. 18—21c 
Vidutiuiškas .................16%-*-18^c
Evaporated, nesald...............13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių .................. 44%—50c
Plytose .......................... 45%—51c

Buttetine svaras
Plytose ............................. 32—35c
Šmotuose r........................ 31—34c

vVidatiniškas ...................... 30—33c
Kiaušiniai tuzinas

1 švieži ektra .............. 44%-i-50^
r švieži No 1.....................

Refrigeratorių, extra .. 3743c
Refrigeratorių No 1 .. 35—40%ė

Pupos: (beans) svarui
<Navy................................ 17%-^20%

Lima .....................................  16—20
Slyvos, geros svarui.............. 13—17

Kas jums geriau: ar sirgti, ar 
kentėti nuo blogo virškinimo, 
užkietėjimo,' turėti blogų kvapų 
burnoje, kurių pasekmė yra in
kstų liga, arba turėti gerų, svei
kų ir laimingų gyvenimų?

Jeigu jus pasirenkate paskuti
nį, tai vartokite Trinerio Ame- 
rikoninį Elixir’ą, Kartųjį Vynų, 
kuris sutaiso visų virškinimo* si
stemų. Trinerio Amerikoninis 
Eliksiras pa liuesuos jus nuo vi
sų vidurių negalių, bet gi nevar
tokite pigių imitavimų. Tiktai 
tikras Trineris užtikrina geras ir 
tikras pasekmes.

Visose vaistinyčiose,

Kitas puikus vaistas — tai Tri
neris Sedative nuo kosulio. Su
teikia greitų ir tikrų pagalbų nuo 
koslio, užkimimo ir broncihto, 
ir kitų. \

Ir Trinerio Linimentas pri
pažintas tūkstančiais, kuriems 
suteikė palengvinimų nuo reu
matizmo, neuralgijos, Lumba
go iv kitų. Aptiekose. Jos Tri- 
ner, Mfg. GhemisL 1333-1339 S. 
Asldand avė., Chicago, III.

(Apgars.)

Telephone Yards 4817

AKIŲ SPECIALISTAS
Akia Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimai yra tai-

v Aian, kada prenyketa 
regėjimai.

J ■ vn.iojh,,, 
vmMM* 11 Ophthahnomet-

jff er. Ypatinga doma 
ft atkreipiama 1 vaiku* 
AT Valandoe: nuo 9 ryte 

Iki 8 vakaro; noMlt.
■ * nuo 10 iki 11 4ien«.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams V^omaa per 18 m* . 

tų kaipo patente rojytojaa, chhrurr*. 
Ir akuieris.

Gydo aitrias ir chronUkaa lipas, «*- 
rtj. moterų ir valkų, pasai naujauatev 
metodus X-Ray ir kitokius elektros pate* 
takus.

Ofisu ir Lab&ratorija t 1025 W. Htt. ’ 
St. mtoH Ftek 8t.

VALANDOS: Nuo 10-^12 ptetų. /ir ‘ 
e 8 vakarais. Ttiepbone Canal 8X10. 
OFVKNIMAS: 8412 S. Halsted Hteerf

VALANDOS: 8-9 ryto, tiktai.

^^***^**^^^***^*****—■-'> >-

Geriau*ia Krautuve 
dėl pirkimo ir taisymo visokių dulki 
tų, kaip lai: laikrodžių, žiedų, levor- 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pM 
mane, tai aš viską gvarautuoju —• 
kad auksą pirkaite, auksą ir gaukit. 
Jei nebus auksas, tai 850 na*rodos 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^0^kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą ro- 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, nu
mukite ilgai, bet ateikite pas mrntf. 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantio- 
iu arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, -akių specialistas, 
PETER A. MILLER, otrticiaa 

Tel. Cianai 5838
2128 West 22-ra aatvi. Chlcage,

Teatras=Muzika
Opera. Strand teatre, Wa- 

basli avė., visą ateinančią sa
vaitę dar bus statoma opera

Sekamą savaitę Chicagon at
važiuoja Didžioji Opera, vado
vaujama Cleofonte Campanini. 
Panedelyj (Auditorium teatre) 
bus statoma “Isabeau”, utarnin- 
ke — “Lucia”, seredoj — “Ai
da“, ketverge - ■ “Faust“, pėt- 
nyčioj — “Di norai i“, subatoj 
“Isabeau“.

Teatruose.
Lapkričio 8 d. LSS. 37-toji 

kuopa laikė savo mėnesinį su
sirinkimą. Tarp kita nutarta 
paaukauti $10 iš kuopos iždo po
litinių kalinių sušelpinnii Bride-' liusband. 
well kalėjime, kurie yra reika
lingi paramos.

Ten pat, beje, buvo pakeltas 
klausimas ir apie neteisingas B. 
Maldeikio korespondencijas 
“Kovoje.“ Pasiūlyta išnešti vie-

Imperini teatre, Madison st., 
arti Westem avė., pradedant ne- 
dėlioj po piet, visą savaitę bus 
lošiama “A good for nothingl 
liusband.”

REIKALINGAS korespondentas Rusiškai-Ame- 
rikoniniam Biurui Chicagoje, gerai pažįstantis rusų 
ir anglų kalbas ir mokantis rašyti rusų ir anglų kal
bomis Remingtono systemos mašinėlė.

Kreipkitės ypatiškai arba raštu šiuo adrešu:

RUSSIAN-AMERICAN BUREAU
706 W. 12 st., CHICAGO.

DR. A. I. EPŠTEIN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ;

| 3101 So. Halsted Street'
Kampas 31-mos gatvės 

i OFISO TEL. Boulevard 4974 • 
Gyvenimo Tol. Canal 5188 . V-.—.......——...................

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

8149 S. Morgan St. kertė 32 it. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ugų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
ZiALSTED ir 32-ra GATVĖ

Lietuvių ^eatras.

“Nuo ausies lig ausies“, ko
medija, nedėlioję, lapkr. 11 d,. 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd 
PI., 6 vai. vakare.

Koncertas. Liet. Mot. Progre- 
syvio Susivienijimo 25-tos kuo
pos, nedėlioję, lapkr. 11 d., K. 
of P. svet., 11037 Micbigan avė., 
6:30 vai. vak.

Įkaityk iRTLAtiNk
“NAUJIENAS.”

Telephone Humbolilt 1278.

Telephone Yards 5032

Srnas Kuša* O. dy tojai Ir Chlrnrcaa. 
Specialistas Moteriškų, Vyriikų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee At*.

Kampas North Avė , Kambarys 608. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

DR. S. B1EZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

WISSIB
Seno Krajaus

TELEPHONE YARDS 272X

DR. J. JONIKAI! IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 

i
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akt 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai ŠI 
akiniai i

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga 1 krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akiu, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akiniu*
_________ ų, kuris turi 15 metu P*’ 

____ r„--.___  ____ i šlifuoti sulig lusu akiu ir 
padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHM J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO UZRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 0 rvto iki 9 vak. Nedėliotu nuo • ryto iki 12 dieną. 

Tel Canal 5335

Daktaras

Te). Armitage 984

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedčliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

PIRMA NEUL PIRKSI UAIIK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stogini* Popietei

CARR BROS. WRECKING CO. (
*003-3039 S. Halsted St., Chicago, III. J

Telephone Drover 9QM

Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speciallata* Moteriškų, Vyriškų, Vaiki 
ir visų chroniškų ligų. •

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pietų. f—-8 
vakare. Ncdčldieniais 10—1 po pietų.

3354 S. KALSTEI) ST., arti 34 SI. 
CHICAGO, ILL.

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western ate.

Valandos: 9—42 ryte; 2—• 
vakare.

J
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NAUJIENŲ AGENTŪROJNAMAl-žEMĖKANDAI
Pranešimai

PASARGA.—Draugijų praneiimas skelbiam* 
• t « i<wu Pranešimai turi būt priduoti
■JB vakaro* laiikeHu nrba telefonu. Cenal 1506. 
THUuoti ta pačia dieną, kada HpMUsdinam^ 

'<i icnraiU*, nebegali būt Įdėti.—“Nauj. Red.

Draugijų domai.— LSS. 4-teji kae- 
pa neužilgio rengiasi vaidint keturių 
veiksmų tragedijų “Kontrabandinin
kai.” Todėl butų gera, kad kitos 
draugijos nestatytų tų patį veikalų, 
nes tuo užkenktų ir mitins ir sau.

Varde kuopos —-J. Jokubauskas.
ATIDEGDAMA RANDON KEPY

KLA ABBA SANKBOVA.
1723 S. UNION. AVĖ., CHICAGO.

Draugijų ir jaunimo domai. -—Lie- 
4ruvių Kriaučių Kliubas Sav. Pas. re
ngia maskaradini balių sausio b d. 

<I rerb. draugijų prašome tų dienų ne
įrengti savo vakarų. O jaunimas pri- 

•miceugktte kaukes, kad laimėjus pir- 
nną dovana; dovanų bus išdalinta už 

—Komitetas.

Brighton Park.—S LA. 176 kuopa 
turės susirinkimų nedėlioj, lapkričio 
11 d. 1:30 vai. po pietų. T. Mazenio 
svetainėje, 3834 S. Kedzie avė, Kiek
vienas narys turi pribūti į minėtų 
susirinkimą: turime daug svarbių 
reikalų. —Rašt. J. A. Povilaitis.

6

KEIKIA DARBININKŲ

■ St Louis, Mo.—LSS. 44-oji kuopa 
•♦engs kas ketvirtas nedėldienis de- 

' -*<t> dn.s Knygyno svetainėj. Cass ir 14 
vuOat. Pradžia lygiai 3 vai. po 
^'♦rirmi debatai įvyks spalių 28 d., 

i -Meiuu: "Delko viskas brangsta?” Vi- 
kviečiame ateiti į debatus ir vie- 

■<ai gvildenti pakeltus klausimus, vie
loj Teisti laikų veltui.—Rengimo Komitetas.

. . (’hieago.— Ru«ijos Išeivių Sociali* 
utinių Organizacijų Konferencijos de 
legatų susirinkimas įvyks nedėlidj, 
lapkr. 11, Soc. Part. Rusų Skyriaus 
butč, 1119 N. Campbell avė., kampas 
.Plvision gt. —Pradžia lygiai 10 vai. 
ryto.— Visi delegatai būtinai privalo 
atvykti, nes yra svarbių svarstymų.’ 

Konf. Sekretorius. .

Atidai WestaidieČiŲ.—Šiuo praneša
me vestsidiečiams, kad Viešas Kn^v-

• Igynas jKTsikčlia iš senosios 2336 So. 
Tcavitt į naujų vietų—2222 S. Leavitt 
St., netoli 22-ros gatvės. —Visi my
lintis skaityti įvairius laikraščius, 
ftialončkite lauky ties virš nurodytu 

adresu, —Valdyba.

Cicero, III.—Liet. Mot. Progr. Su- 
siv. 43 kuopos njėne.sįnis susirinki
mas bus panedėlyj, Lapkryčio 12 d., 
7:30 v. vakare, Tamoliuno ir Gudga- 
lio svet., Draugės, malonėkit būti pa
skirtu laiku, nies yra daug svarbių 
dalykų svarstymui.

—Ra't. P. Garadauskienė.

H M ■ a Vyrams ir Moterims Vi
li B n n H I ŠOKIOS rų&U* metaloII II K K II I nrbu medžią dirbamost'fa II U ■■ I šapose, fabrikuose, ho-

* teituose, restoranuos, Ga
liūnuose. ligonbučiuo^e, raštinėse, sankrovom!, 
namuose ir tt. Pumatykit musų DIDELI su- 
raSų. Otriausios mokestis.

Advance Employment Ezehange 
2-ran augohas.—17# W. WashinMton St.

REIKALINGAS žmogus prie leng
vo darbo, tyrame ofe—toks, kurs ne- 
?ąli dirbti sunkaus darbo dirbtuvėj, 
larbas daktaro ofise ir pastovūs. 

Užmokestis gera. Atsišaukite į: 
1553 W. 47th St., Chicago, III.

REIKALINGAS barbens greitu lai
ku, ant visados, arba vakarais. Atsi
šaukite arba ateikite pas J. A., 
241 E. 115 St., Chicago, 111.

Phone.Pullman .675

. LSS. 137 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, lapkr. 11 d. 10:30 
•ryto, Socialistų svet., 11009 Michigan 
avė. Visi nariai malonėkit laiku pri- 
but, nes po mitingu įvyks debatai: 
Ar .socialistai turi konfiskuoti priva- 

-Taipgi no
rintieji pristot prie šios kuopos,— 
kviečiami atvykti. D. K. Sabaliauskas

Smulkus Skelbimai REIKALAUJAMI' leiberių į Scrap 
Iron Yard. Gera mokestis. Atsišau
kite į 1632 W‘. Kinzie st., Chicago.

tiška nuosavybę ar ne?

Muskegan, Mich..—LDLI). kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks lapkr. 
11 d. t vai. po piet pas drg. A. Žu
ką, 355 Forest avė. Draugai, malo
nėkite atsilankyti paskirtu laiku; ne
pamirškite atsivesti ir savo draugų 
pri.sirašyt prie LDLI). Visiems na
riams bus dalinamos šių metų kny
gos Jono Biliūno Biografija.

—Sek r. F. V. Daines.

Rockfordo lietuvių atidai.—LSS. 75 
uopa ir L. Janu. Ratelis bendromis 
pekomis rengia lavinimos vakarus, 
ckamas lavinimosi vakaras bus lap- 
ričio 1t d., S. M. svetainėj, 515 —

S t 
s -Komitetas

loscland, iii. SLA. 139 kuopos įnė- 
>inis susirinkimas įv.\ks nedėlioj,

v

Smulkiem* paslskelblmam* kalno*:- 
t colf«, ayk|,. 50 centų; dedant 
tų pati skelbimų ilgiau, už kiek
vieną kartų colis vietos 25 centai.

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

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančių! žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalu. Jie jieš- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori kų 
pirkti: kas įieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri* gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau 
jienų skiltyse, o pamatysite.
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: ('anai 1506.

REIKALINGA lietuviškai kalbanti 
mergina pardavėja.

STERNS DRY GOOD STORE 
3112 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA merginų virš 16 
metų mok y ties nudirbti medį $9 sa
vaitėje pradžioje.

WORLD PHONOGRAPH CO., 
736 W. Tilden st., arti Halsted ir Van 
Buren sts., Chicago, III.

REIKALINGAS VYRAS prižiūrėji
mui boilerio vakarais. Kambarys ir 
$10.00 mėnesyje. Tą gali lengvai at
likti parėjęs, iš darbo, čia pat ir dar
bų gali gauti. Blaiva uivyrui proga. 
Ženolani be vaikų arba pavieniui.— 
Klauskite janiloriaus, Kaz. Tulčius, 
219 \Visconsjn st.. prie Lincoln Park.

PARDAVIMUI

TURI būt parduota greitai pigiai 
ra duonkepykla lietuviu apiclin-

•1601 S. Tahnnn Avė., Chicago.

in ai ir draugės ma
ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI ATSILANKYKITE ypatiškai kas 

norite geros vielos dėl karčiamos. 
951 W. 19lh S t. Chicago

Wis. i
rengia 
11. 2 v 
je, 112

8 vai. vak. T. Radavičiaus svet.. 936 
W. 33 st. Gerbiami Chorų delega
tai ir dirigentai malonėkite pribūti 
Luku susirinkimai!. Seki’. F. M.

•" v • t ‘č •; 
tingiau

Marcelės

So. Englevood.- 170 kuopos mėne-

pkrjvio 11 d., 2:30 v. po pietų, J. But
kevičiaus svetainėje. Visi draugai ma 
lonėkite atsilankyti laiku.

Laurynaičiukes, 
Suvalkų g., Nau
miesčio pav. Sin
tautų gminos ir 
miestelio. Prasi
šalino nuo ma
nęs Septemberio 
17 d. šių metų su 
Jonu žiliškiu, pa 
likdama du mažu 
vaiku. Girdėjai! 
gyveno Chicagoi 
rodos prie 3326 
Morgan gatvės, 
malonėkite duoti 

man žinią. I ž teisingą pranešimą 
pirmasis gaus $t() dovanų. Meldžiu 
sugrįžti pas mane — viskas bus at
leista. Antanas Zubrickas, 
1817 So. I2th SI., SheL'oyMan \Vis.

pinigu

beliko iki reikės išvažiuoti i Raekfor-

PAS1NANDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz- 

apgyvenla lietii- 
Pardavimo prie-yių ir svetimtaučių, 

kastis — savininkas 
gų. Atsišaukite: 16 
Chicago, III.

mėnesinis susirinkimas ivvks nedė- 
li«»j. lauki*. 11 d.. Mark \Vhite Suari* 
svetainėje, 29 ir Halsted tfat. Pradžia

PajieŠkau moters, arba jaunos po
ros l\e vaikų, gyventi mano kam
bariuose vien lik už jų apvalymų. 
Vyras galėtų eit uždarbiauti. Kreip
kitės pas janitorių:
3707 Indiana Avė., Chicago, III.

lankeli kuoskaitlingiaus>ai. turime 
d.iug svarbių klausimu nutarti.

V. Briedis.

■ D<4ei tūly neišvengiamų kliūčių 
Lietuviu Darbininku Literatūros Dr- 
Jios Chicagos kuopų konferencija ne- 
iy.vks lapkričio 11 d. Konferencija 

» lieka afkelta iki lapkričio 16 d., 7:30
- 1 yal- vakare. Vieta — Mildažio svet., 

2422 W. 23rd ui. — Taigi kuopos, kur
• • dar neturi išrinkę savo įgaliotinių,
♦ 'dabar turės progos tai padaryti.

Komitetas.

Pa j ieškau savo draugo Juozapo 
Gerlek du metai atgal gyveno W. 
Pulhnan, III. Potain išvažiavo į St. 
Charles, III. Turiu svarbų reikalų. 
Malonėkite atsišaukti arba jį žinan
tis malonės pranešti.

J. ženiaičiunas,
10516 S. Wabash Avė., Chicago, III.

H ėst Pullman ,111.-—LSS. 235 kuo
pos mėnesinis susirinkimas ivvks 
nedėlloj lapkr. 11 d. Naujienų Stotyj, 

• 7 s^’’ Pl’adžia10 vai. rvto.
' v,s.’, įaugai ir draugės malonėkite 

Disiiunkyti nes turime (Liu^z ^vorbin 
reikalų aptarti. Rašt. S. Tilvikas.

PAJIESKAU pažįsatmo Urm. Pet- 
rauskio, Kauno gub., Telšių pavieto 
Kalvarijos miestelio. Pirmiau gyveno 
Boston, Mass. Dėlei svarbaus reikalo 
malonėkite atsišaukti, arba žinantis 
ji praneškite. J. Butkus

10559 Edbrooke Avė. Chicago III.

1. S J Lygos 1-tnos kuopos draugiš
kas vakarėlis ivyks subatoi, lapkri
tis 10. ‘Aušros” svet.. 3001 Š. Halsted 
st. t ladzia 8 vai. vakaro. Kviečiame 
visus, kaip narius taip ir svečius at- 
siląnkvti ir turėti malonios pramo
gos. Bus ir programėlis. Komitetas.

Pajieškau Jurgio Stėckio, Kauno 
gub., Telšių pav. Kalvarijos parapijos 
Sarnelių sod. Du nieju atgal gyveno 
New Yorke, dabar nežinau kur ran
dasi. Malonėkite atsišaukti, arba ži
nantis jį bukite geri pranešti.

Antanas Dumarkas,
10559 Edbrook Avė. Chicago III.

LSJL .1 kp. lavinimosi susirinki
mas bus nedėlioj, lapkr. 11 d. 19 v 
ryto, Mark White S. svet., Halsted ir 
30 gat. Bus drg. Augustinavičiaus 

£ Va,.n'^os hetuvių kalbos gramatikos.
Kviečiame atsilankyti skaitlingai na- 

1 skirtu laiku. —Rengėjai.

JLEĄKAU savo švogerių Augusto 
ir Kristupo Snapučių, Kauno gub., 
Raseinių pav., Šimkaičių, sodžiaus. 
Pirma gyveno Naugatuki. Jeigu .kas 
žinote arba jie pats prisųskite mani 
savo adrdesus.

Kostantas Telksnis, 
3307 Devoy Rd., Cleveland, Ohio.

.įieško kambarių
Atydu!—šią nedėlią. lapkr. 11 die

ną, 6:30 vai. vakare visi kas gyvas 
Imkite K. of p svetainėje, 11037 Mi- 
/ higan avė.. Roseland. Ten LMPSA. 
Jo kuojHi rengia puikų koncertą ir 
balių savo metinėms sukaktuvėms, 
nuo kurio pusė pelno skiriama Ru
sijos revoliucijos reikalams. Tik su
simildami nepavėluokite, nes kaip 
Nebegausi te sėdynių, tai nekaltinkite 
'engejų. —Rengimo Komitetas

nes kaip

-Rengimo Komitetas

U D* E. 1). 19 kp. susirinkimas į- 
oks nedėlioj, lapkričio 1:30 vai. po 
l>i<4ų Mark White S. Club Room 
've.t., ant antrų lubų.

Nepamirškit, draugai, laiku į vietą 
Htsicikit visi ir atsiimkit knygas, ku
rios jums priklauso.

Kaikurie (įrangai dar neatsiėmė 
‘.Kare Kodėl?”, o tuo tarpu jau atė
jot antras leidinys “Biliūno Biografi
ja”. —M. T.

PAJIEŠKO vaikinas šilto kamba
rio Bridgeporto apilinkei. Geistina, 
kad valgį gamintu namie. Kreipkitės 
laišku: Peter K
3139 Emerald Avė, Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ANT I.šRANDAVOJIMO 1 kamba
rys vienai ar dviem ypatom, su ar 
be valeio. šviesus ir švarus kam
barys už prieinamų kainų.
2239 W 23rd PI., Ist f J. Chicago.

ATIDUODAMA randon kambarys 
vienai ar dviem ypatom. Be valgio. 
Kambarys šviesus, švarus. Elektros 
šviesa, vtmė, kiti parankamai. Per
dėm apšildoma.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jįįsų namą. Moderniškas naujas, 2 Halų 

mūrinis namas. 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 4;> 
gatvės.Suros, Vanduo, Gazas, .Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotų 30x13-H;. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45 Savvyer St., 
AgeJitas pa.sisiuntimui

BARGENAS-—
Tiktai $200.00 įmokėt .ir reštą po $15 
kas savaitė, nupirksi konkretiniu pa
matu* trobelę, «h> devynių pėdų beiz- 
nientu, gazu,. elektros šviesa, mau
dyne. Lotas 32x125. Kaina tiktai 
$Ž600.00. Charles T. Salak, 
3501 W. 26th Street, . Chicago.

Telephone Rockwell 2715.

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

DIDELIS PIGUMAS
2 aug.Štų medinis namas, su niuro 

nameliu užpakalyje. Pirmos klesos 
padėjime. Randa 845.50 mėnesyje.-- 
Parduoda savininkas.
2909 Emerald Avė., Chicago.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERHKU8 
KUBUS

Išmokimam piešimo, kirpimo formų 
sinti naminius daiktus arba *prėd* 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dienų arba vak* 
rais dcl jąsų parankamo. Už S10 ii 
mokinam jus sint visokius drabužius

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., WcsterM sv*

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wells vat.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: j angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos,, knygvedys- 
lės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystčs, dailia-

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

DYKAI! DYKAI:
Dabar yra justi proga mo

kytis barzdaskutystos 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkh 
šitų, kad atsimintume! niusy adre**

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St.. Chicago. 111

Agentai, nžžiurint|s platinimų “N- 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniai* numeriai*.

CHICAGO, ILL.

18-los gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted Si 
North Sidc. Skyrius; Wilberty Strege 

2018 Grcenyvich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st.
Englewobd Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr. Smitb, 3813 S. Kedzie Ave^ 
J. Minkevicia, 3848 S. Albany Ava. 

■ žurauskas, 4053 S, Maplewood av. 
Atlantic City Skyrius: • • -

A. Janauskas, 4563 Wcntworth av.
V. Sandargas, 2418 Prihcehter av. 
J. Ridikauskas, 6033rd Statė. Str.

Kensingtono, Roselando ir Burnal- 
dės Skyrius: S. Misiūnas.

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, III. J. Matulis, L.
1137 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

St. Charles, III.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd St 

Melrose Park, III.: Chas Kochones, 
2005 W. Lake St 

Springfield, III.: K. Lagūnas,
1716 Matheny Avė 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Divernoon, III.: W. A. Žilinskas,
Box 21B 

Rockdale, Iii.: via Joliet, D. Lukša,
140 Moen Avė 

Westville, III.: St. Mazremas,
Barber Shop, State SI 

Waukcgan, III. J. Miloszeviče,
801 — 8th Si

So. Chicago, III.: Max Feldman, 
8904 S. Houston Avė

Rockford. III.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main SI

W. Pųllraan, III,: W. Pilypas,
720 W. 120 Si

Harvey, III.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Av»

Chicago Heiglds, III.: P. Sleimontas,

Spring Valley, III.: A. Jukubauskas 
516 Cleveland

Kewanee, 111.: K. Valančlunas, 
506 E.

Livingston, III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, Ih.: Žičkus.

Springficld, III.*. K. Stočkus,
1530 Sangamon

E. St. Louis, III.: K. žukauski, 
123 St. Clair

SI

SI

Av*

Av*

.nAOAACll LS12.1 i» VALdHJUI

PARDUODI pikcernv, kur trau
kiama dienų ir naktį paveikslai. Yra 
įtaisyta Northorn Light, prie kurios' 
gali fotografuoti vakarais taip ge-* 
rai kaip ir dienų. Vienas fotografas,, 
—kilo nėra per 12 mylių. Mieste' 
randasi 6 parapijos, lenkų, vokiečių 
katalikų, vokiečių liuteronų, švedų 
liuteronų, yankių ir airių. Biznis iš- > 
dirbtas gerai. Apielinkėj gyvena tur-l 
tingi farmeriai. Jei norintis pirk-j 
ti šį biznį, nemoka to amato, aš galiu 
ir apsiimu jį išmokinti už dykų. Ge
ra proga. Nebrangu. Raudos į metus 
860. Yaliarin Leniont Studio,

R. Urbanovvicz, 
No 308 Main St., Lernont, III.

PARDUODU kriaučių šapų labai 
pigiai. Labai puiki vieta, lietuvių ap
gyventa. Priežastis pardavimo — 
savininkas sėrga. *
4567 Wentliworth Avė., Chicago. Iii.

rifl5TER^|5Y5TEn

Čia Yra J tisų Proga
Gauti geresnį darbų ir dau

gi aup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patronos daromos pagal Jų- 

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

Master Dcsigning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

Montello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius
15 Millbury SI

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,
135 Ames

Lowell, Mass.: J. Boumil,
50 Charles

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak Si

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur Si

NEW JERSĖY VALSTIJOJ:

SI

Sl
SI

Elizabeth, N. T.: D. Bočkus, 
211 First St

Paterson, N. J.: A. Atkind, 
273 River St

Harrlson, N.J.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Avi

Newark, N.J.: P. Lukšis, 314 Walnut Si
Bayonne, N. J.: A.
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 

Box 17

NEW YORK VALSTIJOJ

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paaukMl ta
vo puikius, beveik naujus, rakandu* 
už retai pigdų kainų, $160.00 sekly 
čios setas, tikros skuros. už $20. Vė 
liausios mados valgomojo kambarį* 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. fva 
rancija už $115 ir $225 Victrola tv 
brangiais rekordais už $60.00. Si* 
vra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vienų. Atšilau 
kitę tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1125 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat 
Chicago. UI

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambariu veik nauju* 
rakandus, divonus, cabinet, phono 
graph, upright pianų ir tt. Parduodi 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, u) 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas Datas. Prie: 
Humboldt Park. Chicago

PARSIDUODA labai pigiai 6-Sių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gira proga įsigyti dai
lius rakandus už pigių kainų. Par
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Iloyne avė., 1-inos lubos 

arti 24-tos gatvės.

GARS1NKITES 
“NAUJIENOSE”

Nusipirk Mosties
Tai rusi cr_ r; ........

Montholatum Co. Prieš eisiant gult 
ištepk veidų mosčia per kelis vaka
rus, o padarys veidą tyru ir skaisčiu 
baltu. Toji mostis Išima plemps rau
donus, juodus arba Šlakus ir praša
lina visokius spuogus nuo veido. Ka
ina dėžutės 56c ir $1.00. Pinigus gali
te siųsti ir stampomis. .

J. RIMKUS.
P. O. Box 36. Ilolbrook, Mass.

GRAŽUS! Jų išdirba

Yonkcrs, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Av* 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Sti

Mbany, N.Y.: M. Lazarko,_
196 N. Boulevar* 

imsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Įfain Si 

Rochester, N.Y.: . M. Zukaitis,
451 Jludson Avt 

Amsterdim, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Mala 81

MARYLAND VALSTIJOJ

M. W. YOSZKIEWIC1

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Km tori skaudamas arba silpnas akis. 
galvos ėkaudčjitno, atsilankykite pa® mž'H

1155 Mihvaukee Avė.
Valandos: Nuo ū ryto iki 0 vakar* 
y*HU<»xU<' tvu» 9 r v to iki 1 po

J. J OKU BAUS K L’I, Bridgeporto a- 
])ielinkes Naujienų agentui, atsisa
kius nuo savo vietos, jo vietą užėmė 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted st.

j

Baltimore, Md.: J. Alcknevicz, 
650 W. Lombard B)

Baltimore, Md.: J. Filinovicz, 
437 S. Pact B*

Baltimore> Md,: F. J. Lažauskųs, 
637 Lombard St

IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin.
1209 S. 3rd 11

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Rl

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr,: W. Waskel, 
3223 O

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis, 
5418 So. 32 Si

ORIO VALSTIJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška, 
1411 E.

B:

Suvirs 55 Procentus Pelno 
gauna viena gerai įsigyvenusi ir atsakanti alie
jaus kompanija nuo 13 aliejaus šulinių, kurios 
serus rekomenduojame lietuviams pirkti.
Pelnas gali greitu laiku padidėti ir serų kaina 
stebėtinai paaugti, nes šitai kompanijai ką-tik 
pasisekė nupirkti naujų žemės plotų, arti inil* 
žiniškų aliejaus šulinių. Vienos kompanijos Še
rai, kuri išgręžė kelis šulinius arti šios naujai 
užpirktos žemės, pakilo nuo $100 iki $40,000.00 
bėgiu kelių mėnesių. Panašus dalykas gali įvyk
ti ir su šios kompanijos serais. Todėl nepraleis
kite šios progos—nusipirkite greičiausia geroką 
skaitlių šitų serų.

Tamstos Pinigai Gvarantuojami
Kompanija gvarantuoja Tamstos pinigus. Jeigu 
Tamstai Šerai nepatiks, galėsi savo pinigus at
siimti.

P rocentas mokamas kas menesis
Šita kompanija moka procentus kas mėnesį vi
siems savo šėrininkams. Pirmą dieną kiekvieno 
mėnesio prisiunčiamas procento čekis tiesiog į 
namus., Pradžioj 1918 metų bus išmokamas ex- 
tra procentas ir padalinamas metinis pelnas, ku
ris, tikiu, bus gana didelis. Dabar perkantieji

Jeigu prisiusi man savo orderi ir 
pinigus iki 15 d. šio menesio

tai 1-mą dieną gruodžio (Dec.) gausi savo pirmą
procentų čekį ir paskui kas mėnesį. i?*

Priimame Laisvės Bondsus j užmokesT už Šerus
Šerai parsiduoda po $6.00 cash, arba po $6.50 iš
mokėjimais.

"S, "

10 Šerų Raštuoja $60.00
25 serai kaštuoja ................  150.00
50 Šerų kaštuoja................... 300.00

100 seru kaštuoja.......................  600.00
■ 

1

Orderius ir pinigus siųskit TUOJ AUS šiuo ad

JOHN ILGAUDAS
110 So. Dearborn St

NAUJIENŲ AGENTŪRŲ
Cleveland, O.: A. Valcnton,

2120 St. Clair Av*

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box itl 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt News Co 

Liberty Avė and Grant Bi 
Kulpmont, Pa.: Jos Bursuska*, 
Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 

2809 Penu Av« 
Pittsburgh, P*.: J. Katkus, 

2204 Forbe* B’ 
Pittsburgh, Pa.: F. Tcvlovich, 

2228 Tustin B« 
Duųuesne, P*.: K. Lidcka, 

306 Hamilton *v« 
Scranton, Pa.: J. Tcleysh, 

1726-28 Jackson » 
Pclrikys J, 
, and Albrigbt Avė.

Scranlon, Pa.: 
Ct

MIC’IIGAN VALSTIJOJ:

Chicago, III

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ

Dr. Ramsen
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius. «****!- 
nuoji b patarimui duoda dykai..

768-88 Milnaukee avė., arti Chicags at. l-M 
luboi. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vdfr 
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 3 po *isin.

Tol. Hayuiarket 2484.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard B»

Saginaw, Mieli.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Avd.

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Chiakniutę,
5013 Tad avė

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Boloto*
3814 Deodor B*

Gary, Ind.: V. Vaifiilaitis,
Box 122 Tolleston Stati*

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O. 194 

Gary, Ind.: D. Bassin;
1214 Broadvvay

WISCONSIN VALSTIJOJ z

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park B

Racine, Wis.: Tony Vegela,
237 Lafayette av*

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon O

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.t V. Kelmeli*, 
62 Lewis B*

Waterbury, Conn.: J. Prnselaitis, 
775 Bank B

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivi»i 
286 VVallac* B

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Mindcn, W. Va.: J. Ėndrijauskai,
Box lt*

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:

Hartshornc, Okla.: Deveikis J.,
P. O. Box 466

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgą*
3203 S. Halsted St., Chicage.

Tcl. Drover 7179.

IMPERFECT IN ORIGINAL

Te]. Armitage 6580

AKUŠERE
A. M. KAITIENe

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duodu patarimus mergi
noms bei moterims.
1136 N. Ashland Avė., Chicago

TELEPHONE YARDS 5834.

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo H iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

ii

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
LIETUVIŠKA

APTIEKA
Išpildau receptas su didžiausia alyda, 
nežiūrint, ar tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarą. Tai vienatini lie
tuviška aptieks Bostone Ir Massachet- 
setts valstijoj. Gyduolių galit gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o ai prisiusią 
per exprcs*.

K. Š1DLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON, MASS.

Vyrišky Drapanų Bakenai 
'Nauji neatimti, daryli ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo 815 ikii 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siūlai ir ovcž- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 83.0(1
iki $7.50.

Atdara kasdierų, nedėliomi 
karais.
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