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j^enka atstovus steigia 
man susirinkiman

ion filed xvith the post- True translation filed with the post 
ieago, III., on November master at Chicago, 111., on November 
reguired bv the act of 28. 1917 
917.Dctoter 6

Eina rinkimas atstovų įstei-j 
giamąjan susirinkiman. 
Rinkimuose dalyvauja 19 
partijų.

as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

HERTLING KALBĖSIĄS
APIE TAIKĄ.

10 d. atsisakius nuo sosto, re
gentu, bet sekančią dieną jis 
atsisakė nuo regento vietos 
ir tuo užbaigė Romanovų di
nastiją. Jis ir jo pati buvo 
areštuoti rugsėjo mėn. sąry
šy j su monarchistų suokal
biu. Jis buvo laikomas Pet
rogrado kalėjime. Lapkr. 
17 d. buvo pranešta, kad jis 
buvo su premjeru Kerenskio 
Gatčinoj.

PETROGRADAS, lapkr. 
25 (suvėlinta). — Rinkimas 
delegatų įsteigiamajan susi
rinkiman prasidėjo šiandie 

• tęsis panedėlį ir utarnin- 
ą. Yra devvniolika kandi

datų sąrašų, atstovaujančių 
įvairias partijas, jų tarpe 
dvi moterų lygas.

Maskvos miesto komitetas 
paskelbė, kad rinkimai ten 
tapo atidėti vienai savaitei.

Vokietijos kancleris kalbė
siąs reichstage apie karės 
tikslus.

AMSTERDAM, lapkr. 27. 
— Sulig pranešimų iš Berli- 
no, kancleris Hertling savo 
pirmąją kalbą Vokietijos 
reichstage pasakys ateinan- 
čioj subatoj. Spėjama, kad 
jo kalba palies centralinių 
valstybių pakeitimą karės 
tikslu delei talkininku atsi
sakymo svarstyti taiką.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
28, 1917. as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

RUSIJOS KAREIVAI!
BADAUJA.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on November 
28, 1917, as require(l by the act of 
October 6, 1917.

NETEISINGAI INFOR
MUOJĄ RUSUS.

čia šiandie gauto

do riaušės kilo tarpe šiauri
nės Rusijos armijos karei
vių. Šimtai kareiviu badau- c i.

Neprigulmingieji Vokietijos 
socialistai kaltina didžiu
mos frakciją suteikime ne
teisingų žinių Rusijos so
cialistams.

I rue translation filed \vith the pust: 
aaster at Chicago, 111., on November 
18, 1917. as required bv the act of 
ictober 6, 1917.

RUSŲ ARMIJA NETURI 
DUONOS.

Sukoriu užteks tik dviem 
dienom.

STOCKHOLM, lapkr. 26. 
— Vyriausis Vokietijos ne- 
priprigulmingųjų socialistų 
organas Leipziger Volkszei
tung išspausdino straipsni, 
užsipuolantį ant didžiumos 
socialistų. Didžiumos frak
cija kaltinama “suteikime 
savo Rusijos draugams ne
teisingų žinių apie padėjimą

i e 
d

Sulig pranešimo iš Petro
grado. perduoto Daily Ex- 
press korespondento, rusų 

esanti šiauriniame 
au keletą dienu ne- 
nos; sukoriu turi

dviem ar trim dienom. Ar
mijos delegatai, kaip prane
šama, patarė ištraukti ka
riuomenę, kad išvengus vi
suotino bėgimo su jo visomis 
pasekmėmis.

Volkszeitung sako, kad di
džiumos socialistai užtikrino 
rusams, jog Vokietija rytuo
se pripažįs tautoms teisę ap
sispręsti savo likimą, “ne
žiūrint to fakto, kad gerai 
yra žinoma, kaip Vokietijoje, 
taip ir už jos rubežių, kad 
Vokietijos valdžia nieko pa
našaus nedarys.”

100 italų areš
tuota

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

100 italų šiaurvakaruose a- 
reštuota už suokalbį sukel
ti Italijoj revoliuciją.

SEATTLE, Wash., lap. 27 
— H. M. White, federalis i- 
migracijos komisionierius, 
kuris vadovavo užklupimais, 
paskelbė, kad federaliai a- 
gentai užsibaigusiuose šian
die antpuoliuose areštavo 
daugiau kaip 100 italų, dau
giausia mainierių ir laivų 
budavotojų, Seattle, Portla- 
nde, Spokane, Takomoj ir ki
tuose šiaurvakariu miestu o- 
se. Jie yra nariais, mena
ma, anarchistų draugijos, 
Circolo di Studi Sociali.

Sulig federalių agentų, 
italai darę suokalbių pagel
bėti Vokietijai laimėti karę 
sukeliant revoliuciją Italijoj, 
kad nuvertus karalių Vikto
rą Emmanuelių.

Valdininkai mano surinkti 
visus kalinius vienon stovyk- 
lon, kur jie galbūt bus inter
nuoti iki karės pabaigos.

NUBAUDĖ $50.
Emil Seidel nubaustas $50.

>8 act

TALKININKAI PRO
TESTUOJA.

rspėja Rusiją, kad neda
rytų atskiros taikos.

— Sulig Viennos korespon
dencijų biuro, buvęs Rusijos 
vyriausis karvedis gen. Du- 
chonin paskelbė, kad jis ga- 
yęs talkininkų protestą prieš 
atskirą taiką. Talkininkų 
protestas, sako žinia, nuro- 
dąs, kad atskira taika atne
štu blogas pasekmes.

Mėsos kaina paklio 62.2 
nuošimčiais.

WASHINGTON. — Agri-
kultūros departamentas pa
skelbė, kad mėsos kaina bė-

’e pastarųjų metų pakilo 
įuoš. Arba 87.3 nuoš.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on November 
28. 1917, as required by the act of 
October 6. 1917.

PERTRAUKTA KOMUNI-

HORRICON, Wis., lapkr. 
27. — Buvęs Mihvaukee ma- 
yoras, socialistas Emil Sei
del, nubaustas prisaikintųjų 
teisėjų $50.00 už kalbą, lai
kytą lapkr. 12 d., kurioj aš
triai atsiliepė apie vietini 
mayorą Hawks. Drg Seidel 
apeliuos.

Vokiečiai nori 
užgriebimų

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., on November 
28, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
Laikraščiai ragina pasinau

doti Rusijos taikos pasiū
lymu užgriebimui Lietu
vos su Kuršu.

AMSTERDAM, lapkr. 27. 
— Vokiečiai abejoja, ką jie 
turėtų daryti su Rusijos bol
ševikų taikos pasiulymu. 
Laikraščiai pataria valdžiai 
elgties kuoatsargiausia, bet 
jie patįs nesilaiko to atsar
gumo ir sako, kad Vokietijai 
butų neprotinga atmetus ru
sų pasiūlymus pirmiau neiš
tyrus kas juose yra. Jie, 
matomai, įsivaizdina, kad 
Rusija yra pasirengusi pri
imti bile kokius taikos pasiū
lymus ir kad dabar atėjo lai
kas Vokietijai priversti Pet
rogradą prie vokiečių taikos.

Sulig tų laikraščių, Vokie
tija niekad neturės geresnės 
progos paimti Kuršą, Lietu
vą ir kitas Rusijos žemes ir 
paminti po Prūsijos batu Len 
kijos neva valstybę. Pan- 
germanistai užmiršta visą 
atsargumą savo entuziazme 
delei Lenino-Trockio taikos 
atsišaukimo.

Socialistų nuomonė.
Socialistų (didžiumos) or

ganas Vorwaerts sako, kad 
dabar yra laikas Vokietijai 
priimti taikos pasiūlymą ir 
nustebinti pasauli jų nuosai
kumu, pasiūlant Rusijai tai
ką be aneksijų ar kontribu
cijų, kuri yra vienatinė tai
ka, kokią priims ir užgirs 
Vokietijos demokratija.

Leipziger Volkszeitung, 
žymiausias neprigulmingųjų 
socialistų organas protingai 
primena savo skaitytojams, 
kad Vokietijos valdžia nė ne
mano apie pasiūlymą Rusi
jai taikos be aneksijų.

NEW YORK, lapkr. 27. — 
Gary sistema New Yorko

PAL1UOSAVO PIKIE- 
TUOTOJAS.

Paskelbusios badavimą kalė
jime paliuosuotos.

WASHINGTON, lapk. 27 
— 22 moterį, kurios pirmiau 
buvo paskelbusios badavimą 
Distričt of Columbia kalėji
me, šiandie netikėtai tapo 
paliuosuotos nepasibaigus 
kalėjimo terminui. Tarpe 
paliuosuotojų yra Alice 
Paul, moterų partijos pirmi
ninkė, kuri pirmutinė pas
kelbė badavimą ir kuri buvo 
maitinama prievarta. Jos vi
sos sėdėjo kalėjime už Bal
tojo namo pikietavimą.

Iš darbo lauko
Nustatė minimom algą.

SAN FRANCISCO, Cal.- 
Valstijos industrinė komisi
ja nustatė minimum algą 
moterims California žuvies 
konservų pramonėje — $10 
už 48 vai. darbo savaitę.

Tik svarbiuose atsitiki
muose moteris gali dirbti il
giau kaip 8 vai. dienoje.

80 nuoš. pelno.

ST. LOUIS, Mo. — Kaip 
paaiškėjo, Staunton Coal Co. 
išmokėjo savo akcionieriams 
80 nuoš dividendų už pirmą
jį 1917 m. pusmetį.

Laimėjo pakėlimą algos.

HOUSTON, Tex. — Elek
tros Darbininkų unija laimė
jo pakėlimą algos 75c. i die
ną. Dabar darbininkai gaus 
$6.00 į dieną ir dvigubą mo
kestį už viršlaikį.

2,670 darbininkų žuvo 
dirbtuvėse.

HARRISBURG, Pa.—Da
rbo departamentas paskelbė, 
kad 1916 m. Pennsvlvanios 
kasyklose ir dirbtuvėse už-

RUSIJA.

LONDONAS, lapkr. 27.— 
Visa komunikacija tarp šia
urinės ir pietinės Rusijos 
pertraukta. Svetimų šalių 
ambasadoriai Petrograde 
negali susinešti su. Odessa ir 
kitomis vietomis pietinėje 
Rusijoje. Oficialės telegra
mos tečiaus pasiekia Odessa 
per Persiją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
28, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
AREŠTAVO ( ARO BROLI

Petrogrado pranešama.
kad buvusiojo caro brolis, 
didysis kunigaikštis Micha-
ii Aleksandrovič tapo areš
tuotas ir uždarytas Smolny

angesnė negu ji buvo du institute, bolševikų buveinėj.
meti atgal ir 88.1 nuoš bra- Michail AlksandroviČ yra 
nge^nė, negu buvo per pas- jauniausias caro brolis ir jis 
taruosius 7 metus. buvo paskirtas, carui kovo

mokyklose 
sausio 1 d.

bus panaikinta mušta 2,670 darbininkų.

MAISTAS KAREIVIAMS ERANCIJOJ.
Telefonistės sustreikavo.

FORT SMITH, Ark. —Čia 
sustreikavo telefonistės, rei
kalaudamos pakėlimo algos 
ir trumpesnių darbo valan
dų. Telefonistės streikuoja 
taipgi Little Rock ir Pine 
Buff miesteliuose ir jeigu 
kompanija neišpildys jų rei
kalavimų, gali nutilti “helio” 
mergaitės visoje valstijoje.

Laimėjo streiką.

AKRON, O. — Po 5 dienų 
streiko 500 motormanų ir 
konduktorių laimėjo pakėli
mą algos po 5c. į valandą.

Reikalauja trumpesnių 
darbo valandų, v-

NORTH Attleboro, Mass.
1200 narių Jewelry Wor- 

kers unijos sustreikavo, rei
kalaudami pakėlimo algos ir 
trumpesnių darbo valandų. 
Streikas palietė 40 dirbtu
vių. c

Dokas vieno Atlantiko uostų, kur sukrautas maistas,] SKAITYK IR PLATINK 
gabenamas Suv. Valstijų kareiviams Francijoje. “NAUJIENAS.”

[Vokiečių štabo oficie=
; riai Petrograde
True translation filed with the posl- 
master ai Chicago, UI., on November 
28, 1917. as reguired by the act of 
October 6, 1917.

BANDO UŽMEGSTI 
RYŠIUS.

Karolyj bandys išaiškinti 
priešams, kad vokiečiai 
nėra engėjais.

AMSTERDAM, lap. 27.— 
Grafas Michael Karolyi, va
dovas Vengrijos opozicijos, 
pranešė Berno koresponde
ntui Budapešto laikraščio 
Az Ėst, kad svarbiausiu tik
slu jo kelionės į Berną yra 
gauti žinių apie atsinešimą 
centralių valstybių priešų.

“Aš atvirai užreiškiu,” jis 
pasakė, “kad mano tikslu y- 
ra užmegsti ryšius su ang
lais ir franeuzais’, kad išaiš
kinus jiems, jog mes nesame 
nė užkariautojais, nė engė
jais.”

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, 1)1., on November 
28. 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

DUONOS KORTELĖS 
PARYŽIUJE.

PARYŽIUS, lapkr. 27. — 
Neužilgo bus išleistos duo
nos kortelės. Jos bus formo
je knygučių su nuplėšiamais 
kuponais, kurie leis savinin
kui nusipirkti tam tikrą kie
kybę duonos. Kiekvienam 
gyventojui paskirta 300 gra
mų (apie 10 uncijų) duonos 
į dieną. Dirbantiems prie 
sunkių darbų vyrams bus 
duodama dusyk daugiau 
duonos.

Korčiukių sistema palies 
tik miestus ir miestelius.
Galbūt bus nustatyta kaina 
5c. už svarą duonos visoje 
šalyje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. UI., on November 
28, 1917. as required by Ihc act of 
October G, 1917.

Vartos vokiečių patentą.

WASHINGTON, lapkr.
27. — Federalė pirklybos ko-
misija šiandie pirmą sykį iš
davė leidimą vartoti vokie
čių patentą. Trįs chemiškos 
dirbtuvės New Yorke ir Phi- 
ladelphijoj gavo teisę išdir
binėti salvarsaną, vaistą nuo 
kraujo užnuodijimo.

Pripažino uniją.

NEW YORK. — Po pen
kių savaičių streiko langų 
plovėjai laimėjo pripažinimą 
unijos ir pakėlimą mokesties 
po $3.00 i savaitę.

OLYMPIA, Wash. — Nuo 
spalių 1911 m. visose valsti
jos darbavietėse buvo 100.- 
531 nelaimės, kuriose, nes
kaitant sužeistųjų, užmušta 
1,851 darbininkas.

ERB. Naujienų skai- 
! ” tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro- 

' vas, kurios skelbiasi 
! I Naujienose.
* Sy- ........ —........... -

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on November 
28, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

Vokiečių štabo oficieriai esą 
atvykę Petrogradan ir ta
riasi su Leninu.

LONDONAS, lapkr. 27.— 
Šiandie gauta- iš Petrogrado 
žinia, kadjen atvyko vokie
čių štabo ofičierių ir veikia 
kaipo patarėjai prie Ūmi n o, 
bolševikų premfero.

Pereitą gi savaitę buvo 
pranešta, kad gen. Luden- 
dorff ir štabo oficieriai išva
žiavo rytiniu frontan tarties 
su rusais apie pertraukimą 
mušiu. 4.

Trne translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., on November 
28, 1917, as reguired by Ihc act of 
October 6, 1917.

“PAŠALINKIT JUOS 
Iš DARBO.

CHICAGO. — “Pašalin
kite iš darbo visus svetimša
lius darbininkus, arba duo
kite jiems darbą už uždraus
tojo zono.”

Tok iš paliepimas šiandie 
išleistas Suv. Valstijų mar
šalo John J. Bradley visiems 
samdytojams, esantiems ar
čiau 100 yardų nuo visų do
kų, prieplaukų ir laivų plau-* 
kiojamų upelių Chicagos dis- 
trikte. Tikimasi, kad iki pa
baigos šios savaitės bus iš
pildytas Chicagoje vėliausis 
prezidento patvarkymas a- 
pie svetimšalius priešus. Pla
nai apie apklausinėjimą už
draustųjų distriktų išdirbti 
ir darbas jau pradėtas.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., on November 
28, 1917. as required bx Ihc act of 
October G, 1917.

AMERIKOS IR HOLANDL 
JOS SANTIKIAI 

BLOGĖJA.

HAAGA, lapkr. 27. — Vi
suomet draugiški santykiai 
tarpe Amerikos ir Holandi- 
jos dabar yra Įtempti.

Amerikos susiaurinimas 
exporto netik palietė holan- 
dų pilvus ir protavimą, bet 
ir sumažina jų pirmiau di
delį gerbimą demokratiško
sios Amerikos. Dabar veda
mos diplomatiškos derybos. 
Tuo tarpu Holandijos žmo
nių pasipiktinimas prieš tą 
Amerikos, kaip čia skaitoma, 

i nesuprantamą beširdį elgi
mąsi, kasdien nuolatos didė-C- '

ja;

i SVEIKINAME Visus Savo ! 
/ Kostumerius su Padėkos 

Diena (riianksgiving Day).
jį dčkuoHami už visus praci- 
H tus dalykus, su kuriais krei- j 

pūtės prie musų.
Taipgi duodame žinoti, 

kad mes J. Sinkus \ C.o. o- 
' fisą perkėlėm po N r. 3301 
, S. Halsted si ir vardu Libe- 
j rty Land & 1 n vest meni Co. 1 

Todėl su visais reikalais da
bar kreipkitės šiuo adresu. 5 
o busit visada užganėdinti. I

Su tikra pag., J. SINKI S j

IMPERFECT IN ORIGINAL



Dabar tie melai ir tos fal-inauja su Vokietija ir kodėl 
karė turi būti laimėta.

Tai reiškia, kad į mokyk- lingomis ir net kenksmingo- 
las norima įnešti politika, ir

’SUIJ CMęp ‘''U.Uiaa News Pub. Co, IncJUll •
HALSTED STREET jpolitika. Iš bešalės apšvie- kaizerį.

naujienos
UtbntniAn Daily News

Korespondencijos

CHICAGO, ILLINOIS

Talephoae Canal 1506

Užsakomoji kaina: 
•kieagtaje. nešiotojams kasdien pri
imant | namus, moka :

Savaitei .................... 12 centą
Manesud .................... 50 centą

■Skito dalyse, kur nešiotojai nepa- 
■flH- dienraštis siunčiamas pačtu, 
Baliams išanksto užsimokėjus: Me-

PĮar, ae ChicagoJ, metams $5.00; pu- 
m metą $3.00; trims mėnesiams 
tl.Tl. Kanadoje metams $7.00. Vi- 
mlt kltor trisieniuose 18.00 cnetarus.

“Kramolos malšin
tojai darbuojasi.

Visur La juodoji klerikalų 
armija varo Judošiaus ama-

Grand Rapids’e, Mich., 
pereitą nedėldienį parengė 
prakalbas pašelpinė Simano 
Daukanto draugystė. Už

“Naujienų” redaktorius, P.

prakalbose žmonės 
kurstoma prie maišto.

vus ir teiravosi apie prakal

dalyką be pasekmių; tik mie
sto valdžia išreiškė nusiste-

randasi tokiu žmonių, kurie 
nešioja skundus ir mėgina 
pakenkti draugysčių rengi
mams.

Simano Daukanto draugy-

nėję buvo ir socialistų k uo
lios prakalbos. Niekas jų 
netrukdė. Ir patįs bažnyti-

bas, pripažino, kad kalbėto-

Skundikai gavo nosį. Bet 
kaip ilgai jie užsiiminės savo 
juodašimtišku darbu? Ir ko 
nori atsiekt jų vadai—kleri-

........... ‘>mis; todėl dabar jau reika-
— tam tikros pakraipos laujama tikrų faktų apie

tos teikimo įstaigų, norima

jos įrankiais.

se šitas tikslas jau pirmiaus 
pradėta vykdinti. Girdėjo

kaip universitetų valdybos

nuomones, nesutinkamas su

rėš politika. Dar pirmiaus 
girdėjome, kaip universitetų 
profesoriai buvo vejami iš 
vietų už tai, kad stojo už 
darbininkų reikalus (pav.

žodžiu, visa mųsų*mokyk- 
lų sistema, nuo pamato iki 
viršūnių, yra ne tyro mokslo

rų realių interesų saugojimo 
prietaisa. Ji panaudojama

dabartinės visuomenės tvar
kos, t. y. tos klesos reikalų, 
kuri viešpatauja šių dienu

keičiasf, tai ir “apšvieta” 
gauna persikeisti. Ypatingai 
vaizdžiai parodo šitą dalyką 
vieno patriotinio Chicagos

jo ‘kaizerio puslapio’ (moky
klų vadovėliuose. N. Red.), 
kad Wilhelm Hohenzollern,

ras, prakilnaus proto vyras.
Jau laikas prašalint tuos
bjaurius melus ir pa rodyt 
vaikams, kas ištiesų yra kai
zeris... Jau laikas pasakyt, 
kad dabartinis Vokietijos 
valdonas buvo netikęs sūnūs,

savo sergančiam tėvui, kal
bėjo su panieka apie savo 
motiną, kaipo apie “tą angli- 
kę”, ir faktiškai suareštavo

Ir tt., ir tt.

sčių ir taip užbaigia savo 
straipsnį: “Amerikos vai
kams apskritai ir ChicagosJie mokina savo pasekėjus 

trukdyt su valdžios ir polici
jos pagelba progresyvių or
ganizacijų veikimą. Jie ei- apšvietos vyriausybė pradės 
na pėdomis tų “kramolos juos to mokinti, tuo bus ge-

šitie faktai. Juo greičiaus

VALPARAISO, INI).

Mokykla ir moksleiviai.

Bet mokslas mokyklose su
sideda juk ne iš vienų pasa-

jame dar tūkstančiai ir kitų 
dalykų. Kiek-gi šituose da
lykuose dar randasi melo ir 
falsifikacijų? Ir kada ateis 
laikas visus melus ir visas 
falsifikacijas iš jo iššluoti ?

kol turės galios, tol vartos 
įmoksią ir mokyklas ne tie
sos jieškojimui ir skelbimui, 
o savo interesų apsaugoji- 
imui. Mokslas pasiliuosuos

tai tada, kada visuomenė pa- 
siliuosuos nuo viešpataujan
čiųjų klesų jungo. Mokslas 
gali būt laisvas tiktai laisvo
je žmonijoje.

Skaitytoju Balsai
(Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako ]

prisi-

“Žihyčia“.
Cirkuliare, kurs man atsiųsta, 

minimi “politika“, “išdavikai“,

Rusija, narių mokeslįs. di
enai ir liaudies švietimas.

pasakoma.
čiuno pav;
nematyti.
Liaudies

ardės nieko daugiau 
Taigpi minima, kad 

Unievrsitelas busiąs

mato. Bei ar ta įstaiga yra pri- zvalinė ar visuomeninė, nepasa
koma.

Kadangi patsai sumanymas

tai sumanymas

ta migla, lai reikėtų atydžiau 
prisižiūrėti pirmiau negu rėmus 
ta sumanvma savo centais.

C * G

rodo, kad lai butų it priva tiška 
įstaiga, bet kadangi visuomene

tai butų visuomenes įstaiga.
Kad apsilenkus su nesusipra

timais ir keblumais ir kad vi
suomenė labiau paremtų lą įtai
gą, jeigu ji yra visuomeninė, tai

la ip vadinamas Valparaiso 
universitetas lietuviams žinomas 
jau nuo keliolikos melų. J čia

kurie atkeliavo į šią šalį, turė
dami daugiau ar mažiau mok
slo. Bet laikui bėgant, V. U. pa
garsėjo ir tarp paprastų darbi
ninkų. kurie,rodos, tik tam ir 
sutverti, kad “dirbti ir melstis“. 
Jiems irgi parupo šiek tiek pasi
mokinti, ir jie kas melai čia vis 
skaitmeningiau pradeda lanky
lis. šiandie čia lietuviai turbūt

liumi.
šie metai sumuša rekordą visų 

pirmesnių, kiek čia lankės lietu
vių. Merginų vienų yra devynios. 
O juk žinia, kad musų lietuvai
tės mažiau rūpindavos mokslu. 
Bet dabar ir jos jau pradeda

tarlė sako: geriaus vėliau, negu

žadą dar naujų, norinčių moky
tis, alvažitioli.

diena. Patartina atvažiuoti die
ną kitą pirmiau, negu berlainis

rėjus laiko susirasti sau pato
gesnę gyvenimui vielą prieina
mesne kaina ir susipažinti su ki-

Vietinė Liet. Literatiška i)r- 
V. W. rengia vakarėli gruo-

tai lietuvių mokinių rengiamus

stelių, o ypatingai chicagie.čiai,

vakarėlį jie atlankys. Tuo la
biau, kad gal dauguma mokinių

karta vieni su kitais itialylies, 
pažintį sueiti ir linksminties. 
Jaunuolius mat imama kariuo
menėn. neaplenkiant nei moky
klų. —Mokinys.

VVESTVILLE, 1L L.

Neprigulmingųju“ vakarai. .

nepaprastai daug. Kur čia nesu-

du zuikiu nušaut: gerai išsidro- 
šti ir bažnyčiai duoti uždirbti.

v

Lapkričio 18 ta pati neprigul-

klį. Vaidinta

malšintojų”, kurie kitąsyk, 
laike revoliucijos, darbavosi 
Lietuvoje. Tie “kramolos

darbus susilaukė paniekos ir 
neapykantos iš visų dorų ir 
protaujančių žmonių. To pa 
ties susilauks ir jų bendra
minčiai Amerikoje.

Juo

riaus.’

kad paaiškintų sekamus klausi
mus:

yra visuomeninė įstaiga, ar pri
vatine?

g
kalba, kurią laikė kažin koks

butų labai naudinga, kad 
vaikai mokyklose pasipažin
tų su tais faktais, kurie liu
diją apie jo niekšybes ir 
bjaurumą. Bet klausimas? 
kodėl tasai laikraštis šitą tie-

>yvuoja ar tik

si) Kas yra tie direktoriai ir 
kas juos renka, arba kas juos iš-

ilgiaus jie nepaliaus sa pamate tiktai dabar? Juk

čiau žmonės įsitikins, kad 
klerikalų organizacijos, kle
rikalų redakcijos ir kataliki
škos klebonijos tai juodaši
mčių lizdai, — su kuriais an- 
ksčiaus ar vėliaus bus suves
ta rokundos.

žinomi. Kodel-gi tad tasai 
laikraštis ir jo bendramin-

das ir kokiems tikslams tie pi
nigai bus vartojami i

5) Kokie yra santikiai tarp

Kitokios 
apšvietos reikia.

or- 
ganizacijos ir patriotiniai 
laikraščiai ragina apšvietos 
departamentą pradėt kitaip 
šviesti vaikus mokyklose. Be 
paprastų mokslo dalyki] 
jiems reikią, girdi, kasdien 
aiškinti, kode! ši šalis ka

Patriotinės Chicagos

šiamas mokyklų vaikams, 
kaipo “pastebėtinas, doras ir 
prakilnaus proto vyras”, 
nors mokyklų vyriausybė,, 
ipatriotinių organizacijų va
dai ir patriotinių laikraščių 
redaktoriai puikiai žinojo, 
kad jisai yra žemo budo žmo 
gus, žiaurus egoistas ir nuo
žmus despotas. Reiškia, pir
ma buvo sužiniai iškreipia
ma faktai, kad kaizerį me
lagingai išgarbinus, buvo 
falsifikuojama mokslas, kad 
Apkvailinus vaikų protus *

(i) L. Universiteto susitvarky
mas: a) Valdyba? b) pralegen- 
tai? c) pralekcijų rengimo tai-

tams ir iš kur tai bus paimama?
7) Kas nustato L. U-to pro

gramą, visuotinas L. U-to narių 
susirinkimas, ar keletą asmenų?

Statydamas šiuos klausimus 
aš neturiu tikslo mesti dėmes 
ant L. U-to įsteigėjų, bet tik 
stengiuos išvesti tą sumanymą 
aikštėn, kad kiekvienas žmogus,

bą. žinotų su kuo turi reikalą.
— Senut.

IKI nDiniNAI I

duosiu tik trumpą ištrauką iš jo 
kalbos, štai:

“Daugumas žmonių sako, kad 
Dievo nėra. Ale kodėl žmogus 
susižeidęs tuojau Dievo šaukia
si?.. Žmoneliai, žmoneliai, nepa-

turi ir nebūkite nuliūdę. Kad 
jus kas tokios neturite, atsimin
kite, kad čia gyvenate labai 
trumpai: trumpu laiku jūsų ku-

pastalį), juodoj žemelėj, o kita 
kas (nepasakė, kas) gali būt ten

Kristus buvo toks kai]) aš ir tu. 
Kiti sako, kad Kristus buvęs so
cialistas. Gal būt, gal ne. Mes, 
lietuviai, turime palaikyt tau
tiškas bažnyčias ir tautišką tikė
jimą. Ačiū Dievui, mes, lietu
viai, turine jau dvi tautiškas ba
žnyčias — Chicagoje ir čia, pas 
jus. Mes bukime dori, draugi
ški, neapkalbekime ir nešmeiž- 
kime kitų... (Bet staigu patsai 
savo žodžius užmiršo ir ėmė 
šmeišt socialistus): Socialistai 
suvadžioja žmones, nesako tei
sybės. Kam reikia apgaudinėt? 
Reikia sakyt teisybe... Jus žino
te, kad kada buvo karė japonų

SKAITYK IR PLATINK J su rusais, soęialistai rinko pini- 
“NAUJIENAS” gus kaliniams, ale maža kas jų

kišeniuose išnyko...
Pabaigęs savo šmeižtus ir pra

simanymus kalbėtojas spruko, 
kai zuikis, nuo pagrindų.* Kai 
kas iš publikos prašė balso, bet 
ir pirmininkas pasirodė kurčias 
esąs. €

Socialistai čia pasirodė žmo
nės, kurie elgiasi pagal Kristaus

tu jiems geru atsimokėk. Nors 
socialistai buvo apšmeišti ir iš
niekinti, bet jie davė savo scene-

lošime... Reikėtų syki ant visa
dos nebesusidėti su tokiais, kurie 
socialistus šmeižia ir niekina. 
Tie ponai neprigulmingieji nė 
kiek negerosni už savo bičiulius 
rymiečius.

išėjo vidutiniškai, bet geriausia 
pasižymėjo sufliorius: jis taip pa 
davinėjo žodžius lošėjams,* kad 
pas duris buvo aiškiausia girdėt..

Pertraukose buvo dieklemaei- 
jų, kuriose dagi socialistai turė
jo progos pasirodyti. Jie, tiesa,

Pleką tuos buvo pažymėta, kad 
dainuosiąs juodukų choras, bet 
nedainavo, nors tūli ir labai ne

Dabar apie vakaro tvarką. Ji 
blogiausia. Nusipirkę biletus 

pirmuose suoluose gavo tik už
pakalinėse, paskutinėse. O tų 
vaikų vaikučių apsaugok pane
le švenčiausioji Tui’ būt iš visos 
\Veslvilles buvo suvesti ir suneš-

ištikrųjų tėvai.

Licluvių gyvena čia pusėtinas 
būrelis, bet veikli ką-nors mažai 
kam terūpi. Jei kartais suren-

tik tam, kad išsigėrus. nes jokie 
pasilinksminimai neapsieina be 
svaigi u a m ų j ų gėry m ų.

Kiek metų atgal buvo čia įsi
kūrus teatrine kuopelė, kurios 
organizavimu daugiausia rupi-

mot suloštas veikalas Genovai-

lyti “Kerštingą meilę“, bet tai

ro. O kiek ji darbo buvo padė
jus, kol tą kuipelę suorganiza
vo, kiek apkalbų nukentėjo!

veikti, bet merginos visai apsnu- 
dusios, išskiriant gal porą. Jei 
pakalbini kurią, kad prisidėtų 
kokiu nors darbeliu, tai atsako:

kam man reikia, kokia iš to nau
da?..

Netoli iš čia yra Bridgevillc. 
Ir ten yra gražaus jaunimo abie
jų lyčių, bet ir ten tas pat pa
mokslas. Jeigu ką surengia, tai 
lik SLA 90 kuopa, ir tai nuopel
nas keleto darbštesnių vyrų;

no ir Bridgevilkėj jaunimas ben
drai Įsteigtų jaunimo ratelį ir 
veiktų ką nors išvien — daugiau 
butų spėkų ir galėtų ką nors gra
žesnio nuveikti — ar tai sutai
sant spektaklius, koncertus pra-

Jaunime broliai ir sesutės 
pabuskite ir pradėkite ką nors 
veikti savo ir visuomenės labui.

Girios Paukštelis.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Piiauškynės, argu 
“Konferencijos“.

f

Pradedant nuo lapkričio 19, 
ištisą savaitę žinomasai kelio
nių meisteris kunigas Majau
skas laikė čia savo “konferen
cijas“ vietos lietuvių bažnyčio
je. “Konferencijos“ buvo bega
lo garsinamos, kviečiami “visi 
bedieviai ir socialistai“ pasiklau
syti, kaip tasai žmogelis šventoj

vietoj biaurojasi. Paduosiu čia 
ištrauką iš kun, Maliausko pa
mokslu ir “prirodymų“ (kore- 
spodentas atleis mums, kad visa 
tai išleidžiame. Maliausko pliau
škalai visiems jau žinomi ir ter
šti jais laikraštį nenorime.Red.). 
Galiaus jis pripažino, kad ir ku
nigu atsiranda blogą - bet jie 
blogi tik kaipo žmonės, o ne koi- 
po kunigai. KasTita esą su soci
alistais: jie esą visi blogi užtai, 
kad jų mokslas blogas, jų mok
slas mokinąs juos blogai daryti.

Iš tokio pliauškimo žmonės 
pradėjo juokties, nes ir papra
sti žmoneles parapijonai supran
ta, kad tai]> nėra, nū būti negali. 
Jeigu socialistą mokslas mokin
tų blogai daryt, vogt, kai]) Ma- 
liauskas kad pliauškia, tai juk 
valdžia neleistų tokio “mokslo” 
skelbti ir visus socialistus sukiš
tų į kalėjimus. Bet savo tikslui 
atsiekti tas “Kristaus sekėjas“ 
nesidrovi per akis meluoti.

Po visų tą “konferencijų“ da
bar laikraščiai kai]) Naujienos, 
Laisvė, Keleivis, Kova ir Kardas 
gali tikėties apsčiai nauju skai
tytoju. nes visus juos kun. Ma
kauskas gerai išgarsino free. 
Be lų laikraščių dar ypatingai 
išrekliamavo ir viena asmenį, L i.

o tai Grigaitį. Naujienų redak
torių. 'Rodei visa, kas bereikia 
mums čia padaryti, tai paimti 
svetainę, pasikviesti kalbėtoji d. 
Grigaitį ir paskelbti, kad kalbūs 
Naujieną redaktorius. Klausyto
ju susirinks miniu minios.

Mielas klausyto jas.

Kazimieras Gugis

vnokta.i reikalas, kaip knfnmaliikt 
fr fMtitkuose teismuose. Daro

Namų O*!
IIU $. HiHted St.

Ant trečių lubų
Tel, Drover 1310

Mieste
117 N leartei-al

MII IIUnUjBte?.
TaL Central 4411

PUS-BALSO SISTEMA
Privatiškos lekcijos ant Smui 
ko,s, Mandolinos, Gitaros ir Mu 
zikfs-l lannonijos. Orkestro 
praktika jau prasidėjo.

Prisirašykite.

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

I Narini Cook County Kcal Estą te
A. PETRĄTIS & CO.

Keal Eitute Ofisas
i Paskolina pinigu.-*. Perka, parduodi ii 

maino namuti, lotos ir famias.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri aptsfcraktus, padaro popieriuj 
NOTARY 1TBT.TC

I 761 W. 35ta gatvė
| kumpas Halsted Drover

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole-
giją Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuojo 

Valandos nuo 5 iki 9 vakare. 
Or. K. Numins Oph 0. 

1(517 N. Robey St.. Chicago 
Kanip. Milvvaukee ir North av 

Tel. Humboldt 4613.

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G.Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St.. Clticago.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

floimaa 902-904 National Life
29 So. La Šalie 8t., Chicago, Iii.

Te! Central 0390-6891. Atdara
Utarninko, ketvęrgo ir subtftos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriai 
1538 MILWAUKEE AVĖ., Chicage, UI

Te! Humboldt 97,

nA5TERS^5Y5TEf1

Čia V raJusŲProga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Ju

st? mierq—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, I’erdėtinis

118 N. La Salio gatvC, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikog

- Prof. D. GOLDSTEIN
Smuikos Mokytojas

Senas a d r.: 11341 Michigan a v. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av

Giicago, 111

PEARL QUEEN 
KONCERTINOJ

yri
ugu

J Dabar J ; jamos da i jija kone
# duojama
* ’ padaryta 

! merikoje

kaipo ger

Mes galiu 
ba žemoti augšto

Reikalaukite katalogo, kurį išsm 
čianie dykai

Georgi & Vitak Musac Ct
1540 W. 47th St.. Chicago, Į

OR. W. RJSZKIEW!C

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYT 
•ftyM tari akaodamas arba silpna* 

skaudėjimo, atsilankykite

1155 Milvvaukee Ave
Valandos : Nuo 9 ryto iki 9 vafc 

M rvto iki J po i

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z, V eželis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki a vak 
Nedaliomis pagal sutarimą

4712 So. Ashland Ava ?
arti 47-tus gatves,

* M *1'4) * fįhk.

Viena saugiausiųjų Banku
ATIDARYKITE TAUPYMO PASKAITA CHICAGOJE.

imagioje ir tikroje Rankoje. .28 metua teisingai vedamoje Bankeja. 
f* priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Cleartni House) <e>o«l 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK 
1*00 

ff. KASPAR 
prezidentas 

□TTO KASPAR 
vice-prezidentas 

<ILLIAM OETTING 
Brez. Oetting Bros. 

IMARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

BLUE ISLAND AVĖ., kampu tatvė., 
WALENTY SZYMANSKI 

pirklys 
H. E. OTTE 

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

Ice Co. vice-prez. T. Wifc« Co 
JOZEF SIKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALB/iMA LIETUVISKAi

prer Pilsen Lumbcr C
J. PESHEL 

irk r. Turk Mnfn C
KUBIN 
prei. Att

Bre-vlng !

OTTO

PAIN-EXPELLER
lai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagclbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

-rg Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė
M branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 

didelį.
g Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą sena: iš 
iH gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo 

duokite apgaut suklastuotais \
!Uj už pigesnę dienią.
O Šią seną tikrą gyduolę ga 
;q| pakelije, kaip čia parodyta.

Į butų ant pakelio ženklas 
(H „I.OXOL,” o taipgi musų p 
I H j Tikrasis PAI N EXPFLLEb 
|W nptickose. Galite gauti ir tie 

pirkt buteliuką už 65 centus.
dvigubai daugiau, negu už 35 cer

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVaahington Street, New Y'

muf

adytą
Nest- 

itiodamiis

Pirkdami žiūrėkite 
.INKARAS” ir



Screda, Lapkričio 28, 1917. NAUJIENOS. Chicago, DL

Laiškas iš Rusijos.^
Pabėgėlis D. Gura, gyvenan

tis Petrograde, birž. 11 š. m. ra
šo sunui P. Gūrai:

Sveiki jus mano vaikeliai, aš 
esu gyvas tik sveikata jau nyk
sta iš liūdnumo ir alkanumo. 
Mat pas mus viskas labai bran
gu. z Kiaušiniui 20 kap., svarui 
šviežių bulvių 80 kap., cibulių 
svarui 20 kap.; agurkai kaip 
kiaušiniai — 20 kap. Ir nieko 
negalima nusipirkti be korčiu
kės, kurias valdžia išduoda kie
kvienam žmogui. Stovi didžiau
sios eiles žmonių apie valgomų
jų daiktų sankrovas, kad ką nu
sipirkus, o daugeliui pasitaiko, 
kad išstovi visą dieną — ir nie
ko nenusiperką. Nusipirkt žmo
gus tiek tegali, kiek ant korčiu
kes parašyta. Korčiukes išduo
da mėnesiui ir visos vienodos. 
Dienai gaunam tris bertainius 
svaro duonos —kad tai gavus, 
kasdien reikia eit stovėt, dviem 
dienom neduoda. Mėnsiui duo
da svarą cukraus, savaitei pusę 
svaro mėsos ir vieną kiaušinį. 
Mėsa ištolo smirda šuniu... Ba
das kabo kaip ant plauko. Bun- 
tai didžiausi eina. Minios žmo-

MOTERS-
Ali* Egzaminuoja Dykai i 

Gyvenimas yra tat. J 
čiea, kada pranyksta 1 
»...>>>..>• | 
Mes vartojam ąsąs * 

rinte Opbthahnomei- fl 
•r. Ypatinga doaaa V 
atkreipiama j vaitas. 4 
Valandos: nuo • ryte fl 
iki • vakaro; nedOld. ’/ 
nuo 10 iki 11 diena. 3

$ So. Ashland Aveaa*, Į1
į Kampas 47 St.
Y Telephone Yards 4317 |

__ __ __ ■

Norinčių Mokinties Domai!
AUŠROS MOKYKLOJ po nekuria! pertraukai vėl prasidėjo mokini

mas. Anglų Kalbos dabar kaip diena taip ir vakarais mokina Chicagos 
Universiteto studentas A. BARTAŠIUS, gilus anglų kalbos žinovas ir dar
bštus mokytojas. Dabar mes turime sekančius skyrius:

KALBŲ: a) Anglų; b) Lietuvių.
MATEMATIKOS: a) Aritmetika; b) Algebra; c) Geometrija; d) Tri

gonometrija; e) Planų pažinimas.
Pastoti galima bite kada, kaip dienomis taip ir vakarais. Reikalui 

esant anglų kalbai mokinti bus paimtas mokytojui dar pagelbininkas..
AUŠROS MOKYKLA. 3001 So. HALSTED STREET. CHICAGO, ILL.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikš- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicagoj), ir žinomojo musų rašė jo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS,
3315 So. Halsted St., Chicago, III.

Telefonas Yards 1546.

nių su karūnom, darbininkai su 
kareiviais, su kareivių deputa
tais eina šaukdami: šalin karė, 
lai gyvuoja laisve. Kitos parti
jos, kapitalistų, turtuolių ir val
džios ir dvasiškuos sudemorali- 
zuoti kareiviai rėkia, kad reikia 
vest karė iki galui, kol bus su
naikinta Vokietija. Ir lodei šau
tuvais ir kulkasvaid'žiais sandus 
vieni kilus. Uždrausta vaikščiot 
l>o gatves, negalima suprast, 
katrų teisybė ir kuomet koks ga
las bus. Laikraščiai kiekvienas 
giria savo pusę. Yra partijų su
vedžiotojų, ardytojų. Daugybė 
vokiečių šnipų.

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

RUSSIAN 25*
75*: 

WMATIi - 20|

Musų pinigai dabar visai pi
gus, užu sidabrini rublį duoda 
penkis popierinius. Ką pirkda- 
voni užu 3 kap., dabar—rublis. 
Pirkau kelnes ir švarką, užmo
kėjau 80 rublių, kur Lietuvoj 
buvo galima pirkti už 2 rubliu. 
Kaip valgis brangus taip ir dar
bas. Paprastas darbininkas per 
dieną uždirba 10 rub. Manęs fa
brikai! nepriima, kad senas.

Apie Lietuvą nežinau nieko.
Lieku sveikas,

—Ikiminykas Gura.

Redakcijos Atsakymai

Jums nereikia mokėti grynais pinigais už jųsų drapanas. 
Pradėkite patikėjimo sąskaitą su Western Premium Co., 
kur jus galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių stailių, 
puikiausių fasonų kautų ir suknių už grynus pinigus, išmo
kant mažais nedėliniais arba mėnesiniais išmokėjimais. Jus 
galite apsitaisyti gražiai, nors jus neturite gatavų pinigų.

Mokėkite kuomet jus juos nešiosite.

Atdara vakarais ir nedėldieniais apart Seredos ir Pėtnyčios 
vakarų.

WESTERN PREMIUM CO.
1246 S. Halsted St. Antras Augštas

BALIUS
PADĖKOS DIENOJE

Or. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka, visiem* tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.

78688 Milivnukee avė., arti ChicaKo av. 2-roa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iAryto iki 2 po pietų. 

Tel. Haymarket 2434.

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

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po bulelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION .L Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted SI., Telephone Canal 6417. Chicago, 111.

Mr Balius su Programų
Rengia

LIETUVIŲ NEPRIGULMINGAS KLIUBAS 
PADĖKOS DIENOJE (THANKSGIVING DAY) 

KETVERGE, LAPKRIČIO-NOVEMBER 29, 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Gatvė. 
Pradžia 5 v. vak. Programas prasidės 6 v. vak. Inžanga 25c y patai.

Nuoširdžiai prašome atsilankyti j musų iškilmingą Balių, kuris 
bus pamargintas įvairiu programų. Po programo bus dalinamos do
vanos nariams, išbuvusiems šiame Kliube 10 metų ir per tą laiką 
n ėmusioms iš Kliubo pašalpos. Pagalios įvairus šokiai.
Muzika Brolių Sarpalių...................... Kviečia visus KOMITETAS.

DR. M. HERZMa^
1$ RUSIJOS

. Gerai lietuviams ftfaomas per 16 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurpjv 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vj- 
nj, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros p r Ša
tais ua.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W W 
Bt. netoli FUk gt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, h 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VA LANDOS : 8-—9 ryto, tiktai

DR. G. M. G L ASE G 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kertė 32 »L 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS • 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytasi.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

fCSAHUD ML D..
8cnn» Rusa. Gydytojas ir Chirurgas. !1 

SpeciaHstas Moteriškų, Vyriikų ir i 
Vntkižkų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė.

Kampas North Avė , Kambarys 500. j 
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryto

1:30 iki 8 ir 7 :80 iki 9 vakare. I

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skasdėjlmą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart •»! 

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

JTOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TCMYKIT MANO UŽRAŠA.

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

Tel. Canal 533S

Oportunistui, Gr. Rapids.
Apie tą vakarą pakaks to, kas ki
to korespondento jau paminėta.

Korespondentui, Waukegan.
Kad jau apie tą pat buvo ki

tų korespondentų anksčiau pra
nešta, jųsų raštelio nebedėsime.

Rusijos Revoliucijos Paveikslų
TURIU APIE DEVYNES GALYBES

Kas norite jų vieną gauti, luojans rašykite ir prisiųskite 25 centus 
pačio st timpomis. O kas norite juos platinti, rašykite ir klauskite 
informacijų apie komišiną. Paveikslai labai dailus ir dideli.

Rašykite: J. A CERIS, 1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

Tel. Armitage 984 i

OLA. J. KARALIUS
Stojas ir Chirurgas

X-SPINDULJAI |
2T21 N. Western uve. I

Vatendos: 9—12 ryte; ?.—9 Į
vakare. i

Rengia
Cicero Lietuvių Kooperacija 

UTARNINKE
Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pa> 
mane, tai aš viską gvarantuoju - 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, tai $50 nagrodo* 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r t 
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, n» 
laukite ilgai, bet ateikite pas mani 
Aš duosiu jums rodą ir pririnku 
akinius. Už savo darbą gvarantuc 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių speciallita*, 
PETER A. MILLER, opticiaa 

Tel. Canal 5838
2128 Weat 22-ra gatvė. Chlcag*

Lapkucio-Nov. 29, 1917 
P. PAKŠTO SVETAINĖJE 
4837 W. 14th St., Cicero, III. 
Pradžia 3 valandą po pietų.

Inžanga l()c y patai.
Proga gauti gaidžių, vištų, 

kalakutų, žąsų ir kitų 
paukščių.

Kviečia visus KOMITETAS

Tel. Yards 3654.

AKUSERKA MBS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pcnnsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphi joj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Telephone Yards 5032

Br. Stupnicki
8109 So. Morgan St., Chlcaga 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii-

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Daktaras gj£WISSIG,
Specialistas išSeno Kraįaus

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

Tel. Canal 3263.

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas
K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUS(J KAINAS 
Ant Durų, I^entų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, 111.I 3003-3039 S. Halsted St

Dr. F. O. Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Spefcialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSIL1A1

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metų patyrimo. Prie State gatves.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

Valandas kasdien nuo 9-7. Ned. 10-12

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS 
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

RR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 metai praktikos 

PAŠITARIMAS DYKAI
Dr \Vtiitncy

505 S. State st., kertė Congrcss 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
Nedėldieniais 10 iki 2 popiety.

BR. A. I. EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

i OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188

,| I l~;~ I ■ H II

DR. S. BIE ZI S I
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS | 

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

Tel. Canal 3877.

Telephone Drover M9 J

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI)

Speeielfotea Moteriikų, Vyriškų, VeUiu 
ir visų chroniikų ligų. *

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—6 po pietų, Yr-U 
vakare. Ned^ldienisia 10—1 x>o pietų.

3354 S. HALSTED ST., arti M JŲ. 
CHICAGO, ILL



N A W J i H N O R, Chicago, UI. i9r

"M

AS BALIUS PADĖKOS DIENOS VAKARE j 
- Soradoie, Lapkri6io-Hci». 28,19171 kimus am |- Parengtas = g t

Federacijos Lietuvių Kliubų g Pradžia 7:30 vai, vak Įžanga 25c Muzike Jereck’o

TEATRAS IR BALIUS
L. S. S. 17 4=toji KUOPA

Ned., Gruodžio-Dec. 2 d,, 1917 m

teHICAGOS ŽINIOS
X

^vičiaus nuosavybių.

ūkininko. M. J. Tananevičians,

rejo vii
Imdiiike.

sekamos nuosavy

llalsted gt., 
tkauskai ir 
už $LUHJ.(X1

buvusio policijos šefo Healey'o 
bylai turės iškilti virsim naujų, 
nederamų tvarkos dabotojų <tar- 
bų-darbelių. Taip, valstijos liu
dininkai tikrina, kad Healey'o 
šeimyninkavimo laikas polici
ja turėjusi ytin artymų ryšių su 
ištvirkaivmo įstaigomis. Tų į- 
slaigų savininkai mokėję netik

S5,.‘T99.09.

puramą, žinau, nebegausiu 
“nagrndų". arba kaip tūli žmo
nės sako kyšių. Didžioji tų

VV. 18 gt., nupirko p. Milkevi
čius už $19.509.99. i paties Healėy'o kišenių. Kad

railis už $100.00.
Du lotu Michigan

ley'o artymieji
savotiška

Kimpiai
eliai Rutkauskai ir 
už $101.00.

‘esperanto”.

30 šėru po $100 ki(jos Šerus
kvienas
tas. Keikia pažymėti, kad pir-

davę pranešti kiek kur gauna
ma ar reikėtų gauti kyšiu—vic- 
toj $509 buvo sakoma: “penkių 
aimštu budinkas" ir tt.

mo

buvo
ver-

už $10.90.
Mining and 

Miliny (’.o. Šerų nupirko p. Mil
kevičius—už $12.00.

Du šimtu Tananevicz Publi-

i

Kilus gaisrui Stone and Sons 
budinke. 1658-66 Ogden gt., su
degė vir šimto automobilių, jų

ręs nuostolių apie už $150,000 
ar $209.009. Gaisro priežastis 
nežinoma.

už $60.00.

tilities C.o. serus nupirko p. 
ulkauskas už $20.

kėsinus nusižudyti
P 1029

iirko lietuviai.
einu

m.

Insurance 
Milkevičiu*>

’O apie 39 ŽILO 
—Reporteris.

II-tas Metinis Iškilmingas

BALIUS
Parengtas

r-stės Palaiminto-; Lietuve

Pradžia 3-čių valandą po pietą 
Inžanga 50c ypatai.

Muzika Broliu Sarpalių 
PASARGA: —Ti kietus galima

" - - * "e —

gaut po 25c nuo 
narių ir sekamai o? 
‘NAf.lll'.NC’' (>fix. 
flaLsted st.. P. Pilki<

M.

. 1810 So. 
krautuvėj.

J. Darnijo- 
?arlor, 901 
ou i s. krau-

• Batikoj 
Lidikcvė Ofise, 1702

d. 4600 Su. Wooc 
Cicero pas: A, J. Lemont, 
................ „ Store, 4902 
h St., K. Skadausko krautu* 
į, 1445 So. 49th avė. 
iečiame visus skaitlingiausia 
ilankyti į musų 11 metinį 
aupvstės Palaimintos Lietu*

uusižudyti, nei būti neapkenčia
ma savo simu. Eidama gultu

kino savo miegruimio duris. Po

sugrįžo Josephinos brolis ir pa

L 1)1.1). kuopų nariams.
Kiek laiko atgal LDLD. 15-tos 

kuopos komitetas buvo išsiunti
nėjęs visoms LDLI). kuopoms

rajoną. Kai kurios kuopos tei
kėsi atsakyti, vienos pusiau pri
tardamos sumanymui, kitos pil
nai pritardamos. Buvo ir delc-
alus išrinkę.

stoti. Dabar gi, orui atvėsus, 
reikėtų tą užmanytąjį darbą pra
dėt vykinti gyvenimam arba vi
sai padėt jį į šalį. Tai. žinoma, 
priklausys nuo pačių kuopų.

tai nėra abejones, nes mes ži
nome, kad juo didesnė organi-

linkės

matome, 
kaip sunku veikti LDLD. labui

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place, Chicago, III.

Pradžia 6 vai. vakare Inžanga 35c y pat ai.

Scenoj statoma 2 veiksmų, 5 atidengimų drama:

“EXPROPRIJACIJA
išsisklaidžius. Kuopos yra silp-/remonijų. O tatai reiškia, kad

• • ..........................— » • I . t i i

norėtų veikt, pavaryti smarkes
nę agitaciją už LDLD, tai bijosi 
tų skolų. Delei to atskiros kuo
pos dažnai 
Joms trūksta Vedama

lingu suorganizuot visas (’hica-

j vieną stiprių organizaciją. Ka-

mo daug daugiau veikti, o tam

žuvę . LDLD. rajoną mes jausi

atlikti didelį darbą.
Musų pareiga yra prirašyti 

kuodaugiausia naujų narių. Ži
nome juk, kad juo skaitlingesnė 
bus organizacija, tuo mes galė
sime daugiau raštų išleisti. O

gva, nūs LDLD nario mokesčiai 
yra suvis maži 75c į metus.

na vėjais: už juos gaunama di

tik dirbt, rengt prakalbas ir tve
rti naujas kuopas, kur tik gali
ma. O tą darbą galėtų pasek- 
mingįuisiai atlikti tik LDLD. ra
jonas.

žinoma juk.

ki >1/4). suvažiavimas. į kuri rei-

žiavima, 
liuese Abcjojani.

vą kelioms kuopoms. Taigi, an
ksčiau ar vėliau mums vistik
priseis vienylies. Tad ar nebū
tų geriau pradėti tą darbą tuo- 
jaus?

LDLD. kuopos

išrinkt delegatus 
konferenciją.

ir nariai, ma- 
apsvarstyt, ir

21 d., M. Meldažio svetainėj 7:30

komitetas: J. Klikunas, 
Balčikonis.

CICERO.

Laidotuvės.

('.ieeriečiai. tur būt. jau žino, 
kad šiomis dienomis čia atsibu
vo nesmagios šermenįs. Palai
dota Petras Goštautas, kur bu-

rose (kirke.

•26 metų jaunuolis, taigi pačia
me žalume. Paėjo iš Kauno 
gliti., Krakių miestelio. Velionis

škose kapinėse, Wilows Spring, 
UI. Išvežant lavoną d. K. Ado-

lę, primindamas a. a. Goštauto 
darbus ir tt.

šermenis tai šermenis. Kam

turi darbo prasimanydamos ne- 
bučiausių dalykų ir apie velionį 
ir pačias šermenis. Kokiu tik
slu tatai daroma, nesunku al

Po perstatymui sudainuos keletas chorų — 
vyrų ir mišrus

Draugai ir draugės, atsilankykite ir paremkite mu 
sų vakarą, o mes iš savo pusės stengsimės kuone 
geriausiai užganėdinti atsilankiusius.

Nuoširdžiai visus kviečia L.S.S. 174 Kuopa

PARDAVIMUI
PARDUODAMA arklys ir du veži

mai: vienas tinkamas dėl duonkepių 
ir bučernių. Vienas apdarytas, ant
ras exprcsinis. Parduodama labai pi
giai. Pardavimo priežastis — savi
ninkas išeina iš biznio. Atsišaukite 
greitai šiuo adresu:
4518 So. Rockwell St., Chicago, III.

kas nors delei to turėjo netekti 
kelių djoleriukų už “dvasišką pa
tarnavimą’’... Taigi, kad atsi- 
teisus “nevieminkams”, paleis
ta darban maldingosios “gazie- 
tų nešiotojos. Bereikalo: tatai 
juk neprivers tuos nezbažnin- 
kus —- prašyt nuodėmių atleidi
mo ir nunešti atitrauktą donį. 
Jie patįs žinos, kam visa tai su
naudoti. —J. Aceris.

Waukegan, III. —Socialistų Parti
jos Lietuvių Skyriaus priešmetinis 
mitingas įvyks nedėliok gruodžio 8 
d., 10 vai. ryto, Li uosybes svetainei, 
8 toj gatvėj. Bus renkama nauja val
dyba, taipjau tarimas apie prisidė
jimų Skyriaus prie LS. Sąjungos. Už
tat visi nariai ir narės nepamirški
te būtinai atvykti.

A. Litvinskas sekr.
J. Kadavičia, Organ.

PARDUODAMA labai pigiai kar- 
Čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tirš
tai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Biz
nis išdirbta per 25 metus. Kampas 
24-tos ir Oakley avė.

GUST IIAHNE,
2101 So. Oakley avė., Chicago

RAKANDAI
EXTRA

BRIGHTON P ARK.

Prašo paramos.

nutarė atsišaukti į visas soe. kuo

tų kuopų nariai teiktųsi paremt 
jos rengiamąjį vakarą, kuris į-

žio svetainėj. Budos, tai nedidelė

ją. Tatai nesunku: vietoj pra
leist vakarą “šiaip kur’’, tegul 
diraugai atsilanko jos parengtan 
vakaran. Tuo bus atsiekta dvi
guba nauda: padidinta kuopos

NORTH SIDE.

Ve stuvės

Jonas (iiraitis su p-Ie Ona Vasi- 
liute. šliubą ėmė civilį. Veli
ju jaunavedžiams ilgo ir lai
mingo šeimyniško gyvenimo.

J. Merei kis.

BRIDGEPORT.

ant llalsted Street karo, arti Ar
cher avė., vagiliai sumušė Chas. 
Z. I rnich Beal Estate savininka.

niaus, apart biznio kortų. Vie
nas vagių tapo areštuotas.

Chas. Urnich.

Dideles Ristynės
Subatos Vakare, Gruodžio i d., 1917, 
Kosciuškos Svetainėj, 38lh st. ir Ke- 
džie avė. Pradžia lygiai 7:30 vai. In
žanga vyrams 50c ir 35c. Moterims 
dykai. Po'iistynių muzikė ir šokiai.

Risis: Martin Curley, vokietys, su
nkios vogos, 230 svarų, suJuozapu 
Bancevičium, vadinamu — “Jaunasai 
Zbyszko” — lietuvių pasaulinis cha- 
mpionas; statoma $50.00. Otto Pra- 
potnick, mylimas ristikas Brighton 
Parke su Bruno Zelinsky, lenkų cha- 
mpionu iš Cicero už pirmenybę Chi
cagoje. Tom Rolewicz, lenkų cham- 
pionas, su Bill Jaras, rusų champio.

■ nu, už $35.00. George Olson su Do« 
1 inenicas Dodiensky.

TIKI ETAI PARDUODAMA SALA- 
CH’O BUFFETE.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVĘIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šią kainų priska omą ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖ

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai 
3203 S. Halsbed St., Chicage.

Tek Drover 7179.

Povylas Kurlanskas
Velionio Runos bus perkeltas 
Lapkričio 29 dieną 1917 m. iš 
Švento Kazimiero kapinių apie 
12 vai. dienų į Lietuviškas Tau
tiškas Kapines apie 1:30 vai. 
dienų.

Nuoširdžiai kviečiu gimines 
ir pažįstamus dalyvaut šiose 
Laidotuvėse.

Su nuliūdimų, 
Velionio Brolis, 

JONAS KURLANSKAS 
Chicago.

Pranešimai
B. Kelpšui yra prisiųsti 4 lai-

J. Balaką, 1 II I So. 19tli Ct., Ci
cero, III.

. .Dr-stės Palaimintos Lietuvos na
riai, kurie dar negavote laiškų su tt- 
kietais ant baliaus, kuris įvyks ket
verge (Thanksgiving day), lapk. 29 
d., Coliseum Annex svetainėje, atsi
šaukite pas dr-stės raštininkų. Yra 
daug sugijusių laiškų, kurie neat* 
snmsite tikietų ir nepermainysite 
antrašų, busite nubausti.

—F. Micklin, Rašt.
1906 So, Union Avė., Chicago.

Vakarinės žvaigždės choro repeti
cijos atsibuna kas ketverge vakare J. 
Butkevičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
celines Avė. Kurie myli dainas, te
gul ateina ir prisideda prie minėto 
clioro. —Pirm. J. Puišis.

Cicero, III. — LSS. 138 kuopos dis*

čio 28 d., 8 vai. vakare, Tanudiuno 
ir Gudgalio svetainėj, 1417 S. 49 avė 
Diskusijų temos: 1) Ar socializmo 
laike nebus bedarbes; 2) Ar darbi
ninkams reikalinga ginti tėvynė, ir 
3) Ar socializmo laike nebus vergi
jos. Draugai, kurie apsiėmei disku- 
šuoli, prisirengkile ir pribukite pa
skirtu taiku. S. J. Tverijonas.

L.D.L.D. 18 kuopos, Engle\yood, 
III., mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkr. 28 d., 8 v. vak. (kur? Red.). 
Nariai nepamirškite atsilankyti lai
ku, nes yra labai svarbių reikalų ap
tarti. Atsiveskite ir naujų narių.

Org. R. Masiųnas.

Cleveland, Ohio.—šiuo pranešu vi
siems gerb. I)r. V. Kudirkos pašel- 
pinės draugystės nariams, jogei mė
nesinis dr-jos susirinkimas įvyks nc- 
dėlioj. gruodžio-dec. 2 d., Flynn sve
tainėj, 5309-5311 Superior avė., Su
sirinkimo pradžia lygiai nuo 2-jų v. 
po pietų. Kurie nebuvo ant pereito 
susirinkimo .tiems išsiuntinėta atvi
rutės - pakvietimai. — Neatsilankiu
siems yra uždėta bausmė. Draugai 
nesuvėliiokite, nes turėsime aptarti 
daug svarbių reikalų, o taipgi reiks 
rinkti valdybų 1918 melams.

J. Žilinskas, sekr.

Liet. Socialistą Jaunuomenės Ly
gos visos kuopos rengia didelį ma
skaradinį balių gruodžio 28 dieną š. 
m. Illinois svetainėje, kertė Ogden, 
Ashland ir Madison gatvių.

—Reng. Komitetas.

Draugai, padėkite mums! —• LSS. 
174-toji kuopa, Brighton Parke, šiuo 
kreipiasi į visas soe. kuopas Chica
go j e ir jos apielinkose prašymu, kad 
jos teiktųsi paremti jų, tariant jos 
rengiamų vakarų, kuris įvyks gruo
džio 2 d. p. Meldažio svetainėje. Mes 
tikimės, kad draugai neatsisakys iš
pildyti tų menkų musų prašymų ir 
atsilankys i minėtąjį parengimą, Tuo 
jie netik kad padės padidinti musų

čių narių dvasių. I ... 
mums! Apie vakaro programų patir
site skelbimuose. J. Gustaitis.

Chicagoje gyvenančios visų tautą 
Jaunų socialistų Lygos bendrom spė
kom rengia maskinį balių seredoje, 
lapkričio 28 d., Illinois svetainėje, 
kampas Ogden, Ashland ir Madison 
gatvių. —• Kviečiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausia. —M. J.

Roseland, III. —LSS. 137 kuopos 
mitingo seredoj, lapkr. 28 dieną, ne
bus; atidėta į gruodžio 8 <K, dėlto, 
kad nėra svarbių reikalų.

—D. K. Sabaliauskas. Org.

vo puikius, beveik naujus, rakandhaa 
už retai pigik kainų, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už |2t> Va
liausios mados valgomojo kambariu, 
rakandus, 2 puikių divonų, davan 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola na 
brangiais rekordais už $60.09. Sla 
yra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jųa gyva 
nat. Viskas vartota vos S s*v*lt*a 
Parsiduos taipgi po vienu- Atslljm 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 11X1 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat, 
Chicago. Dl-

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo Jeronimo Sta

nkevičiaus, arba Joe Stankaus, paei
na iš Suvalkų gub., Garlevos parapi
jos. Augštas, tamsios pažiūros ant 
veido: 50 melų amžiaus, seniau gy
veno E. St. Ix)uis, III. Jis pats, arba 
kas jį pažįsta malonėkite atsisaukt. 
Aš atlyginsiu išlaidas.

I Jonas Stankevičius,
2912 W. 39th PI., Chicago, Ilk

JAUNA PORA turi parduoti t«o- 
jaus penkių kambarių veik navjva 
rakandus, divonus, cabineL phono- 
graph, unright piana ir tt. Parduoda 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-nias flatas. Prie* 
Hmnboldt Park. Chieaflo.

Jono Mo-
Kučinskaitčs, El-

Pajieškau pažįstamo
zuikos, Eniilijos
zbietos Kučinskaitės, Katrės Mazui- 

■ kylės ir Daratos Variokaites. Paei
na Kauno gub.. Zarasų pav., Papilio 

Į parapijos. Aš gavau laiškų iš Rusijos 
kariuomenes nuo Martyno Mozaikos; 
jis kreipės prie manės, kad aš jam 
pagelbėčiau surasti jo pažįstamus. 
Malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

John J. Januševičius .
839 W. 34 st. Chicago, IIL

Pajieškau sayo svogerio Vincento 
Baičio, Kuris jau metai laiko kaip 
paliko savo moterį su 4 vaikais. Mo
terų mirtinai serga. Prašau jo»jo at
siliepti, arba kas jį žinote praneškite 
tikrų jo adresų.

Pranciškus Valuckis.
627 W. 14th Place. Chicago.

Pajieškau savo švogerio, Frank 
Yečo. Pirmiau gyveno Philadelphia, 
Pa. Kauno gub., Šiaulių pav., Svera- 
čių sodos. Meldžiu atsišaukti šiuo 
adresu: Stanislav Jodeikis,
2013 Canalport avė., Chicago, III. 
Arba kas jį žinote praneškite.

REIKIA DARBININKl
a Vyrams ir Moterims VI
II A D D A I SUKIOS rųiiea metaloI I U K n 11 I arba medžio dirbamoje(J 11 U ■■ I kapose, fabrikuose, bu

teliuose, restoranuos, ea- 
dunuosc, liconbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. I’amatykit musų DIDELI eu- 
rašų. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALINGA ____
(.AUS I'A R DAVĖJO ŠĖKŲ DIDELES 
KORPORACIJOS IN NAUJAUSIOS 
MADOS UŽSIĖMIMĄ. GERIAUSIA 
PROGA DARBŠTIEMS VYRAMS 
ATSIŠAUKITE IN:
CITY HALL SQUARE BUILDING, 

139 N. CLARK STREE'I', 
CHICAGO, ILLINOIS

GERO VEIK

REIKALINGAS atsakantis bučeris, 
kuris gerai supranta savo darbą. 
Darbas ant visados.
1618 So. Union Avė., Chicago, III.

Reikalinga indų plovėja, darbas 
naktimis. $8 j savaitę. Harry Bloek 
1356 So. llalsted st. Chicago,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ANT BANDOS 1 kambarls be val
gio, dėl vaikino. Elektros šviesa, 
runa ir kiti pnrankumai.
3313 S. llalsted st. Chicago

PARDAVIMUI
KARČIAMA

Alaža randa. Gera vieta de) lietu
vio, lietuviškoj apygardoj. Atsilan
kyki! Į MONARCH BREWRY.
21 st. ir Western avė. Chicago

PARDUODAMA ant Town of Lake 
moderniškas biznis, kampas 1800 W 
47111 st., ir tuščias lotas. Savininka* 
gyvena kitur. Atsiliepkite šią savai- —■ —■ —- — —— - A '■Hk• • nitui. i

Draugai, padekit į n.. 2732 W. IGth Str., A. S. P. 
t mviminin tvdii* t

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai
lius rakandus už pigių kainą. Par- 
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymą.
2335 So. Iloyne avė., l-mos lubos 

arti 24-tos gatvės.

PARDUODAMA labai geri pirmos 
klesos rakandai už pigę kainą. No
rintieji pirkti kreipkitės laišku } 
Naujienų ofisų pažymėdami N 152 
F. B. s Chicago.

GERA PROGA PASINAUDOTI
LABAI PIGIAI parduodama štor< 

fikčieriai: 1 geležinė šėpa, vertė> 
$250.00; 2 sieninės šėpos (wall casej

stiklai ’.i colio storio, ir lango stik 
lai (frames) vertės $50.00. Parduo

Daiktai verti $550.00, atiduosiu už 
$250.00. Taipgi parduodu naujus ra
kandus devyniems ruimams: visai 
naujas frontruimio visas setas, tik
ros skaros, visos sėdynės ir lunčius, 
1 pianas, 2 pečiai. 4 lovos, 3 stalai. 
Kaina tik $250.00. Kam reikalinga at
sišaukite greit šiuo adresu:

M. G. SAKSALOV 
375 Kensington Avė.

Kensington, IIL

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKŲ!
RUBUS

IŠmokinarn piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arb> 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurą Įtari 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankumo. Ui I1B ik 
mokinam jus siut visokius drabuži**.

DRESS MAKING C0LLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Weatera avit

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Well> rat

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietnvil- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritiną, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijoj a- 
beluos istorijos, geografijos, polįti
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos:' nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki B:36. 
3106 So. llalsted St., Chicago. III.

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Ap
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpktft 
šitą, kad atsimintume! musą adresu.

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

VyriškųDrapantj Barbena* 
'Nauji neatlfhti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nu > 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po H L 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 it- < 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 .

Pilnas pasirinkimas kailiu pantus- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dalu- 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 Rm 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $30<J 
Iki $7.50.

Atdara kasdiei ą, nedaliomis ir v> 
karais

S. G O R D O N
1415 S. llalsted SL. ^'hieatre. Ui,


