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Tinę transiation tiled \vitn the post- True transiation filed \vilh the post-

LON DONAS, lapkr. 29.—

LONDONAS, lapkr. 30.—

i

T J

True transiation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III., on Dccembcr 
1, 1917, as reauired by the act of 
October 6, 1917.

JIM LARKIN AREŠTUO
TAS VAŽIUOJANT NAMO

LENINO VALDŽIA 
PUOLĖ.

Rusai tarsis su vokiečiais a- 
pie pertraukimą musių 
Lietuviškoj Brastoj.

True transiation filed with the post-iTrue transiation filed with the post-

Reichstago nariai pritaria 
taikai su Rusija. Nepri- 
gulmingieji socialistai rei-

Anglijos markizas reikalau
ja pakeitimo talkininkų 
karės tikslų.

4

1
under the Acl oi Mareli 3. IX

inasler al Chicago, III., on Dccembcr 
1, 1917, as re<|iiii'cd bv the acl of 
Octeber (i, 1917.
ANGLAI NETEKO 120,089

KAREIVIŲ

October 6, 1917.

REIKALAUJA TAIKOS
“IŠGELBĖJIMUI PA

SAULIO.”
True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Dccembcr 
t, 1917, as recpiired bv the act of 
October 6, 1917.

J IEŠKO $12,500,000 
PASKOLOS.

October (i, 1917.

Nauja valdžia susidės iš visų 
revoliucinių partijų, taip
jau darbininkų ir valstie
čių parlamento.

Pranešama, kad bus su-

š e v i k ų, internacionalistų, 
menševikų ir kairiojo spar
no social-revoliucionierių pa
rtijoj, kurioj bolševikai ne
turės didžiumos. Valdžia 
turės sušaukti laikinį parla
mentą, susidedantį iš 108 So
vieto atstovų, tokio pat skai
čiaus valstiečių ir 100 atsto
vų nuo fronto.”

ue transiation filed with the pnst-

VALDŽIA.

Susidės vien iš kairiųjų 
partijų.

i Ktt i

— taip praneša seredos ži
nia iš Petrogrado į “Daily 
Chronicle.” Jos vietą užė
mė koalicijos kabinetas iš 
žymiausių socialistų, kuria
me tečiaus yra reprezentuo
jami ir bolševikai.

Rusijos čia gautoji be vie
linė žinia praneša, kad cen- 
tralinis komitetas visos Ru
sijos Darbininkų ir Karei
viu Atstovu Tarybų susivie
nijo su pildomuoju komitetu, 
išrinktu visos Rusijos Vals
tiečių Kongreso.

Bendrame šių dviejų ko- 
mitetų posėdyje išdirbta vie-

pie žemės įstatymus ir tai
ką, taipgi apie atidavimą 
kontrolės i darbininku ran-

Sulig Reuterio pranešimu 
iš Petrogrado, Rusijos pa
siuntiniai paskirti tarties su 

menševikų, internacio-j vokiečiais telegrafavo bolše
vikų vadams, kad rusų ir vo
kiečių atstovai sutiks nedė- 
lioj per pietus kryžkelėj ant

- Tveriasi nauja

socįal-revoliucionierių.
Naujoji valdžia susidės 

iš ministerijos, atstovaujan
čios visas šias politiškas 
frakcijas. Ji sušauks parla
mentą, susidedanti iš 108 at
stovu Darbininkų ir Karei
vių Tarybos, tiek pat atsto
vų Valstiečių Kongreso, 100 
atstovų nuo armijos ir 60 — 
nuo darbininkų unijų.

lio i vakarus nuo Kukariš- 
kių, tarp linijų ir iš ten va
žiuos specialiu traukiniu į 
vokiečiu kvatierą Brest-Li- t- 
tovske.

True transiation filed vvith the post-

True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceniber 
1, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

TALKININKŲ PERSER
GĖJIMAS RUSAMS.

ctober 6, 1917.

VALSTIEČIŲ KONGRE- Amerikos ambasadorius ne
prisidėjo prie persergėjimo.

Xvpr i tariantis bolševikams 
apleido kongresą.

PETROGRADAS, lapkr? 
-9. — Antrasis visos Rusi
jos valstiečių kongresas, ku
ris dabar laiko posėdžius, 
skilo. Skilo jis svarstant 
klausimą apie bolševikus. 
Balsuojant už bolševikus pa
duota 179 balsai, o prieš — 
152 balsai. Tada mažuma, 
vadovaujama M. Černovo, 
sukėlė kongrese triukšmą ir

STOCKHOLM, lapkr. 29. 
Visokius spėliojimus, o neku- 
riuose rateliuose net paniką 
pagimdė paskelbimas talki
ninkų ambasadorių Petro
grade notos Rusijos genera- 
liam štabui, kurioj Rusijai 
grasinama “labai liūdnomis 
pasekmėmis,” jei jis sulau
žys rugpjūčio 23 d. 1914 m. 
sutarti. Amerikos ambasa
da neprisidėjo prie formalio 
persergėjimo.

Sekamas yra pilnas auten
tiškas notos tekstas:

“Žemiau pasirašę viršinin
kų misijų Rusijai, turi užNikolai Lenin pasakė kon

gresui kalbą, kurioj išdėstė 
savo žemės išdalinimo ir u- 
mios taikos programą. Kon-.--------- v t -------------c
gresas priėmė rezoliuciją,; rograde atstovų, kad jos 
paremiančią Sovietą. čer-'kuosmarkiausia protestuoja 
jiovo grupė, kuri apleido sa-1 Rusijos vyriausiam koman-

mis jų gautomis instrukcijo
mis nuo jų autorizuotų Pet-

duotojui prieš peržengimą 
sąlygų rugpjūčio 23, 1914 su
tarties, sulig kurios talkinin- 

SAN FRANCISCO. — No- kai, jų tarpe Rusija, iškilmi- 
rden viešbutyj rasta nužu- ngai-sutarė nedaryti taikos 
dytu du žmones. atskirai, nė atskirai sustab-

ę, žinoma, nebalsavo.

UAIMIASNi DAil
it Ule Post Office ai f hicago, III.,

Iruodžio (Dec.) 1, 1917
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i

(hicauo. iii

dvti kariškąjį veikimą.
“Žemiau pasirašę skaito 

sau už pareigą persergėti 
štabą, kad kiekvienas Rusi
jos peržengimas sutarties 
duos labai liūdnas pasek
mes.”

STOCKHOLM, lapkr. 30. 
— Premieras Leninas palie
pė valstybės banko komisio- 
ni'eriui išduoti iš valstybės 
iždo $12,500,000 kaipo trum
po laiko paskolą komisarų 
tarybai.

Komisionierius smarkiai

pimą, bet pavartota tokis 
spaudimas, kad jis sutiko iš
pildyti reikalavimą ir tada 
atsisakė tarnauti savo vieto
je prie bolševikų valdžios.

True transiation filed with the post 
master at Chicago, III., on Dccembcr 
1, 1917, as rctpiircd bv the act of 
October (i, 1917.

BOLŠEVIKAI LAIMI 
•RINKIMUOSE.

PETROGRADAS, lap. 29. 
(suvėlinta). — Skaitymas
balsu rinkimuose atstovu i 
įsteigiamąjį susirinkimą dar 
nėra užbaigtas, bet ikišiol 
bolševikai yra laimėjusiais. 
110 distriktų iš visų 194 dis- 
triktų Petrograde bolševikai 
gavo 220,000 balsų, kadetai 
108,000 ir social-revoliucio- 
nieriai 80,000 balsu.

Gen. čeremysov tapo areš
tuotas ir uždarytas Šv. Pe
tro ir Povilo tvirtovėje.

Kasykloj žuvo 18 
darbininkų.

Eksplozija uždarė kasykloje 
18 darbininkų, kurie mano

ma yra žuvę.

CHRISTOPHER, III. lap
kričio 30. — Vakar, 5:30 v. 
po pietų, naujoj £)ld Ben 
Coal Corp. kasykloj ištiko 
eksplozija, kuri, kaip mano
ma, uždarė viduje, 600 pėdų 
gilume, 18 darbininkų.

Eksplozija taipgi sunaiki
no didžiąją ir oro šaftas.

Bandyta buvo gelbėti už
darytuosius kasykloje, bet 
delei didelio karščio negali
ma prie jų prieiti.

Manoma, kad visi 18 dar
bininkų yra žuvę.

Šįryt, 3 vai. buvo girdima 
antra eksplozija kasyklos vi
duje.

Nepatvirtinta žinia sako, 
kad kasykloje yra uždaryta 
28 darbininkai.

Traukia lavonus.

CHRISTOPHER, III., lap. 
30. — Daugelis lavonų jau iš
traukta iš Old Ben Coal 
Corp. kasyklos. 12 lavonų 
jau pažinta.

YORK, N EB, —Louis Co- 
char užmušė savo samdyto
ją, turtingą ūkininką A. A. 
Blender, paskui surišęs sa
vo pačią ir šeimininkę pabė
go su $1,000 pinigų.

in

NATIONA
RYTMETINE

86.

Anglų gen. Sir Juliau 
Byng, komanduotojas 3 ang
lų armijos, kuris vedė dabar-

Quentin ir Scarpe.

Italijos karės 
grobis.

True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Dccembcr 
I, 1917, as re<|iiired bv the act of 
October 6, 1917.
Italija sulig slaptos sutarties 

turėjo gauti Trentino, Is- 
tria, Dalmatia ir kitas že
mes. Nenorėjo maišymo- 
si popiežiaus.

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Iš Petrogrado seredoj išsių
stoji į Daily Mail žinia sako, 
kad bolševikų valdžia pas
kelbė slaptą sutartį tarpe A- 
nglijos, Francijos, Rusijos ir 
Italijos. Joje išdėstoma są
lygos, kuriomis Italija prisi
dėjo prie karės. Anglija, 
Francija ir Rusija, sulig pa
skelbtojo dokumento, leidžia 
Italijai aneksuoti Trentino, 
pietinio Tyrolio, Istrijos, 
Dalmatia, nekurias salas 
Graikų archipelage ir žemes 
Mažojoj Azijoj ir Afrikoj.

Skyrius 15tos sutarties sa
ko:

“Francija, Anglija ir Ru
sija prisiima ant savęs rėmi
mą Italijos jos nedaleidime 
Šventojo Tėvo atstovams da
ryti kokių nors diplomatiškų 
žingsnių įvykinimui taikos 
ar dalykuose, paliečiančiuo
se karę.”

True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Dccembcr 
1, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

KARALIAUS KALBA

Mokytojams

LONDONAS, lapkr. 30.— 
Anglų nuostoliai bėgyje lap
kričio mėn. siekė 120,089 ka
reivių, sekamai:

Oficierių užmušta ar mirė 
nuo žaizdų — 1,152; karei
vių — 24,292.

Oficierių sužeista ar pra
puolė — 3, 537; kareivių -- 
91,108.

Airijos darbininkų vadovas 
nuimtas nuo laivo Halifax’e.

♦ LONDONAS; lapk. 29. — 
Klausimas talkininku karės 
siekinių tapo iškeltas šian
die visai nelauktoj vietoj, iš
spausdinimu “Daily Tele- 
graph” ilgo laiško nuo Land- 
sdowne markizo. Jis reika
lauja pakeitimo talkininkų 
karės tikslų ir bandymo įvy
kinti taiką prieš “kol prail
ginimas karės sugriaus civi-

NEW YORK.— Anglijos 
valdžia spalio mėn. areštavo 
vieną žymiausių Airijos dar
bininku vadpva Jim Larkin 
Halifax’e, kuomet jis rengė
si išplaukti į Airiją, spėja
ma pasislėpęs po svetimu

Lansdowne markizas yra 
typišku atstovu senosios To
ry partijos. Jis buvo nariu 
Asųuitb’o koalicijos kabine-

Tas areštas atsitiko beveik 
tuo pačiu laiku, kada čia ta
po areštuotas k i tonas Meb- 
lowes, o Halifax’e sulaikyta 
Dr. Patrick McCarton, Airi
jos “respublikos” pasiunti- 
nis. '

cenzoriaus. Tečiaus ji buvo 
išspausdinta Franci jos laik
raščiuose, telegramoje iš 
New Yorko. Smulkmenos 
patirta iš Paryžiaus laikraš
čių, kurie ką tik dabra čia

True transiation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Dccembcr 
1, 1917, as reauired by the act of 
October 6, 1917.

KERENSKIS FINLANDI- 
JO-JE.

STOCKHOLM, lapkr. 30. 
— Rusijos laikraščiai pra
neša. kad buvęs Rusijos pre
mieras Kerenskis yra pasi
slėpęs Finlandijoj.

ministerijų sekretorium Lo 
rdo Salisbury ir Balfour mi 

I n isterijose.

Bijosi streiko
NEW YORK. — Departa- 

mentinių sankrovų savinin
kai prisibijodami, kad jų da
rbininkai nesustreikuotų, 
kaip tai darbininkai jau pa
darė vienoj sankrovoj, sku
binasi pakelti algas savo da
rbininkams.

Departamentinių sankro
vų darbininkų, kurių New 
Yorke yra 57,000, neužsiga- 
nėdinimas blogomis darbo 
sąlygomis ir žemomis algo
mis, yra didelis. Darbinin
kai dabar yra organizuoja
mi.

Streikierių komitetas pa
siuntė laiškus prezidentui 
Wilsonui ir gubernatoriui 
Withmanui, reikalaudamas 
ištirti sąlygas, kuriose de-

“Yra skleidžiamos naujos 
idėjos, kurioms negaliu pri
tarti. Laikykitės tvirtai se
nųjų idėjų. Aš nereikalau
ju mokytų žmonių. Aš rei
kalauju narsių piliečių. Jū
sų pareiga padaryti šalį to
kia. Kas tarnauja man, turijpartamentinių sankrovų da- 

” 1 ‘ ” Tr i rbininkai turi dirbti.pildyt mano paliepimus. Kas 
negali to padaryti ar aetina 
pas mane su naujomis idėjo
mis, gali sau eiti ar aš jį pa
šalinsiu.”

Iš kalbos Austrijos kara
liaus Francisko I mokytojų 
delegacijai, po mokytojų ko
ngresui Viennoje.

ELGIN, III. — Gaisras su
naikino Woodruff and Co. 
Edwards geležies liejyklą. 
Savaitė atgal sudegė viena 
didžiausių šios apielinkes 
pieninyčių. Manoma, pade
gimai. Valdžia tyrinėja a- 
bu gaisru. ( .

buvo nužiūrimu pa 
prie taikos šalininkų.

True transiation filed with the post- 
master al Chicago, III., on Dccembcr 
1, 1917, as reauired by the act of 
October 6, 1917.

RIAUŠĖS MITINGE

Neleido kalbėti Kanados 
ministeriui.

SHERBROKE, Que., lapk. 
29. — Minia žmonių, suside
danti daugiausia iš privers
tino kareiviavimo priešinin
kų šiąnakt išardė mitingą, 
kuriame bandė kalbėti tei
sių ministeris Doherty ir 
hon. C. C. B.allantyne. Prie- 
šakis teatro, kuriame mitin
gas buvo laikomas, tapo iš
ardytas ir buvo nemažai 
muštynių kumštimis tarpe 
publikos. Doherty yra na
riu kabineto Sir Robert Bor- 
den, kurio mitingą anti-kon- 
skripcionistai keletą dienų 
atgal išardė Kitchener mie
ste.’

AMSTERDAM, lapkr. 30. 
— 15,000,000,000 markių 
($3,150,000,000) karės kredi
tai, prašyti kanclerio von 
Hertling perėjo vakar reich- 
satge pirmame ir antrame 
skaityme, po trumpų atsto
vų Scheidemann ir Haase 
patėmijimų. Trečias skai
tymas atidėtas rytdienai.

Debatuose po kanclerio ka
lbos, Trimborn, kalbėdamas 
centro vardu, pasmerkė kaip 
agresyvę taiką, taip ir išsi
žadėjimo taiką. Jis reikala
vo taikos, kuri užtikrintų 
Vokietijai čielybę, saugumą 
jos rubežių ir jos pilną ne- 
prigulmybę, ypač ekonomiš- 

i ką.
“Ką kancleris pasakė apie 

! Rusiją, — pridūrė jis, — mes 
mažiausiai Itam yisai ir SU (lžiau^smu 11 Icl,Z< 1 ei Ho 1 cii . • i • i** *pritariame. Vokietijos zmo- 

I JI M

nes trokšta teisingų politiš
kų ir ekonominių santikių su 
na u ja ja Rusija, 
turi pilną centro M mą.

Scheidemanas, 
mas už socialistu 
kad jo partija skaito naująją 
valdžią pažanga, delei josios 
būdų formavimosi. Socialis
tai rems parlamentarę val
džią, bet priešinsis ten, kur 
nesutaikomi skirtumai nuo
monėse apsireikštų.

Kariaujančių šalių žmo
nės patįs turi įvykinti taiką. 
Vokietijos ■ žmonės nenori 
Lenkijos karūnos naujoms 
kunigaikštystėms. Lenkija, 
Lietuva ir kitos teritorijos 
gali nuspręsti savo likimą 
kaip joms patinka.

Scheideman užreiškė, kad 
Vokietija širdingai pasitiko 
ir rėmė pirmą Rusijos revo
liucijos žingsnį prie taikos 
ir nekantriai laukia dienos, 
kada Francijos ir Anglijos 
darbininkai pasitiks juos toj 
pačioj linijoj. Jis tikisi, kad 
kas atsitiko Rusijoj, persi
mes ir į kitas šalis. Rusija 

^netapo sumušta šioje karė-

Kancleris

kalbėda- 
pasakė,

True transiation filed with the post- 
master At Chicago,'III., on Dccembcr 
1, 1917, as leąuircd by the act of 
October 6, 1917.

TEISIA DRAFTO PRIEŠU je, tapo sumušti tik tie, ku-
NINKUS

Nekurie nuteisti 2 metam 
kalėjiman.

MUSKOGEE, Okla., lapk. 
30 d. — Federalis teisėjas 
Ralph E. Campbell Suv. Val
stijų teisme Ardmore šian
die pradėjo skirti lausmes 
95 drafto priešininkams ir 
kitaip prasižengusiems prieš 
parinktinio drafto įstaity- 
mą, kurie prisipažino esą ka
ltais. Nekuriems jų duota 
mažos bausmės — 90 dienų 
Vinita kalėjime, kuomet ki
ti tapo nuteisti dviem me
tam Leavenworth federalia- 
me kalėjime.

rie norėjo kariauti iki galo.
Progresistų, liberalų ir 

konservatyvų kalbėtojai irgi 
pritarė taikai su Rusija.

Neprigulmingųjų socialia- • 
tų kalbėtojas Haasę pabrė
žė, kad nors reikia atiduoti 
pilną svarbą Rusijos pasiū
lymui, bet dar neužtenka at
skiros taikos su Rusija: 
“Mes norime visuotinos tai
kos be aneksijų rytuose ar 
vakaruose.”

Skaitvkite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Svetur taip Savyjy — 
tuo antrašu veikiai bus 
spausdinami “Naujienose” 
geri), musų rašytojos že
maitės vaizdeliai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo.
Musų skaitytojai tegul nepra- 

| leidžia nė vieno Naujienų nu
merio, kuliuose tie vaizdeliai 
tilps. Užsisakykite Naujienas 
išanksto. I- ■■***
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Didelis Rožinis Balius
Rengiamas

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGYSTĖS
Subatoj, Gruodžio-Dec. 1 d., 1917 m.

MILDOS SVETAINĖJE, Halsted ir 32-ra gatvės.
Pradžia 7 valandą vakare. Inžanga 25c. 1^0^

Atminkite, kad šis vakaras paskutinis
PRIEŠ ADVENTUS

Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaites į tą musų 
iškilmingą Rožių Balių. Muzika bus geriausia ir 
gražiausia iš visų. Kuri panelė gaus daugiausia ro
žių, tai apturės gražiausią dovaną; pirma dovana— 
Paaukauta P. N. Girdwainio—paauksintas gražus 
branzalietas. Draugija yra paaukavus tris dovanas:

pirma dovana—gražus branzalietas, antra—auksinė 
špilka, trečia—levaliras, ketvirta—baksas kendžių.
Kas prisirašys į šitą Draugiją šiame Vakare, tai įsto
jimo nereikės mokėt, tik turės priduoti savo vardą, 
pavardę ir adresą P. A. Buišiui ir ateit į Dr-jos su
sirinkimą, kurie atsibuna kiekvieno mėnesio antroj 
subatoj vakare, 3338 Auburn avė ir33-čias plaee.

Kviečia visus Lietuvos Mylėtoją Draugija.

RAKTAS PASISEKIMUI.

Amerikoniškas stropus gyve
nimas reikalauja geležinio su
dėjimo, kuris remiasi ypatingai 
ant vidurių. —-

CJetri -viduriai reiškia sveikatą 

ir pasisekimą, o prasti viduriai 
lemia ankstyvą senatvę ir pra
pulti.

Gyduolė,kuri visuomet palai
kys jūsų vidurius gerame sto-

TEATRAS iR BALIUS
Rengia

L. 5. 5. 174-toii KUOPA

Red., Gruodžio-Dec. 2 d., 1917 m. I 
(l................ .......

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

Pradžia 6 vai, vakare.Inžanga 35c ypatai.
Scenoj statoma 2 veiksmų, 5 atidengimų drama;

“EXPROPRIJACIJA”

Po perstatymui sudainuos keletas chorų — 
vyrų ir mišrus

Draugai ir drauges, atsila ūky k iCe ii* paremkite mu- 
sų vakarą, o mes iš savo pusės stengsimės kuono- 
geriausiai užganėdinti atsilankiusius.

!»

Nuoširdžiai visus kviečia L.S.S. 174 Kuopa. 'j

vyje yra Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras.

Jo sudėtinės karčios gyduo
lės žolės ir tyras naturališkas 
raudonas vynas tą įstengia at
siekti.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras padarys galą 
jūsų kentėjimams nuo sukietė
jimo. nenoro valgyti, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo, ne- 
miego, etc. Aptiekose.

Jeigu reumatizmas arba ne
uralgija išsemia jūsų fizišką ir 
protišką veikmę, Trinerio Lini- 
mentas yra gyduolė, kuri visuo
met atsiekia savo užduoti. >

Duoda greitą palengvinimą 
atsitikime strėnų diegimų, tini
mui, suvargusiems muskulams 
ir kojoms Aptiekose Jos. Tri- 
ner, Išdirbėjas-Chemikas, 1333 
1343 So. Ashland Avė., Chicago, 
1H. (Apg.)

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
portą Katrie norite 
nusipirkti gražu laik- 
Todėl į, deimanto ž i e - 
(lėlį, devizkėlį, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
G<i J y k ij.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuoju 

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

1617 N. Robey St., Chicago. 
Kanų). Mikvaukee ir North av. 

Tel. llumboldt 4613.

VICTOR
GRAMAFONAI

Ir lietu
viški Re

kordai.
$1000
Ir augšč.

WINOGRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN (VENDE 

Arti tlensington Avė.
Phone Pullman 655. Chicago, III.

Phone Canal 1256.

Lietuvių Jaunuomenės Pasilinksminimo Kliubas rengia
Labai gražų Vakarą ir šokius

Subatos Vakare, Gruodžio=Dec. 1 dieną, 1917
Pradžia 7 vai vak.. Inžanga 25c.

Strumilų Brolių Svetainėj
107th ir Indiana Avė.

h

Kviečiame visus atsilankyti į šį musų iškilmingą 
vakarą, kur galėsite pasišokti ir linksmai laiką pra
leisti. Kviečia RENGĖJAI.

Naujas Išradimas
PUS-BALSO SISTEMA
Privatiškos lekcijos ant Snuii- 
kos. Mandolinos, Gitaros ir Mu- 
zikės-Harnionijos. Orkestros 
praktika jau prasidėjo.

Prisirašykite.
Naujagady niška Konservatorija

FRANK BAGDŽIUNAS, 
Direktorius

3343 So. Union Avė., Chicago.

PUIKUS TEATRAS “Palocius Ežero Dugne”
C. S. P. S. SVETAINĖJE = GERBIAMOS IR GERBIAMIEJI! s geriausi artistai-lošėjai, tie patįs ką ir pir-

1126 West 18th Street, Chicago, III. = . t . . v. ., Dią kart lošė.
||_J RA** H = Kviečiame visus atsilankyti į sį puikų g| Dainininkes-lošėjas sumokinti dainų y-
NuOn bruOOZlO"*Uuui ui lulli S romantišką veikalą, kuris publikai pagei-gĮ ra pakviesta ponia GUGIENĖ. Režisieriaus 
Pradžia ’ ,ai. vakare. inžanga L. 5o ir 75c g dalijant statomas scenoje antru kartu. g ponia DUNDULIENĖ.

Orkestrą J. GRUŠO. == Perstatymui šio veikalo yra pakviesti Po perstatymo šokiai iki vėlybai nakčiai.

Prakalbos
Rengia

• L W. W. ORG.

Utarninke, Gruodžio 4 d., I917.
MILDOS SVETAINĖJE, Ant Trečiųjų Lubų

Pradžia 8 valandą vakare
šiose prakalbose bus kalbama apie darbininkų 

judėjimą Rusijoj ir Suvienytose Valstijose, ir kokiuo 
bildu darbininkai gali iškovot sau laisve.

Kviečia KOMITETAS.

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

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

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

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba phone X\illow Spring 6.

Didelis Puikus

Baliu
Rengia

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

Ateik j vienintėlęi 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiui mokinama 1 
sulig naujausia ma-1 
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin- Į 

siu į trumpą laiką. 
_kas panedėlj ir ket- 
7:45 vai. vakare.

KAZLAUSKAS su I
m avė., Chicago. i

Skaitykite ir Platinkite
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VIMNATINI8 REGISTRUOTAS SUSAS APTKKOKIUS ANT BRIDGKPORTO

VYRAMS IR SLAUGIEMS

S. M. ME8IR0KF,

Akiniai aukso rimuose nuo K8.00 ir a«. 
Kėčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augAčiau. Pritaikome akiniu* tildyk^. 
Atminkit: Galvon sopėjimas, nerviiku* 
nias, akių skaudėjimas, užvilkima* h 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuri* gali 
būti prašalintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimai u£dyk$, jei parlti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, jei ra), 
va sopa, jei blogai matai, jei akį* *0- 
psta, netęsk ilgiau, o jieAkok pagelbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyk$. Atmink kad me» kok- 
naro gvarajituojam akiniu* ir kiankie 
nam gerai prirenkam

Kktperta* Optika*,
Jei jų* tergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pas mane Ai buvau 
tiekoriu* Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj II metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Gali5 
padaryti bile kokiu* rusilkue vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al sa* 
Arauga* imvnių B M. MEBIROFF, 814> 80. MORGAN 8T. CHICAGO. Itf

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

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

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

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

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

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

Lietuvių Rytmetinės žvaigždės 
Pašelpos ir Pasilinksminimo Kliubas

Sub., Gruodžio-Dec. 1, 1917
ATLAS SVETAINĖJ

1436-40 W. Emma gatvė, arti Ashland Avė., Chicago 
Pradžia 6:30 valandą vakare.

Meilingai kviečiame visus atsilankyt kaip jaunus taip 
ir senus, be skirtumo, i šj puikų balių. Muzika bus 
pirmos klesos, todėl galės visi gerai pasišokti ir gra
žiai pasilinksminti.

Kviečiame ir tikriname, kad busite visi užganė
dinti. KOMITETAS.

PASKUTINIS 1917 m.

Didelis Balius
Parengtas

JAUNU LIETUVIU PAŠALPOS DRAUGIJOS

Subatoje, Gruodžio=Dec. 1, 1917
A. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJ 3312 S. Morgan 4
Prasidės 7 valandą vakare. Inžanga 25c porai.

Kviečiame visus, senus ir jaunus skaitlingai at
silankyti į šį musų Balių. Muzika bus unijistų po va
dovyste B. Ežerskio. Kviečia KOMITETAS.

TYRO MEDAUS Galima 
gauti tiesiog iš lietuviškų farmų 
dideliais ir mažais orderiais.. Kai
na — svaras 25c.

f TEATRAS IR ŠOKIAI

TAIPGI geriausiai pirkti FAR- 
MA per “l KIMNKA”. Rašydami 
įdėkite markę atsakymui.

M. WALENTIUS,
P. O. Box 96, flart, Michigan.

Rengia
Socialistų Partijos Chicagoje Latviu Skyrius

Nedėlioj, Gruodžio Dec. 2, 1917
C. S. P. S. SVETAINĖJ, 1126 W. 18-ta Gatve.

Scenoje statoma George Engela Drama:

“OSTĄ”
Po Teatro — šokiai. Muzika Uatvių Orkestrą.
Pradžia lygiai 3 vai. po piety; pabaiga 12 v. nakties. 

Inžanga 40c ypatai.
v - --------
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! Amerikos Lietuvių Gyvenimas,
ĮĮl______ - —    Musų korespondentų pranešimai ■_-—į-~~   —■> 

Su kuo žmonės eina. geriau kalbėk apie supuvusias 
bulves... Mes žinome, ką vcik-

liepia publika.
Ačiū ir už lai... dėkoja

Elizabetho lietuvių visuome
nė pasisakė, kad ji—su 

socialistais.

\ntausis klerikalams.

Ii... Mes pastatėme bažnyčią ir 
šita svetainę, ir lt

Pasipylė delnų plojmas ir šau
ksmas: šalin nuo pagrindu,
tu. tautos pardavike, eik sau...

Staknevičia.
Vienas lietuvis duonkepis at

sistoja ir sako:
Rengėm, rengėm ir nieko 

nėra. Aš sutinku atšaukti so-

Elizaheth. N. J. Lietuvių kle- 
ikalai gavo čia loki antausi, ko
do jie. turbūt, nei nesapnavo 
usilaukti.

Dalvkas buvo toks. Dar rūg
inčio 28 š. m. surengtose L. D.

Kliubo prakalbose' buvo pri
jota protesto rezoliucija prieš 
letiesotą ėmimą nepiliečių ka- 
iuomenėn. Rezoliucija buvo 
■^spausdinta vietos anglų laikra- 
ėiuose. Pastebėjęs tatai, vietos 
.imigas Įtūžo. Jis per pamok
ta iškeikė "protestai)tus' ir kai-

ti bažnytinių draugijų ko-

’ssikoliojęs praneša, kad kun. 
.Kudirkos nebusią ir kad jo vie
loj kalbėsiąs kas kitas.

Ant pagrindų pasirodo Slak- 
nevičia iš Nevvarko. Jis ėmė 
apgailestauti, kad Elizabetho lie
tuviai nieko neveikia. Vvčiu c ♦ v
kuopa turėjus apie* dvidešimt 
narių, o dabar belikę tik penki.

Ką. sako, ai* jus nebemanote 
važiuoti i Lietuvą, kad nusirašo
te prie vyčių? Ir po to šoko
int socialistu: Žiūrėkite, ka

C v
laro socialistai! Jie protesto 

rezoliucijas siuntinėja, jie prie
šinas vyresnybei, nenori eiti i 
karę!.. Mes neapsileiskime!

Ir čiajau vėl pasiūlija publi
kai protesto rezoliuciją j)rieš so
cialistų rezoliuciją.

Savi prieš savuosius

Nelaukdamas nei kol Slakne- ' 
vičius pabaigs savo patriolingą | 
prakalbą, iš suolų pasikelia ge
ras katalikas, kurs ne tik nedėl- 
lieniais. bet ir pėtnyčiomis vai

kščioja Bažnyčion, 50 melų am
žiaus žmogus - Raulinaitis. Jis 
gaišiai subaudžia kalbėtoją: 
Jeigu neturi ko gera pasakyti,

(mūši

Kalbėtojas prašos: Klausy
kite*. gerbiamieji... Argi sunku 
paklausyti... Aš jau baigiu, kad 
loska, klausykite...

Rot publika be paliovos try
pia kojom ir šaukia, kad jis pa
sitrauktu nuo pagrindu

Iš publikos pakilo vienas so
cialistas ir socialistų vangi pral 
šo. kad publika duotų kiMbėlojui 
pabaigti kalbą, nes, sako, vyčiai 
paskui sakys, kad tai socialistai 
čia taip darę, triukšmą kėlę.

Ramumo sargai pagelbon.

cialistų rezoliuciją...
lai kodėl Bekelei rankos, 

kai balsavom? atšovė Stak
nevičia.

Nutilo ir atsisėdo.

Ka socialistai daro.
€

tuojau po to, lapkričio 2.), 
socialistai surengė prakalbas. 
Kalbėjo angliškai G. Teiiner, 
The Issue redaktorius, ir lietu
viškai J. Jukelis.

Publikos prisikimšo pilna sve
tainė, nei suolu neteko. Ji la- c
bai ramiai užsilaikė* ii* domin
gai klausės kalbėtojų kalbų. Pa
daryta kolekla davė dvidešimt 
du doleriu su centais, iš kurių 
vienuolika dolerių paskiria po
litinių kaliniu šelpimui. Tryli
ka užsiprenumeravo I be Issue. 
išparduota daug socialistinės li
teratūros ir daugelis padavė sa
vo vardus kandidatais i L.S.S. 
I 17 kuopos narius.

I alui visuomene eina su soci
alistais. Tai duoda daug < ner- 
gijosa tolesniam socialistiniam 
dalimi. Socialistu eilės auga, 
klerikalų ir vyčiu, ir dagi tau
tininkų. puola. Socialistu Są
jungos I 17 kuopa Imi jau 80 
nariu, o kiek simpatizuotoji!, 

kiek pi i ta rė j ų!
Elizabetho darbininkai pro- 

gr< suoja. —J. K. Budi.

lėti kuri turiejo vakariene kur 
pervažiavo Vice Pres. I)i. Gro- 
ver ir kiti su lietuviai i Clevelan- 
da, po vakarienes turiejo prakal
bos I lomesled Hotelie, J. J. Bag
donas buvo pirmininkas ir kal
biojo koke nauda alnaša moks
las ir kviečia lietuvius eiti i kole
gijos. Antras kalbiejo Dr. Gro- 
ver, pasakė kad lietuviai veikė 
Clevelende ir išaugšlina lietu
vius kaipo didvyrius ir milenli 
muzikos. Kalbiejo Prof. V. A. 
Greičius apei savo sanes dienas 
mokikloje Valparaiso l'niversi- 
le kuris užbaigė muzikos šaka 
su pagirimu, ir buvo Lietuvių 
mokitojas literatūros ir grama- 
liko Lietuviškoi kalboi, Prol 
Greičius ragino lietuvius eiti 
pro mokslo sakos, nes mokslas 
yra reikalingas šendiena kož- 

nam \ ionam mokslas pasakė “ei
kite lietuviai iš tamsibes i švie- 
sibe nes jau yra laikas ProL 
Greičius veike tarp lietuviu Cle- 
velande mokina lietuvius angli-' 
ška kalba ir mokina Halinoje i 
muzika, visi lieluvia yra dičkiu-j 
gi su Prof. Greičiaus vadovisle. I 
Kalbiejo P-le Morta Jansoniule,' 
mokitioke Y. M. (’.. A. muzikos1 
ir mastei* kanccrlo, lai vra Cle-i 
velanda vakarine žveigdžiute 
kuri užibiejo musu padangieje ir, 
šendiena veike tarp lietuviu.

Pasirodo kad Clevenda lietu-, 
viai veiki* ir ženga žingsni pir- 
min pirmin.

Baldvvin VVallace College į 
Studentas J.,J. Bagdonas.

AR NORITE PASVEIKTI?

N t S! PIRKIT ŠIA STEBĖTINA 
M \š!NA Į LOJAI S

Bc t kaip lik po!ic.ja Iiepe 
jiems apleisti svetainę, taip be
matant pakilo beveik visa pub
lika ir kartu su jais išėjo iš sve
tainė. Liko lik kt Ii diedukui ir 
moterėlės.

tada Slaknevėia vėl užlipo 
ant pagrindų ir ėmė piršti rezo
liuciją. Pabaigęs kalbą leido ir 
kiliems imli balso,ftikėdamasis, 
kad dabar beliko vien lik "ge-
rieji" žmonės.

Rel pasirodė. kad ten butą 
dai* ii* socialisto. Pasiprašęs 
halso, jis išaiškino, ką reiškia 
ir ko verta ta jo rezoliucija. Sta
knevičia no lik kad neatsakė i 
klausimus, bet nedavė daugiau 
nei kalbėti, girdi, tegul kiti kal
ba. Tada ima balso vėl v ienas 
geras katalikas, C. Budreikis, ii* 
sako: Tu senas ir aš senas,
lai mes galėtume tokias rezoliu
cijas priimti, bet jaunieji kitaip 
i tai žiuri. Pats matai, kad kol 
jaunu čia buvo, tai ii* patįs vy
čiai priešinus ir rėkė ant tavęs. .

Kalbėtojas leidžia rezoliuciją 
nubalsuoti.

Kurie norite atšauki ( !?) 
socialistų rezoliuciją, pakelkite 
rankas.

Pakelia tik vienas tas, apsi- 
maskavęs.

Kurie prieš?
Augštin pakilo 28 rankos.
Susimaišęs Staknevičia klau- 

na:
l ai reiškia, kad Elizabetbo 

katalikai sutinka su socialistų 
ezoliuci ja ?

Taip! Sutinkam! Atsi-

LENOS HA. \\ 1 S.

Choro steigimo reikalu.
Lapkričio 25 I SS. 58 kuopa 

savo susirinkime nutarė darbuo
jies ir bandyti, begu nebūtų ga
lima suorganizuoti vielos cho
ras. čia yra lik bažnytinis cho
ras. ir jis lik bažnyčiai tarnau
ja.; o juk Ki noshoj nemaža yra 
laisvosios jaunuomenes, iš ku
rios galėtų būt suorganizuotas 
laisvas choras. Tatai reikia Im
tinai loki chorą organizuoti. Jei 
kurie draugai jaunuoliai ir 
jaunuolės — norėtumėte prisi
dėti, ir galite dainuoti, arba ku
rie tam sumanymui simpatizuo
jate. kviečiame prie darbo. Del 
artimesnių žinių kreipkitės į .>8 
kuopos komisiją šių draugų ad
resais :.). Marcinkevičių, 207 N. 
Nevvell st., arba P. Garšva, Lie
tuvių krautuvė, kampas Grand 
ir Ereamont avė.

Iįrangai, sukruskime.
—J. Martin.

J t VIS KAINOS

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jųsų pačiu 

kalbi )je
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš-' 
. . . . . i
kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 

spėkas ir išlurėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo \ isokių simptomų ligų ' 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašina.

Įsigykite šią mašiną luojaus 
už $9.50, o nemokėsi $100 dak
tarams.

BALI)WIN WALLACE
COLEGE

BEREA, OHIO.

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

•aa|ioĮe ir tikroje Rankoje. .28 metas teisingai vedamoje Baakejs- 
Fs pnetiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearinf Home) defoaiti 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
’ »00

prezidente

BI.UE ISLAND AVĖ., kampai lt ratvėa. 
vvalenty szymanski 

pirklys 
H. E. OTTE 

vice-piez. Nat. Citv Bank 
j GEO C. WILCE

prt
H V J v

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber („«

J. PFSHEL
jekr. Turk Mnfg Cs 

OTTO KUBIN
ce Co vice-prez. T. Wilre Co. prez. Atlat 

JOZEF SIKYTA iBrrw<nf c e
kasteriąs.

P ER VIRŠIJA $6,000,000.
KALBAMA LIETUVIŠKAI

Komp. Miko Petrausko daina
vo Baldvvin VVallace College 
Nov. 10. bet ųelaime kad Ponas 
Petrauskas ir Sodeika negalėjo 
dainoti dėl studentu, nes buvo 
pašaukti i Nevv Yorka ant Baza- 
ro, bet jo komp. atliko labai 
grąžei ir iškilmingai, Preziden
tas ir Mokinei prijeme lietuvius 
su didžiausiu ranku plojimo. 
Dalivavo sekančios ipatos: Pa
neles Jansoniutes sugrajijo ant 
smuikus kelius kartus labai is-
pudingai, dainavo solo Pone 
Greiciene palinksmino studen
tus su savo anolišku balsu dai
navo iš kelius kartus didžiausiu 
ranku plojimu buvo priimta, 
skambino ant pijami Profeso
rius Vincas A. Greičius, iš keliu 
karius lietuviškai, dainavo Pra
nas Rimkus ir A. Rimkus dai
navo lietuviškai, kur bakūže sto 
ve ir lupeles jau išdžiuvo tavęs 
belukent ir taipgi sudainavo ita- 
li joniškai nes buvo keli ilali.jo
nai. užsibenge su didžiausiu ran
ku plojimu.

Po koncerto pervažavo dainin- 
kai i ( Jev( landa i Ilomseted Uo

Naudokis šiąja mašina nuo 
šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuolumo, nuslojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

'Tankiai sustiprėja spėkos li
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnč- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite j:

H. P. SKOURUP & 00.
30 SO. HALSTED ST.,

P. O. B. 200 Chicago, III.

Šokių Mokykla

Prof. J. KLOVAS
Tel. Canal 7270 Prof-

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak. I

J. RASIIINSKIO SVETAINĖJ į
731 VV. 18th St., Chicago, III I

Duodama Privatinės Lekcijos

AIRTRADES COMPANY
_ OF AMERICA =

IŠDIRBĖJAI

Aeroplanų, MotorųjrkitųOrlaivystesreikmenii
Autorizuotas Turtas $500,000. Šeru vertes $10.00
PILNAI IŠMOKĖTA IR BE JOKIŲ UŽDĖTŲ MOKESČIŲ

Del priverstino reikalavimo didelio skaičiaus orlaivių gudrybės Suvienytųjų 
Valstijų Valdžia paskyrė $640,000,000.00 už kuriuos pirks 22,000 aeroplanu, ir mes 
laukiame gauti sutarti, kadangi mes dabar statome aeroplanus ir turim gabumą, j- 
rengimą ir kapitalą ir galimų pristatyti jiems dideliame skaičiuje.

i Vienas Musų Aeroplanų, padirbtas visai išvalius medegos musų Dirbtuvėje.

H Kiekviena Aeroplanų Dirbtuve Suvienytųjų Valstijų dirbs dieną ir naktį pa- 
| statymui Aeroplanų, ne vien tik laike Karės, bet ir vėliaus per daug metų.

< Sulig parodymo statistikos laike dabartinės karės 22,000 aeroplanų laikosi tik | 
į trisdešimts dienų. (Abelnas aeroplano tarnavimas karės apskrityje, sakoma, yra 

trumpesnis negu trisdešimtš dienų).
' Mes turime aprūpinti talkininkus su daugiau negu 100.000 šių mašinų ir ne I 

B tiktai milijonai, bet bilijonai bus išleista dėl jųjų pastatymo.
'Tuo tarpu Vokietijoj yra 280 aeroplanų dirbtuvių, mes Amerikoje turime tik- a

| (ai 12, iš kurio skaičiaus musų dirbtuvė yra didžiausia Chieagoje.
Musų atstovai dabartiniu laiku yra AVashingtone vedimui derybų su valdž 

i ir mes laukiame telegramos kas valanda pranešant mums, kad sutartis pasirašv- d 
ta ir užsakymas |taduotas.

šis Valdžios užsakymas dideliai pakol- musų išdirbimą ir tą pačią diena, ku- I 
rioje sutartis bus pasirašyta, musų turtas turi pakilti 500 nuošimčių.

Turtai Padaryti Naujuose Dalykuose Į g Alexander L'ell atmokėjo savo dalininkams daugiau negu $200,000.00 už kick- 
| vieną įdėtą $100.00.
H estinghou.se užmokėjo $2-10.00 už kiekvieną įdėtą dolerį.
y The American Radiator užmokėjo $180.00 už kiekvieną įdėtą doleri.k Wclsbach užmokėjo $500 už kiekvieną įdėtą dolerį.
H Jeigu jus turėtumėte nusipirkę turtą Mergenthaler Kompanijos per septynis | 
B metus, jus būtumėte gavę $127.000.00 pelno už kiekvieną įdėtą $100.
U The Airtrades Company of America buvo užlaikyta ir šiandien stovi ant sau- S 
įsi gaus ir tvirto jtinigiško pamato ir jos pasisekimas turi būti tai]) didelis arba di- I 
| dėsnis negu kurios šių viršminėtų ir dagi daug greičiau.

Mes pasiūlome šį dalyką pirmesniam išpardavimui iš anksto kaina neišpar- I 
duotos dalies, paskirstytos į 5,000 dalių ant lygiai $10.00, kadangi likusis turtas I 
jau išleistas. r

- Jei Jus nupirksi! | 
dalybą, didelę arba mažą, Chicagos Kompanijos išdirbančios įvairaus typo Oriai- I 
vių Gudrybės, kompanijoje praleidusioje bandymo laipsnį, kuri pasekmingai bu- S 
davojo ir lėkdino aeroplanus dar prieš karę, kuri yra vedama prityrusiais žmonų- I 
mis statyme Orlaivių Gudrybės ir parodžiusių gabumą darbo ir jeigu jus duotu- I 
mete progą padėjimui pamato kaipo ‘‘Pradinis Dalininkas” jus nors norėtumėte pa- į 
siteirauti. ' S

Todėl tai pripildykite prisiųstą kartu “Informacijų Kuponą” sugrąžinkit pir- I 
mąja krasa ir mes paduosime į jųsų rankas visus aiškius davadus be jokio priva- | 
lumo iš jųsų pusės. b

Mes perkame Laisvės Bondsus po $102.00. g
Šis turtas pakils be persergėjimo. Mes patariame jums pirkti dabar. 6

Siųskite užsakymus

J. T. LORRIS & COMPANY
137 SOUTH LA SALLE STREET

Phone Central 5050
Reikalingi agentai, atstovaujantįs lietuvius.

UŽSIRAŠYMO PRIŽADAS
J. T. LORRIS & COMPANY,

137 S. La Šalie St., Chicago.

Rasite įdėta $ , už kuriuos nupirkite man pilnu išmokėjimu Še
rų iš turto Airtrades Company of America po SI0.00 už Šerą, užmokant pilnai ir 
be jokių uždėjimų mokesčių.

VARDAS-PAVARDĖ .............................................. ......... ................

ADRESAS...................................................... ......................................

Informacijos Kuponas
J. T. LORRIS & COMPANY,

137 So. l^a Šalie St., Chicago.
Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link Airtrades Company of 

rica be jokio privalumo iš mano pusės.

Telefonas Adresas

A me-

estinghou.se
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nuo kares, 
brangumo,

nuo pragyvem.no
nuo išnaudojimo

Unijų klausiniu. Manau, kad daugiau kalbėti mesnė streiku vedimui.
(’ounli

mis
su

tiek apie I. W. W. lodei eisime toliau. ninku susipratimą.
Aidoblistai, liudydami n u ro

i L’ituvitį Dienraštis Amerikoj* 
V 4UJI ENŲ BENDROVE , 
hen išskiriant nedSldieniut'

Hrst Lithuaman Daily iri Arranca
Published Dai(i) Except Sundav

■ V THt

* ITHCAbHAN NEWS PUB CO (ne

Užsisakomoji Kaina: 
Chlcagoje—

kasdien pristatant i na-

Termą of Subscription:
Chicago—

saulini suteiksią, ir darbinin
kų būvį pagerinsią, ir laisvę 
visiems duosią, ir kapitaliz
mui ragus nulaušią.

tiems jų
kurie dalyvauja darbininkiška
me judėjime, dažnai prisieina 
susidurti su taip vadinamais ai- 
doblislais, arba, kaip jie da sa
ve vadina - pramoniečiais. Ir

Mėnesiui..................... 50c
Miesto dalyse, kur nešiotojai nepą- 
itekia, dienraštis siunčiamas pačtū, 
Binčiams išanksto užsimok ėjus:

. $6.00
. $3.50
Chicago-

$5.00
$3.00
$1.75
. $7.00
. $8.00 
Money

Metams ... 
Pusei metų

ne
|e, pačtu:

Metams .............................
Pusei metų ..........................
Trims mėnesiams ..........

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

li ne wcek .............................  12c
One nionth .........................  50c

To parts of city not covered by our 
carricrs, by niail only subscriptions 
paid in advance:

One year $6.00

United States, outside of Chicago, 
by niail:

One year

Three months ............
Canada, one year ........
Othcr lorcign countries 
Moncy mušt be semi by 
ncy Order, in advance.

... $5.00

... $3.00

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

Postai Mo

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

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

Redakcijos Straipsniai

reouired b\ Ihe

Demokratijos 
susivienijimas 
Rusijoje?

ties rezoliucijai nepasiprie
šino ne vienas balsas!

Tolinus, apie įvykusį soli
darumą Rusijos revoliucinės 
demokratijos tarpe liudija ir

do, kad dabar organizuoja
moji koalicine socialistinių

meg

Darbininkuc

Kad ji g;

Lau-

’alimas daik-
Bet darbininkai vargiai 

ar iš jos pasinaudos. “Nau
jienų” 235-ame šių metų nu
meryje Laisvės mylėtojas at
virai rašo, kad nieko blogo 
tame nebūtu, jeigu “Namie
nos”, “Keleivis", “Laisve”' bu 
tu organizavusios Darbininkų 
t arybą visų-pirma dėl savo

10,000, ar 50,000 naujų skai- 
tvloiu, tain-nal “Keleivis” ir

kų būvį per Darbininkų da
ryba. Girdi, valdžia, perse-

zinio kominga parlamentui, susi
dedančiam iš 108 atstovu nuo

ketinanti užimti visu sočia 4>

abinetas rybų, iš tokio-pat skaičiaus 
Jo vietą atstovų nuo Ūkininkų kon

greso, iš 100 armijos atstovų 
ir 00 atstovu nuo darbinin
kų unijų.

laikvli darbininku dvasia ki- v v C
lokiais budais: paskaitomis, 
knygomis ir tl. Suprask, kad 
duoti darbo ir duonos soeija- 
lislų vadams, nes, anot p. Gri
gaičio “Ponas Dievas tolyn vis

atstovai. Naujoji valdžia su- 
sidėsianti iš menševikų, “in
ternacionalistų”, bolševikų, 
socialistu revoliucionierių ir kios moralės ir materialės

Drąsiai imamės paprana-

Jeigu šitos žinios yra tei
singos, tai visi Rusijos drau
gai turi džiaugties. Tokia 
permaina ministerių kabinė
to sąstate, kaip augščiaus 
minėta, užtikrintų revoliu-

j tįsios prie Darbininkų Tary
bos, jeigu dar negavo ligšiol 
pasiulijimo iš “Naujienų” 
pirkti “Naujienų” Bendrovės

mokratijai reformas.

viduje ir užsieniuose autori
tetingumą, kokio vienų bol
ševiku valdžia neturi ir nie-

mes išreiškėme vakar, ima

ganus, tai neužilgo gaus. Ir 
bus tai tikras darbininkų bū
vio “pagerinimas.” Tiesa ne 
visi darbininkai iš lo pasiliau

ti mat prįvestų prie visų re
voliucinių jiegų suvienijimo 
Rusijoje ir padarytų galą 
kontr - revoliuciniems pasi
kėsinimams iš kazokų, kade
tų ir panašių elementų pu
sės. Suvienytos Rusijos de-

)ač gerai, kad Rusijos demo
kratija padarė tokį stambų 
žingsnį prie vienybės kaip

talkininkų diplomatai susi
rinko Paryžiuje laikyt kon
ferenciją.

bet kur tu čia visiems išteksi.

nu vadų sočiais pilvais.

rastis tęsia savo ‘moksliškus” iš
vadžiojimus per pustrečios špal- 
tos.

butų taip svarbus santykiuo
se su talkininkais, jogei jie 
butų priversti kuorimčiau- 
siai skaityties su juo. Darbo 
žmonės visose šalyse vėl įgy
tų užsitikėjimo prie Rusijos 
revoliucijos, kuris paskuti-

Apžvalga
“MOKSLIŠKI” KLERIKALŲ 
ARGUMENTAI.

Neziurint visu katalikišku4- C

spaudos savaičių” ir kitokių ūž

našavimus”, buk Darbininkų
'taryba esąs įrankis “Naujienų”

būvio pagerinimui, mes čia ne
kalbėsime. Kas reikėjo apie tai

koje su

Kartu su tomis žiniomis 
tečiaus pranešama, kad Ru
sijos demokratijos susivieni
jimas įvykęs jau ir kitais 
žvilgsniais, ne vien koalici-

platinus klerikalų laikraščius, 
biedmi kunigų agentėliai mato,

tas špitolės tarnas (“Kovos” re
daktorių protavimas ir to laik
raščio redaktorių protavimas y-

mime. Štai kas pranešama: 
Visos Rusijos Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybų

nas tų agentėlių organų pasiry- 
šta stot į kovą prieš “bedievių 
spaudą” “moksliškais argumen
tais”. Tuo tikslu jisai jau pa-

sime tam “kritikui ar ne

kalbėjus apie1 “darbininkų

susi

me tu dviejų komitetų posė-

Darbininku irc

giau. 'lame pirmame straips
nyje rašoma:

Bet mes galime stebėties iš , 
lo, kad tiek daugelis draugijų , 
sumurmėjo į p. Grigaičio už
statytą bučių, (Darbininkų 
Tarybą), kad kai-kurie rimti

“vadus” pilvo sotumo

ta sutartis apie įstatymus, 
paliečiančius žemę ir taiką, iistu kandidatus rinkimuoseC

jų pasekėjai ims filozofuot ne 
vien apie klebonų, kunigų ir jų 
kalpčiukų pilvus, bet ir apie ku
nigų gaspadines, — tai klerika
lų vadams išeis visai prastas bi
znis. Taigi, look out!

suteikiantį kontrolę į darbi
ninkų rankas”.

Apie kokią “kontrolę
na dalykas

mia jų spaudą.
Tiesa, socialistai visuomet

ei- 
paskutiniame 

punkte, neaišku; bet, vei
kiausia, čionai kalbama apie 
darbininkų kontrolę ant tam 
tikrų industrijos darbų.

Reiškia, darbininkų, karei
vių ir ūkininkų atstovai susi
taikė pačiuose pamatiniuose 
šalies klausimuose, ir susi
taikė taip pilnai, kad sutar-

Kazimieras Gugis
užgrajyti ant labai supranta-

da žmonės pajuto trukumą,

jalistai iš visos širdies ir pa
žadėdavo ir da-gi užtikrinda-

o ne kas kitas. Dabar žmo
nės darbininkai kenčia daug

Voda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Karnų Ofisas:

2922 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Bearborn St.

1111-13 Unity BMt.
Tel. Central 4411

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”.

pusėtinai triukšmo, tai daugelis 
žmonių, o jųjų tarpe nemažai ir 
socialistu, širdingai mano, kad 
pramoniečiai arba aidoblistai 
(paskutiniu vardu jie labiau pa- 
grasėjo) yra baisiai revoliucio- 
niški ir labai progresyviški žmo
nės. Vienok lai tik manymas. 
Dauguma gi nieko tikro nežino. 
Todėl, manau, ir bus neprošalį 
šį-tą papasakojus kaip apie ai- 
doblistų skelbiamas idėjas, taip 
apie jųjų taktiką 
ką j j darbą, kurį

ninkui pirmiausia dabar kįla se
kamas klausimas: kuri nurody
tųjų dviejų unijų rūšių yra dar
bininkams naudingesnė arba at- 
sakomesnė kovoji' prieš kap- 
lalą.

Čia apsireiškia visokių nuo
monių. Vienok, kiek man ži- 4
noma, pažangiųjų darbininkų 
nuomonės labiau pritaria idėjai 
unijų, sutvertų ar įveriamų in-, 
d(ustriniais pamatais.

Kodėl?

maino namus, lotus ir

Apsaugoja turtų nuo

riti)

jie varo savo

būna Chicagoj, ant Halsted stry- 
čio, tiesiai priešais Naujienas, 
statoma du namai: vieną stalo 
darbininkai, amatinių unijų 
nariai, kita darbininkai. įei- 
nalilįs nariais i industrine arba C i 4
pramoninę uniją. Gerai. Įsi-

Darbo Federacijos ydas, ir ata
kuoja jas ir sakosi norį jas pra- Į 
šalinti, šitokiam aifįobbstų no
rui galima pilnai prijausti.

Bet ant nelaimės, kaip kiek
vienam yra žinoma, neužtenka 
(urėti gerų norų reikia da mo
kėti juos vykdinli. Ir štai vi* čia. 
lai jau nieku budu nebegalima 
aidoblislų remti. Jų metodus, 
jų taktiką, jųjų argumentus pa
rėmimui los taktikos susipratu- 
sieji darbininkai turi atmesti 
kaipo ne tik nenaudingus, bet da

Laiškas iš Sihcrijos
Kas yra I. w. w.?

751 W. 35ta p:r 
kampas Halsted

NAUJAS
Laikraštis

dalo, kaip kad eidavo Seinų šaltinis. 
Kainuoja lik 75 e. metams. Viena ko
pija siunčiame dykai dėl pažinieji 
mo, kas prisiunčia krasos ženklelius.

Adresuokite taip.

AMERIKOS ŪKININKAS
2211 W. 23rd I’.. Chicago, III

yra unija-pra- 
Kuo skiriasi ji

aut

Visųpirma, lai 
moninė unija, 
nuo kilų unijų, 
džiui, nuo tokios 
rbo Federacijos? 
rbo Federacija
taip vadinamiL,amalo pamatų.

Bet šitoks atsakymas da da
lyko neišaiškina. Taigi pana
grinėsiu jį plačiau.

pirmojo namo, lapo kuo nors 
nepatenkinti ir sustreikavo 
(o ar taip neatsitinka ?). Bet 
kadangi jie yra susijungę į ama- 
lines unijas, lai streikuos lik 
jie vieni, tik mūrininkai. Viso
kio karpenteriai, šaltkalviai, vi-

I rkuts-

iš Lietuvos, gyvenančių čia jau 
nuo 1915 mi lų. Kaikurių padė-

Ką reiškia pasakymas:

ta aid amato pamatų"? Kaip 
žinia, 
raciją 
n i j ų.

įeina daugybė įvairių u-
Darbininkai į tas unijas 

priklauso sulig tuo, kokius į-

mūrininkai var

stalioriai, lodei stalioriai ir mu- 
rininkai priklausys į dvi skir
tingas unijas. Imkime dar vic-

nors dirbtuvė varo darbą pil 
nai. Toj dirbtuvėj bus jvairii
rųšių darbininkų. Vieni bus 
sliesoriai, kiti dailydės, tretieji 
išvežiotojai arba pristatytojai 
reikalingos medžiagos, ketvirti 
mašinistai; gi mašinistai vėl į- 
vairių rųšių, etc., etc. Visų tų 
rųšių darbininkai jungiasi taip:

dlės su dailydėmis, boilerininkai 
su boilerininkais. Sutverę ats-

eina į Amerikos Darbo Federa
ciją.. Amerikos Darbo Federa
cija susideda iš amatinių uni
jų-

1. W. W. unija, iš kitos puses, 
yni kaip jau minėjau, pramoni
nė unija. Kokia gi ypatybė pri
duoda jai pramoninės unijos žy

I. W. W. organizuoja vienutes-

gai įnagius, kuriuos vartoja su
darantis kokią uniją darbinin
kai, bet sulig tuo, kokioj darbo 
šakoj, kokioj pramonės šakoj 
darbininkai dirba. Augščiau 
nurodžiau, kad vienoj kokioj 
dirbtuvėj gali būti keletas įvai
rių amatinių unijų, nepriklau
sančių viena nuo kilos. Vie
nok kitaip yra su pramonine ar
ba industrijine unija. Sulig 
šios pastarosios organizavimo 
metodlu. Kalbamoj dirbtuvėj 
jau tik Viena unija tegali būti.'

Imkime dja pavyzdį. Įsivaiz
dinkime sau, kad liek I. W. W., 
tiek Amerikos Darbo Federaci
ja sumanė organizuoti Chica- 
gos storkyardų darbininkus.

ti? Amerikos Darbo Federaci
ja, eidama savo ^paprastu keliu,

kęloliką ir net kelias dešimtis 
unijų (sulig tuo, kokįįvairių

grupos
jungti prie Federacijos (unijų 
susivienijimo).

Kitoniškas tečiaus butų orga
nizavimo būdas, jei juo užsiim
tų aidoblistai. Jie įsteigtų ne 
keliiįliką, bet veikiausia vieną 
uniją, į kurią įeitų ir mašinis
tai, ir boileri! i likai; ir karpen
teriai ir visi kiloki darbininkai.

ris apie vasaros pabaigą iškelia
vo Rusijon, nigs. 1 rašo mums

lės sau ramaii pasilikti darbe, 
kadangi mat. jų unijos “ne
streikuoja.” Žinoma, gali su- 
slreikuot ir kili iš užuojautos 
mūrininkams, bet jie gali sau 
ramiai dirbti.

Dabar imkime atsilikimą, 
kur nutarė paskelbti streiką an
trojo namo statytojai, kaip jau 
sakiau, priklausanlįs į pramo
ninę uniją. Kadangi jie visi į 
vieną uniją priklauso, tai. su
prantama, jog visi ir darbą 
mes.

Prieš kuriuos gi streikinin
kus konlraktoriams Ims sunkiau 
atsilaikyti ar prieš vien mū
rininkus, ar prieš visus, apla
mai, ir šiokius ir lokius darbi
ninkus?

soms kitoms sąlygoms esant lo-

daugiau šansų laimėti 
negu vien mūrininkai, 
santįs į amatinę uniję. Lai gi ši-

industrinę (pramoninę) 
atsakomesne esant kovai

uniją 
prieš

Bet tai dar ne viskas, 
strinei unijai reikia atiduoti pir-

Indu-

čių. Susipra t usieji darbininkai, 
kaip žinia, šiandie nebesitiki iš 
ponų kapitalistų mielaširdystės. 
Jųjų nuomone tame reikale ge
riausia išreiškė mokslinio soci-

sas Komunistų manifeste: “Pa- 
siliuosavimas darbininkų turi 
būt pačių dbrbininkų darbas”. 
Bet idant šitai atsiekus, reika
linga darbininkams vienybė, rei 
kalingas klesinis darbininkų su
sipratimas.

Amatinės unijos, skaidyda
mos kokioj-nors pramonės ša
koj užimtus darbininkus į at
skiras grupas, tuo budu skaldo, 
mažina jųjų klesinį susiprati
mą. Ištikrųjų, sunku augti da
rbininkų solidarumui, jei dalis 
jųjų streikuoja, remiasi pas- 
kutinios su kapitalistu, o kita 
sau dirba išsijuosus; antra, pri
klausydami į įvairias unijas da
rbininkai kokios nors pramonės 
šakos turi įvairius ir reikalus: 
vieni labiau yra užinteresuoti ši- 
iuo dalyku, kiti kitu etc. Kitaip 
betgi yra, kuomet visi kokios 
nors dirbtuves darbininkai pri
klauso į vieną pramoninę uni
ją. Jie turi jausties tarpu savęs 
daug artimesni, nekad tuomet, 
kuomet yra pasidalinę į keletą 
įvairių unijų. Jie jausis vienu 
bendru kimu prieš savo priešą 
kapitalistą. Kiekvienas nuotikis 
darbe — ar tai streikas, ar tai 
grasinimas streiku — turės ten
denciją jųjų tą solidarumą di
dinti. Vadinas, pramonine li
nija, be to, kad ji yra atsako-

na

I rkutsko 
tuksiančių 
tarpu labai 
jus miestan 
ir tematai,
masai komitetas.

miestas turi apie <SO

kareivių: išė-

Miestą valdo pildo-
Jis ir maisto

stalo ir tl. Kareivių organizaci
jos nėra, matoma dvi lo, kad jie 
nuolatos mainomi: lai atgabe
nami tai išgabenami, taip kad'

moka skaityti. Didžiausias nuo
šimtis sibiriokai. Vis dėlto 
kaip kareiviuose taip žmonių 

masėse apsireiškia stipri prie
šinga senajam režinmi dvasia.

Brangumas neapsakomas. Kai

Hi nei už pinigus. Pora balų ka
štuoja šimtas rublių; drapanų 
eilė nuo šimto iki dviejų šimtų 
rubliu. Cukraus svaras 1 rub.

rub.

Darbų yra ir uždarbiai butų 
neblogi, bet darbininkų stoka. 
Visi tinkami kariuomenės tarny
bai paimti arba imami armijom

sa visuomenės gyvenimo orga
nizacija pairus.

Krasnojarsko mieste kareivių 
organizacijos komitetas konfis
kavo visas visuomenines įstai-

budu deramai aprūpinus žmo
nių reikalus. Tuomet kitų mie
stų piniguočiai subruzdo. .Jie iš

viii su kanuolemis ir kulkasvai-4-

suvaldžius, nes taip jie ka
reiviams aiškino — Krasnojars
ke esąs maištas. Bet Irkutske

mene siunčiama Krasnojarskan,

reivių komitetui. Krasnojars
ko komiteto įsakymu vietos ka
riuomenės pulkas siunčiamą 
prieš juos kariuomenę pasitiko 
su vėliavomis ir muzika, ir pase
kmė buvo tokia, kad Irkutsko 
kareiviai areštavo savo pulkinin-

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama

PASKENDUSIS
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išvertė 
A. L a 1 i s

Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų. Skaitai ir nori. 
Kas dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kainai 50 centų. 
Gauti galima adresuojant taip:

J. Sirutis,
1810 S. Halsted St. Chicago, III.

Alminkil, kad jąsu Fotografija yra 
verčiausia Kalėdų Dovana, nes jųsų 
draugai to negali dėl savęs nusipirkt.

Nusipinki! tuziną fotografijų, o tu
rėsite dovani; dėl dvylikos draugą 

NVASSEL’S STUD1O
31 E. Main St. Chicago Heights, III.

n visokius loiogrui ijus ir 
darbi) gvarantuojain

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kimo gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėlas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

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

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

Kad kam ko

greiČiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

naujienos
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

Garsinkitės “Naujienose

pragyvem.no


n

ki

ne
1 C

luino

kolų;

• puse žmonių >.uvic- 
itijose kasdiena ran- 
. kankinami ligų ir

s meta
ausi

Kur

rai

įsnau-

•s arčiau
Pažiurę- ,

i jos gyvenime, 
galima suprasti

šalin, išnaudojo ėio-j 
gyventojus indijonus 
mlaipsniui. kol kuone

s brolius juodveidžius. 
lamies jų silpnumu ir tuo

iją ir kultūrą. Balt-

ę kilu silpnesniųjų tautų.

Ižui kant. mes išnaudojame' 
lą mums prieinamą sil- 
esvbę ir net naikiname! 
c. Paimkime, pavvzd- i

nu.
mins

ir painu
en

■>mųi u
mes mpanai-

pasmerksime

daugybę žuvusiu

daugybes žuvusiųjų gyvūnų vei
klių; jie žuvo lodei, kad nebuvo

žu\ o.
ir

: drūtesnis, geriau pri
gyveni m<> kovai gvve-

nu išnaudojimų nepanaikinsi- 
. ir privalome žiūrėti i išnau

dojimą ka po i gyvenimo kovos

liet pažiūrėkime kaip mes e-

l)|

ra

i. Augšėiau paduotos skailli- 
s aiškiai parodo musu, arba 
ilgumo musu silpnumą ir ne- 
isirengimą. Kimo sveikata v- 
konkri tiškas pamatas žmo-

įausia rolę kiekvieno žmogaus 
venime. Protiška energija v-

ra žmogaus gyvenimo teisėjas, 
j- nusprendžia jo likimą. O pro
tiška 
t;i idraugauja su silpnu ku
rni.

veikalus klausimas pas mus

tos reikalingumas nei vienam 
neprisimena kol jis neupserga. 
Daugumas žmonių gyvi na prie
šingai gamtai ir priešingai kū
nui. Jie nuodija, arba savo kū
ną. kol tas visiškai nesuįra, o 
tuomet jau rėkia: “Broliai! gel-

Nei joks dukturas, nei gamta, 
nei burtininkas negali suteikti 
žmogui tai. ką jis liuosnoriai su
naikina ir išplėia iš savo kūjo. 
Jeigu žmogaus kūnas butų ge
ležinė mašina, o ne gamtiškas,

kybės yra pasibaisėtinos: darbas ' 
sunkiausias, valandos nuo ryto J 
iki vakaro; atlyginimas — šalta j 
pašiūrė ir šioks-toks maistas; i 
kuomet jo spėkos nusilpuėja iri 
lis negali atlikti to darbo, jis be-sjlis arį)a užlopius padarytą blė-

čia naujos ligos ir gal tik tuo
met žmonės suprastų reikalin
gumą atydhus ir saugaus kūno 
prižiūrėjimo. Dabar kūnas pat-

širdžiai botagu kapojamas; kuo di, ir žmogus tol nežino, kol ne

i iionirt t ik jam pakų; 
mas: kaip išsigelbėt?

dienini darba, bet ar
C v

Mes’turime daugiau

negu kokia nors ki
ta sankrova l Iiica- 
goj. T. Dundulis N r. 
14. Julija Stonkus

i

(iyvėninio nepažinimas. Įsi-

mus lytiškiems pageidavimams 
pirmiau negu subrendus (prieš

mai rokuojant) ne tik Įtraukia 
ji i nelaimę, bet ir sunaikina

jo kūną, suteikti jam spėką ir 
laimę. Daugelyje atsitikimų 
jaunuolis tampa amžinas ligo
nis ir draugijos išmata pirmiau 
neini jis tampa vvru arba mote
nm.

gas? Kaip jis galėtų būti neiš
naudojamas? Jis pražudė su

jo gyvenimo kovon.

Ar negeriau butu. jeigu levai

sėkmingai kovoti. Nei vienas 
vaikas nenori būti blogas; jis 
tampa blogu ir draugijai nenau
dingu tik per savo nežinystę. 
Kuomet jis nuodugniai pažinos 
gyvenimo pavojus, jis žinos.

kovoli. “Man niekas nesakė 
aš pats viską sužinojau lai ir

kaip. (lai jus buvote laimin
gesni. gal nelaimė jūsų nepati
ko; bet atminkit, kad dažnai pir-, 
miau negu jūsų vaikas sužinos

kai! jomis pasinaudotų. Painus-

Daugelis tėvų mano, kad “ne
gražu” esą kalbėti su vaikais a- 
pie tūlus ihdykus ir išpasakoti

monė.

6 ir kili.
> HALSTED. 20™ !
L CANALPORT.

3R
re

nuo-

paskiriame jam užsitarnautos 
pensijos senatvėje, bet mes jį

rimas ir kimo sunykimas. Tuo- nesakysit—kas nors kitas jam 
suteiks visas žinias, tik iškrai
pytas ir sudarkytas. Vaikas ki-

“Well. Didžiausia atsakomybė puola 
ant tėvų ir mokytojų. .Jie ma
no: jeigu vaikas gali vaikščioti, 
tai jis sveikas, — ir jie nęper-

neužsitikėjimas ir jis pavartos

tikslams.

mas, ir Kaip Uis carinis esu len
gvas ir malonus, kada jus jau-

■ 1 > > I ,•> I 1 ,*>1 V 1 , 1 1 <>■<>!•! 1 1 9

lioje ragavote “širdį gaivinan
čio skystimėlio”, nedamiego jote

ne kiekvienas žmogus šventės 
dienoje daug daugiau valgo ne
gu kitomis dienomis,z<> visiškai 
maža tedirba. Tas apsunkino 
jo vidurių sistemą ir pagimdė 
mieguistumą arba nerangumą.

Musų kūnas susideda iš mili- 
I jonų celių. Kuomet jus jaučia- 
j lės silpni; kuomet jums trūksta 
paprasto gyvumo bei vikrumo; 
arba kuomet gyvenimas jusli 
nelinksmina

I kimo yra misilpnėjtįsios, 
| klios arba visai mirusios, 
nepagamina pakankamai

! kos, kad varius jūsų kimo ina-

tulos celės jusi: 
nevt i- 

Jos

Gazo Naudotojams

tai mes “
veikslą",
me silpnesnius gyvūnus

atgula lovon. Vaikas tampa 
vyru be mažiausio supratimo

Pigumai žinomi kiekvienam
Išparadvimai Naujų Prekių Geriausios Kokybės Nupigintomis Kainomis

K IKK VIENAS žino vertę prekių ant šio puslapio—jie yra vaizbos ženklo surašai, 
ir turi tikrą kainą visoje šalyje. Skaitykite ką mes padarėme su šiomis kainomis, 
jos yra daug daugiau nupigintos negu ta kaina už kurią mes šiandien parduodame.

Tikras Lonsdale ha- !
Itylas muslinas, cie- Family Soup 

pini urnas,1 5 šmotai už 
nuo šmo-alki rptas 

to, šiųme išpardavi- J 
me tiktai, už 4 
iarda .... S v

Tikri Rymiški rank
šluosčiai, coliu 
pločio, ataus!i linais 
raudonais kraštais,

jardui

Inžinierių ir Perku
riu

užkulai ir

Pa n e dėl y j

f

3 s

Kirk’s American

23
inedėh j liktai.

1 Ainoskeag serge, vi 
, si vilnoniai. 36 col

vu ir juodu—sueci- 
aliai šiame išpar
davime už CAr* 
jardą

juodos ■ 
(Inkeliai i 
pirštai, >

tiktai.

Vaiku žiemines juo-! 
dos pančiakos, mie
ros 6 iki 9K, 4 ’A 
norai ■

K. and B. Voile vei
slės moterims ir 
merginoms. dide-

ki II miera. visuo
met parduodam i po 

1.(10. nupi- KEp 
ginta iki

i Tikro Pepperel bal-, l needa Biscuit—ge- 
! tylos paklodės 2 */i j rai žinomi soda era- 
Į jardų platumo, ge- 
■ i ų siūlų kok\ bė, 5( 
į (•elitų vertė.
i jardui.... Vw

Kissel’.s darbo divo-į 
nų šlavėjas. “'The1 
Standard’’ ąžuolo!

nt

2.25

Bėro Brand

kainuoti šių savai-

5 c

siškas
zuotai suku, (iing- 
liam, dr\ žėm ir klė- 
Ikom, jar- 4 ’A-.. . . w c
Panedėlyj liktai

Amoskeag Mėlyni—l 
darbiniai marški ■ I

da po 85r, CA* 
nupiginta iki OU

I’anedėlyj liktai

tui mezgimui liovei 
na, mieros 5 iki 7(1

Panedėlyj tiktai

ninės mados, miera | O’Cedar Oil 
I iki 16 metų, 39c i L's grindims 
rų.šis,, kiek- *
viena

'. -ne uz
1 bonką, šiame 1 JĮe
i išpardavime I “v

Į Trio I" laimei et t e a p- ‘ 
I sivelkamos Sacipies 
; moterims, pcpliaim 
štailė, mieros 36 i- 1 

' k i 16. 30c 
' specialiai, 

po

Headlight
na 
ai. 

vertės. | ma 

39 c S

visur parduoda- 
po $2.0(1. mie- 

^iki*1.65

Sis visas Victrolos

i iai K s o. a. i . ge
riausi šešių virvelių 
mašinavi siutai, pa
rduodama visur no

I špuliu- 2<-
v\ rams, sali no juo
stelės. ncišsilempi.i, 
25c rūšis
porai B **

\Vaterbury budina

rantuotas vieniems 
metams, nikelio vi- 
.-šusUM," ggc

melų mieros,

25c I

H
rnėl v n i

n* baltai 
vandeniui 
10 kvortų miera, be

59c

Wit, ge-

nesujrą. laiko gerai

i::;"'""1 7.45

laikyti vidutinio il
gio figūroms .<2.(10

1.15po

Alrvander

aksomo divonai, 9x 
12 pėdu, geriausios 

;225"po •

Padirbimas $64.50

išnaudojami* ir žudo- 
ir iš- 
‘Kaip 

mes apsilenksime su išnaudoji
mu silpnesniųjų? 
žmogui gyventi, ar

Paslaptis pasekmingo arba ne
laimingo gyvenimo randasi pro
tiškoji* energijoje arba kūno

pnutis, sunykęs, jis pasijunta sa
ve gyvenimo juroje, it 
m'f'ažjstamoje girioje, 
tenai, kur vėjas pučia, 
permato pavojaus, 
vas neužvažiuoja

H k BĖK CAB1NETChi-
Victrola Inrerigimas

ir 12 pasirinkimų (še- i

Victrola Inrengimas

arba mahogany nudir-

Adresas

žindo arba raudonme
džio, užlaiko ('olmnbia 
arba Victor mašinų, iš-

Lengvi Išmokėjimai

Mes nerokuojame 
jokio nuošimčio . .

pilnai 
šviesa, 
tolinus

bė
jus 
lie

—deirintoją, uždangalą ir kaminuką 
kiu ir įdės be mokesčio.

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

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

The Peoples Gas Light 
& Coke Company

Peoples Gas Bldg. Phone VVabash 6000

l 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

ant abiejų pusių 10 co
lių rekordų 
viskas už vH

Lengvi Išmokėjimai.

ŠEŠI REKORDAI

$64.50

Liepsnos šviesas —
Žvakių spėka visų gazo šviesų 

cagoje tapo numažinta nuo Spalių 1 
dienos, sulig miesto įsakymo, šiuomi 
susimažino šviesos didumas nuo pa
plokščios liepsnos degintojų. Todėl, vi
siems gazo naudotojams, kurie 
naudojasi paplokščia liepsnos 
apsišvietimui, ši kompanija ir 
pasiūlo—r

pusių Victor rekordai i 
kus lik *24.50

Lengvi išmokėjimai

ir 12 pasirinkimų (še
ši 1(1 colių ant abiejų 
pusiu Victor rekordai I 
,Tkas 34.50 

Lengvi Išmokėjimui

N'r A. Victrola, nudirb
ta ąžuolu arba raudon- j 
medžiu, 12 pasirinki- , 
mų (12 ant abiejų pu
sių 1D coliu rekordai), Į 

™k,,s , k 66.50
Lengvi Išmokėjimai

64.50

Tel. Drover 7042 r ei. Drover 6369

P. CONRAD
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v«k. 

Nedaliomis pagal sutarimą.
4712 So. AaMand Avė. 

arti 47-tus gatvės,

^DAKTARAS LIEBREGHT
Specialistas, įsteigta 27 Metai

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

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

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

DYKAI==
DU MAŽESNES 
ŠVIES. UŽDANGALU

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistasreikia

mes su is-
Taip, tikra tiesa, 

yra kova už būvi ir

nesinori kelti? Ar jus patėmijo- 
te, kaip nerangus jus esate, ka
da jums trūksta energijos arba 
priprasto gyvumo? Ar jus pa-

ir eina 
Jis nė
jo lai- 

ant uolos ir

ne?

r',*"" **

125 s40‘20 Del Tavęs fiiiJi
// S

Fotografisas.
Mes trankiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

Kontestas Prasidėjo nuo 1 September iki 1 December

AS, 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 gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį 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 mylistu ge- Į 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoSirclžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telerrtffme Canal 6417. Chicago, Dl.

KODĖL NEŽINOTI SEKANČIŲ IŠAIŠKINIMŲ?
.. .........................................................  ^11 ■ " —I.—.11.—. .. ...........................

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vie
tos Rakandų Krautuve mes suteiksime didekę> do
vanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks inusų 
krautuvėj per šituos tris mėnesis, gaus trijų šmotų 
skurinj setą, vertės $125.00; antras gaus karpetą 
$10, o trečias gaus komodą $20.00 vertės. Del kiek
vieno čia yra proga gauti kurią nors iš šių trijų 
dovanų.

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks musų 
krautuvėje, nepamirškite paimti bill’ą arba receip- 
t’ę; su tais receipt’ais paimsite bile vieną iš tų trijų 
daiktų. Ateikite ir persitikrinkite musų krautu
vo# kainomis, o mes esam įsitikinę, kad jus at
rasite teisingai daug pigiaus, negu kitur.
Sale parodoma kame kostumeriai stovi Konteste. 
Pasiskubink, proga baigiasi.

BALNIS
4536 SO. PAULINA ST

Adomas šedis 
M. Žimblis ... 
K. Kurmauskis 
T. Burnare .. 
Burkauskis ... 
Latoža ...........
Geceni...........
Zdrikowska . . 
Staponaviče .. 
Uroviče.........
Jescvvče .......
Mui iiįiskaitč .. 
Gcdvuienė ... 
Simonas .........
Gečas .............
Bencvičia ...

. $380.60

.. 354.55

.. 340.28
. 185.55
.. 158.35
.. 119.50
... 97.25
.. 92.25
.. 78.00
... 77.85

. 71.75
... 69.00
.. 66.20
. 63.65

61.24
.. 58.89

Beneviče .......
Janauskis .... 
Jocienė .......
Balnis ...........
Stulpinas .... 
Melinauskas .. 
Janikas .........
Sergėta .........
Zudickis .......
Saczburg .... 
Zudickis .... 
Potlick .........
Abarovičia ... 
Mickevičia ..
K. Gečas .......
Ir taip tolinus

58.00

52.00
50.20
48.10
46.15
45.75
44.00
41.30
40 00
39.00
38.50
36.85
35.00

Išliuosavimo judėjimas, Betvarkė, Komunizmas, Tikėjimas, Paternalizmas, 
Vergystė, Girtuokliavimas, Individuališkumas, Visiška Lygybė, Privatiška 
Nuosavybė, Atlyginimas už riziką, Materialistai — vėjo gaudytojai, Praktiš
kas darbas, Žmogaus prigimtis ir daug kitų klausimų.

Tie visi išaiškinimai randasi knygoje:

KAS YRA TAIP, 0 KAS NE TAIP?
T

Knygos kaina tik 50c. Reikalaukite:

& PUNDINAS NAUJIENOS”
Tel Drover 3774 CHICAGO, ILL 1840 S. Halsted St Chicago, Illinois
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Momentas.
P a s a koji m a s.

(Tąsa).

Ačiū aš prabilau, irgi juo
kdamasis. Ir su syk man pa
sidarė taip lengva, smagu. Slap
tai ap/.iurinčjau ją. Tamsiuose 
plaukuose buvo įsikibęs šiau
das. besidriekiąs ant mergaitės 
ausies; apatinė lupa, kaip tatai 
dažnai esti pas gražius užmačias 
vaikus, buvo truputį atsikišus į 
priekį. Daržinėje buvo tamso
ka, dvokė drėgnumu, odomis ir 
sutrūni j ilsiais šiaudais.

Tamsta, drauge, tur bul ei
nate per rubežiu. ji paklausė.

Įspėjote. O tamsta, irgi?
Mudu, nežinia kodėl, pra- 

sij uokėm.
Įskrido kregždė, sučiauškėjo 

ir vėl išskrido. Atsimenu, vie
name daržinės kampe iki pat 
žemės nusidriekė geltona Švit
ra, panaši i auksinę lazdą, pasla- 
tvlą palei sieną. Lauke Semio
nas ką tai barė, veikiausia sa
vo arkliuką; pro daržinės duris 
matėsi, kaip kregždės, tarsi juo
dos kulkos, švaistėsi į visas pu
ses. Iš daržinės kampu žvalgė-) 
si praeities liudėsis. skurdi vie- 
nbulvbė. Kažin kur nervingai

I kad jus žinotumte. kas lai bu
vo per juokas. Bet juokai 
sielos veidirodys.

Del Dievo, kaip aš pasipuošus! 
ji sušuko ir urnai pakilus pra

dėjo rankioti nuo savęs šiaudus, 
kurie nei aukso brizgiliukai 
puošė jos aptaisą. ~

'Tamsta privalai žinoti, kad 
aš guliu šioje daržinėje jau iš
tisi dvi dieni nūdien! Neži
nau, kodėl vis dar negalima ei
ti. Čia juk gražu, ar ne? Nei 
indijonų vigvame*), ar kaip ji 
ten vadina. Man šičia labai pa
tinka. Čia taip nyku, liūdna. 
Semjonas į čia nešdavo man 
valgį, l ik truputį ilgu būdavo. 
Na (taries galėsim bendrai il- 
gėties. Ar taip? Ar girdite, 
ko tamsta taip stypsai, nurin
kite nuo manęs šiaudus! O, ta
ni ta. matau esi šaunus kavalie
rius !

Man, tiesą sakant. norėjosi 
užmesti jai (’nr daugiau šiaudu, 
kurie, nežinau kodėl, jai taip 
pritiko, šypsodamasi aš tatai ir 
pasaikau jai. .Ii prasijuokė, pa
stvėrė saują šiaudu ir siekdama 
juos man tarė:

Nu. imkite!
Be vilkinimosi aš paėmiau 

.šiaudus ir užmečiau jai ant gai
sus. pečiu, krutinės. Mergšė ne
spėjo nei ranku pakelti, žiurėjo 
nustebintai plačiomis akimis.

Dailės tamsta atrodai ytin 
šiauiai! aš nurenčiau.

Nei žaibo trenkti mudu sužiu
rom.

Ko gi jie įieško? prislėgtu 
balsu ji kreipėsi į Semjoną.

—Jieško tūlos panaitės. Be 
abejo, kas nors turėjo pajusti, 
Semjonas dar tykiau atsakė ir 
apatiškai užbaigė:

Jus turite bėgti!
- Kurgi mums bėgti? ne

žinau kodėl aš paklausiau jo.
Keikia bėgt į tą ve pusę. Te

gul panaitė eina kartu su tam
sta. Kol jie čia atsidangins, jus 
busite miške. Semjono lupos 
atrodė baltos nei drobulė, akjs 
tokios veriančios, neramiai žiu
rėjo iš kaktos duobelių.

Sutinkate? —aš kreipiaus į 
savo sąkeleivę.

Kaip norite, truktelėjus 
pečiais ji atsakė.

Lukterėkite dar! — Semjo
nas dusliai pratarė ir išėjo už
trenkdamas daržinės duris. Mes 
likom vienu du. Daržinėje vie
špatavo klaiki tamsuma su gel
tonąja Švitra viename kampe. 
Panaitė su apsikabinėjusiais 
šiaudais, didelėmis akimis ir 
rūsčia nei sustingusia eisena, 
greičiau buvo panaši i kokią lai 
paša kišką esybę. Slėpiningasis 
liudėsis dingo iš daržinės kam
pu. Ten pasirodė kas lai tokia 
pikto, grasinančio, baisaus...

Kaž kur prabilo du balsu. Žiū
rėdama viens antrai! mudu atid
žiai klausėvos... l’žviešpalavo 
iyl i. Kasžin kur neramiai dūz
gė vapsa. plonučiu jos sparneliu 
birzgėsis kilo iš šiaudu. Netolie
se kur tai sukinėjosi kiaulė ir. 
matoma, atsigulė.

Ak, kad lik nepatek t sar
gams i rankas! sušuko merg
šė ir neramiai pradėjo vaikščiot 
po daržinę I ik ne iki lo! Ne 
iki to!... Ar tamsta turi revol
verį ? ji urnai sustojo prie šais 
mane. Jos plačios didelės akis 
staiga atsiminė: pasidarė tokios 
rūsčios, paniurę, tamsios. Apa
tinė lupa tvirtai prisispaudė prie 
viršutines; rodės, kad ji laiko 
dantyse adatą. Visa jos esmeny- 
bė pasidarė guvi, kieta. Išsiėmęs 
revolverį siekiau jį mergšei.

Bet, ar tamsta mok i šaudyt ? 
tykiai ir prislėgtu balsu krei

piaus į ją.
Save nušaut aš mokėsiu, 

ji kerštingai įkirto ir alsagius 
jakutę įsidėjo revolverį antin.

Pasigirdo sunkus Semjono 
žingsniai. Rankoje jis laikė, ko
kiu lai šim lak valdžią švarku. 
Paduodamas jisai tarė:

Apsirengkime ir stačiog į

kuose maža žmonių... SU

® f
mes išėjome iš daržinės, (latvė 
buvo tuščia ir tyki. Iš šalių nei 
užsimąstę žiurėjo iškrypę šlube
lės savo mažais prikvėpusiais ian

Besipainiod/ami savo sunkiuose, 
nepriprastuose rūbuose, domiai

sučiaupę lupas, mes bėgom dar
žovių lauku; lai suklupdami, tai 
pasigelbėdama viens antram

Perlipom tūlą užtvarą, peršo
kom per rėvą, įbėgom smalsiai 
kvepiančiose kanapėse ir paga
lios dasikasėm ant kelio, palik

tankusis į

Atsimenu, mes sustojom. Sku
biai ir sunkiai alsuodami atsi- 
žvelgėm atgal. Visur tuštuma.

žemes...
ji kymiai pratai

pamojau j

Ėjom žingine.

no galva.

lio nieko nesimatė.
Pasilsėkim prabilo jauni

rinėjo mane ir rimtai tarė:

*>;■
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Cm Jip matote stebėtiną nrują patentuotą peili, kurio jų8 niekuomet pirmiau nema
tėt ir niekuomet apie jį negirdėjot. Šis yra naujausias peilis ir yra tikras revolveris, ka
libras 22. Jus galite Šauti iš jo su smailiomis kulkomis, ir patronais^ be kulkų. Sis peilis 
yra labai gražus, mažos formos, taip kad jus galiet nešiot jį savo vestos kisemuje, taip pat 
kaip kiekvieną kitokį peilį. Jis turi vieną didelę geležtę, labai aštrią, padarytą iš geriau
si > plieno. Jis tarnaus jums visuose atsitikimuose, ir dargi jus galėsite su Juo nusiskusti. 
Geležtės atsilenkia vien tik paspaudus automatišką knypkį. Prietaisas dėl užMisymo randa
si geležtėje, storai apvilktoje nikeliu. Mes jį gvarantuojame ant 20 metų. Mes prisiusime 
jums rašytą gvarantiją sykiu su peiliu. Šis stebėtinas peilis, galima vartoti ne vien tik 
kaipo peilis, bet ir kaipo revolveris. Nemanykit, kad tas yra vien tik naujiena, jis yra tik
ras 22 kalibro revolveris. Jis yra taip padarytas, kad kiekvienas nežinodamas kad šis pei
lis yra revolveris, neims už nieką kitą kaip tik už peilį. Šis išradimas, labai įdomius ir 
taij gi labai naudingas. »

Ką tai jums reiškia turėti tokį peilį? Ir taip, šis peilis bus jųsų naudojamas nb vien 
tik kaipo peilis, bet taipgi kaip revolveris ir kartais apsaugos- jus nuo blogų žmonių. 
Ne dyvai kad mes kasdiena parduodame šimtus šių peilių, dėlto kad kiekvienas kuris šį 
peilį nusipirko nesigail, kadangi jis yra jam labai naudinga. Kaip veikti su tuo peiliu, tai 
yra taip lengva, kad kiekvienas gal tai suprast, ir apart to mes išsiųsime nurodymus su 
kiekvienu peiliu. Kaina šio stebėtino išradimo yra visai nebrangi, kadangi kainuos jums 
$4.95. Jus negalite nusipirkti šio peilio kur nors kitur, jus galite tiktai nusipirkti jį nuo 
musų. Nesiųskite pinigų iškalno, tiktai prisių.skite mums savo pilną adresą, įdėdami 20c 
stampom padengimui siuntimo išlaidų, ir mes išsiųsime jums šį peilį, ir $4.95 jus užmokė
site. kuomet peilis bus nusiųstas į jųsų namus. Jeigu jus gyvenate Canadoje, arba kitoje 
kokioje šalyje, malonėkite atsiųsti pinigus su jųsų užsakymu. Rašykt dėl to šiandie nes šau

mišką. Miško viduryj randasi 
rubežius... Aš gi bandysiu kaip 
nors sutrukdyti juos. Švarkus 
galėsite sugražint kartu su kny
gutėmis... Pasiskubinkite!

Švarko buvo įvyniota didelė 
skara, o man —kepure. Tylė
dami mes skubiai apsivedėm

Iš po švarką matosi kojos... 
Tai niekis... rokavos Semjonas.

Eisite lauku... Kad tik iš to
lo nepažintu... Šventadieniu lau-

lelis greitai bus išbaigtas.
DEFENDER POCKET KNIFE CO.,

1757 \V. Stiperior St., Depl. B-32 Chicago, III.

IN THE LIGHT

tikrai parodo 
esą, Imi tikrą 
Ivvlikai melu

Persergėjimas!
'p IKRAS Radiolite naktiniai ir
1 dieniniai laikrodėliai dirba

mi tiktai Robt. LL Ingersoll & 
Bros.

varantuota kai 
i laikrodžiai. Jie yra daugiausiai p; 
sėję laikrodžiai visame sviete.
diolite Modeliai $2.50 iki $5.50

Visokie Modeliai $1.35 iki $6.00

l'emvkite vardą INGERSOLI 
uit ciferblato.
i'ikras Ingersoll lladiol
alką tamsoje nenešant Į

IN THB GARK
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tinuos savo rūbuose. Pailsusi ji 
nuėmė man nuo galvos kepurę 
ir pasidėjo greta savęs.

Taip bus geriau, ji vos pu
sti Irmai nusišypsojo.

Atsimenu, toje valandoje aš 
joje pajutau ką tokia veriančio, 
artymo.

Mano dieve! .Ink tamsta per 
dėm šlapias! Palaukite!

Išsiėmusi iš kišeniaus nosinę 
ji atsargiai ir rūpestingai pradė
jo šluostyt mano veidą, kaktą.

Taip. Dabar bus gerai.
Aš nenorėjau kalbėt. Reikėjo 

žiiu’fHi į ją. Nežinau, ar ji paste
bėjo tai, ką aš norėjau pasaky- 
ti... Suvis nežinau...

Mes ir vėl ėjom. Kas kart re
čiau besižvalgėm atgal, bet už 
tai juo labiau pradėjom žiūrėt į 
priekį, į mišką, kuris kaskart ar
tinosi mums.

Ar rubežius miške? — Ji 
kreipėsi maniu.

Rodos. Bent taip pasako
jo Semjonas.

Netikėtai prieš mus tolume 
pasirodė ratai.

Atsimenu, mudu pažvelgėm 
vienas antran ir smarkiai pra
sijuokėme.

Išeina negudriai? — klau
siančiai juokdamos pratarė pa
naitė.

Hm!-— aš nei pagelbos jie- 
škodamas pažvelgiau aplink sa
ve.

Ar žinote ką? Sėskim ir ap- 
supkim kojas. Nudilinkime pa
ilsusius.

Iš tikro!
Atsisėdom. Paslėpę kojas po 

švarkais mes ir vėl pažvelgėm 
vienas antran.

Ne, šitaip mes išrūdysime 
panašus į elgetas — ji juokavo.

Taip negalima. — Sėskite 
kitaip. Ne, kitaip... Pakovokite 
kviečiuose kojas...

Juk lai rugiai... Nežinau 
kodėl aš pataisiau jos pasiriki- 
ma. c

Vis viena. OI taip...
Ji darėsi man vis arlymesnė

ir arlymesnė. Rodėsi, kad mu
du senai-sviiai botume drauge 
gyvenę, o tik paskui persiskyrę. 
Dabai’ ir vėl susitikę...

Ratai vis artinosi, štai ir su
vis arti. Ant vežimo sėdėjo Irįs 
ūkininkai ilgais susivėlusiais 
plaukais, besidraikančiais aid 
pečių. Aid galvų turėjo skry- 
bėlius, kurie labai priminė kniū
psčiai apverstus šeimininkės 
puodus... Atidžiai įrėmė į mu
du akis jie pravažiavo.

Pavyko! —sušuko mano są- 
keleivė. — Eisim! , Numeskit 
kepurę. Patiko mat. Duokite 
šią.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

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

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1840 So. Halsted Street, 

Chicago, III.

P ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

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

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

PAGARSĖJĘS 
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, 1 zuitų Rėmų ir Stoginės Popieros.

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

'^a****®*"""^*^***"*"^  ̂ ............

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.
AMERIKOS PILIETIS I

Kaina 25c.
Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 

kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

I “NAUJIENOS” į
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

■■■■ • . . .............. - ..................................-____  ________________/f
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MTKares Nuotakos. Statoma scenoj pirmu kartu Chicagoj
Rengia Lietuvių Socialistų Sąjungos 81-oji Kuopa

SUKATOJE, GRUODŽIO (DEC.) 1 D., 1917 M.
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place
Pradžia punktualiai 7:30 vai. vakare. Inžanga 35 ir 50c ypatai.

Gerbiamoji Lietuviu visuomene,
pamatyti perstatant dramą “KARĖS NUOTAKOS 
atvaizdinimas geležinės vokiečių rankos.

Teatras=Muzika

nepraleiskite šios progos 
tai gyvas 

. Jeigu jus įdomaujate, 
jeigu jums žingeidi! žinoti, koks padėjimas žmonių yra šiame 
karės momente, tai ateikite ir pamatykite “Karės Nuotakas”. Vei
kalas atvaizdins gyvai. Skaitlingai kviečia ateiti. Komitetas.

4)

7)
8)

Solo .........................................................
Solo ant korneto..................................
Deklemacija..........................................
Lietuvių Moterų Choras vedamas

Extra

Tapgi bus puikus Koncertas. Dalyvaus gabesnės Chicagos spėkos.

P R O G R A M A S:
Drama—“Karės Nuotakos”.
LSS. Vyry Choras po vadovyste .. .. J. KATILIAUS

........ p. TURSKIS 
p-lė A. GRUŠAITĖ 
p-lė A. KAIRIUTĖ 

ponios GUGIENĖS

CHICAGOS ŽINIOS
dį kabaretų klausimu, ir pa 
vesti visą reikalą miesto ta 
rybai — galutinam jo pra 
vedimui gyveniman.

kas), abu bendrovės nariai, šie 
du kalbėtojai taipjau, kaip ir 
pirmasis, kvietė visus prie vie-

Virinkite 
vandenį.

Pereitą ketvergą ir pėtny- 
čią siautusi Michigan ežere 
audra nepaprastai sudrums
tė ežero vandenį. Del tos 
priežasties chicagiečiai da
bar turi gerti nešvarų van
denį, arba kaip tūli sako 
“skarbavą kavą”.

Sveikatos komisijonierius 
taigi persergsti gyventojus. 
•Jisai pataria negerti tos “ka
vos” — kad kartais neužsi- 
kretus ligomis. Geriau gert 
atvirintą vandenį. Atvirin-

kur iki šiol įplaukdavo mies
to iždan. Priešingame atsi
tikime turėtų būti sustabdy
ta daug viešųjų darbų.

Išteisino Dėdės Šamo

Koronerių teismas vakar 
išteisino pačto automobiliaus 
šoferį Gustave Kullerman, 
kur užvakar suvažinėjo 12 
metų mergaitę — Virginią 
Donahugh, 7811 So. Halsted

Areštavo
“baroną” ,

Policija areštavo tūlą Cha
rles Nelsoną, Anglijos “ba
roną”. Kaltinamas už išlei
dimą neteisingo čekio — dvie 
jų šimtų dol. vertės. Tikra
sis to “barono” vardas esąs 
A. Williamson. Beto, iš po
licijos rekordų sužinota, kad 
ponas “baronas” jau keliatą 
kartu buvo nubaustas už i- 
vairias blogadarystes.

Žmonės laike prakalbų kaž
kodėl neramiai užsilaikė. Gal 
būt dėlto, kad tėvai, nežinoda
mi, jogei apart baliaus bus dar 
ir prakalbų, atsivedė vaikų. Tie 
mažieji “revoliucionieriai” tai
gi ir kėlė triukšmą. Bet ką tu 
jiems padarysi: tokia mat jų

Rengėjai, regis, turės pusėti
nai pelno, priegtam — ir naujų 
šerininkų.

Žmonių buvo pilna svetainė.
—J. Aceris.

Apriejo tris 
žmones

ras gėrimui, kaip žalias, bet 
šiame atvėjuj jis daug galės 
pasitarnauti vartotojams: 
išgelbės juos nuo galimų pa
vojų ir sveikatai ir — kiše-

Šuo, manoma, pasiutęs, 
ties Wadswart mokykla va
kar apriejo tris žmones — 
vieną vaiką ir du suagusiu. 
Visi nugabenta į ligonbutį 
ištyrimui.

Padėjo bombą
Nežinomas blogadarys va

kar naktį padėjo bombą prie 
namo 5929 W. End gt. Eks- 
pliozija nors ir nepaprastai 
smarki buvo, bet didelių nuo 
stolių nepridarė: tik namo 
langai išbyrėjo.

BRIGHTON PARK.

Paliuosavo
krautuvninkus

Už nešvarų maisto produ
ktų užlaikymą sveikatos de
partamentas pereitą savaitę 
nubaudė keturis krautuvių 
savininkus — nuo 10 iki 3 do

Teisėjas Barosa vakar pa
liuosavo—išteisino detektivą 
John Burns’ą, kuris buvo ka
ltinamas kyšių ėmime nuo 
Ohio viešbučio savininkų. 
Nebuvo aiškių prirodymų, 
tariant svarbesniojo minėto 
prasižengimo dalininko, tū
lo Stowello, kur andai neži
nia kokiu budu “prapuolė” 
iš Chicago avė. policijos sto-

Pateko 
bėdon.

Nežinomas blogadaris va
kar naktį .siveržė W. Wolfo 
namuosna, 7525 Lafayette 
avė. Revolveriu rankose jis 
pradėjo šeimininkauti siū
boje. Kambarių savininkas 
tečiaus užklupo jį iš užpaka
lio ir atėmęs revolverį nu
dangino policijos stotin.

kur buvo išrinkta vedimui 
tarybų su valstijos guberna
torius Lowdenu kas dėl su
šaukimo nepaprasto Illinois 
legislaturos posėdžio, vakar 
apleido Chicagą.

a

uusių apystovų paista
lai k n dikčiai sumažė- 
Apskaitliuojama, kad 
lis metais reikalinga 
ie septynių milionų 
stra įplaukų prie tm v *■ v z

Vaikų paralyžiaus siau
timas sulaikyta

Sveikatos komisijonierius, 
Dr. P. Robertson, praneša, 
kad vaikų paralyžius paga
lios tapo visiškai sulaikytas. 
Per pastarąsias kelias die
nas nebūta nei vieno naujo 
susirigimo.

Baus už dirbimą eksplio- 
duojančių medžiagų.

Reinhold Faustas, kur bu
vo padėjęs bombą Auditori
um teatre, kaltinamas ir, tur 
būt, bus baudžiamas už du 
vyriausiu prasižengimu— pa

duojančiųjų medžiagų dirbi
mą.

aso ve

Keistučio Kliubo vakaras.
Ketverge, lapkričio 28 d., Li

berty svetainėje Keistučio Kliu- 
bas surengė šaunų vakarą. Va
karo programas susidėjo iš dai
nų, eilių, monologų ir dialogo.
Veikusieji savo 

užduotis atliko gana gerai — - 
kiek to galima reikalaut nuo 
darbininkų. Pav., kareivio su 
oficieriu pasikalbėjimą išpildė 
P. Gura su J. Patamsiu. Iš
ėjo g a n a gerai. Panele 
M. Kadzulutė padeklamavo po
rą deklamacijų, gana gerai. Ok
tetas padainavo kelias dainas. 
Kliubo choras šį syk irgi vyku
siai padainavo. Keliatą dekla
macijų atliko p-lė O. Pajuodai- 
tė, ytin gerai. Nors ji tik pir
mu syk pasirodo scenoje, bet, 
matoma, turi gabumų. Gi p. 
S t. Turskis, jis, kaip ir visada, 
moka užganėdini publiką.

Aplamai imant, vakaras pavy
do visais atžvilgiais. Jei bent 
<as darė nesmagumo, lai tūli 
musų sporteliai (kiti juos vadi
na “niekei sport’ais”), kur iš 
svetainės kampų stengėsi pamė
gdžiot lošėjus. Bet* į juos pro- 
ingi žmonės nekreipė atidžios: 
icrdaug jau jie yra “pasižymė-

r. K. Draugelis
DENTISTAS

Leidimų komisija, mato
ma, taip ir nepasiūlys miesto 
tarybai savo “griežtą suma
nymą” prieš kabaretus, su
lig kuriuo ten turėtu būti už
drausta ‘visoks pasilinksmi
nimas”. Pranešama, kad 
pas tūlus komisijos narius į- 
vyko t. v. “change of mind”.

Pas fotografą John W. A- 
mes, 1018 Mihvaukee avė.,

nu

I) rovė f

šių mėty pie mokesčių padidinimą ir 
tūlas šiaip menkesnės svar
bos atmainas.

Panedėlyj komisija betgi 
turėsianti tart paskutini žo-

mas žmogus ir paprašė “pa
daryt pikčerį su šaudykle”. 
Fotografas padavė jam šau
dyklę ir pradėjo trusties apie 
mašinėlę. Besitriusiant ne
pažįstamasis paleido šūvį ir 
pabėgo. Fotografas nuvež
ta pavieto ligoninėn. Mano
ma pasveiks. Fotografas 
betgi nemano, kad tai butą 
kerštininikę darbas: žmogus 
veikiausia per klaidą palei
dęs šūvi ir bijodamas patekti

rą, leidžia penis Kaip tinkama 
“šeimyninkaut” svetainėje. Rei
kėtų kartą ant visados suprasti, 
kad pasilinksminimo vakaras 
tai ne “jomarkas.” —Atandėlė.

irma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Plėšikai siaučia
Pėšikai siaučia. Vakar ta

po apiplėšta aštuoni žmonės, 
iš kurių blogadariai atėmė 
viso arti 500 dol. Nei vienas 
plėšikų nepagautas.

CICERO.

lynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ban-

uieKiie savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
r yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
nokėti ant pareikalavimo.

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

, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare, 
ėtnyčiomis iki 4 valandai po Įlietų.ir

VYRIAUSYBĖ
K B Vice-Pirm. VINCAS

DIREKTORIAI

Vakaras

vo surengusi biznio vakaru.

Dr. Bie-

vienybės ir lt.

te visus lietuvius be skirtumo 
prisidėti prie vietines koopera-

sas kitas panašias bendroves su

Sekami kalbėjo d. K. Ado-, 
maitis ir J. Uktvcris (Kuzmiė-

Opera. — Auditorium teatre, 
pradedant panedėliu, Didžioji 
Opera stato: panedėlyj — “Ro
meo and Juliet”; utarninke — 
“Les Huguenots”; seredoj — 
“Lc Jongleur de Notre Daine”; 
ketverge — “Isabcau”; pėtnyčio- 
je — “Dinorah”; subatoje — 
“La Boheine.”

Strand teatre — “Pinafore.”
Teatras. — Illinois teatre, 

pradedant nuo rytojaus, visą se
kamą savaitę bus lošiama “Ha- 
ve a Heart.”

Power’s teatre — “Come out 
of the Kitchen.”

Blackstone teatre — “Hamil- 
lon”.

Colonial teatre — “Here co- 
iries the Bride.”

Garrick teatre — “Passing 
Sho,w.”

Lietuvių teatras.

Ryžiai, svaras
rancy head....................... 10%—14
Blue rose ...............................  1()__j3

n,- • (Pekas>
N I Vis., Mum. ir Dak.........35__ 40

Pienas (Kcnas)
Condensed, geriausis .... 18—21 
Vidutiniškas .............. I6V2—18y2c

... 13—15c 
svaras 

. .48—53c 
... 44—50 

svaras 
.. 32—35c 
.. 31—34c 
... 29—33 

tuzinas 
... 53—59 
36i/2—42 ya 
34%—40% 

svarui 
17%—20% 
... 16—2b 
... 13—17 
... 13—16 
... 11—14 
. .. 33—37 
31%—35% 
... 45—56 
... 40—44 

svarui 
... 33—39 
. .31%—37 

. 30—35% 
svarui 

... 32—38 

... 28—36 
svarui 

.. . 23—28 

... 21—26 
... 20—24

Nedelioj, gruodžio 2 d., “Eks- 
propriacija”, dviejų veiksmų 
drama — Mcldažio svetainėje, 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 6 
vai. vakaro.

šiandie, gruodžio 1 d., “Išarės 
Nuotakos” — Meldažio svetai
nėje, 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
7:30 vai. vakaro.

Nedelioj C.S.P.S. svetainėje, 
kampas Ručine ir 18 gt., Latvių 
Soc. skyrius stato G. Engelio 
dramą “Osta” (Uuosta — prie
plauka). Pradžia 4 vai. po piet.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras 7
Miltai

% bačkos maišas
% bačkos maišas r • ■V8 MiicKos maišas . ?. .
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai
Bonemian style % 
5 svarai ...........
Balti % bačkos .. 
Juodi, % bačkos .
5 svarai .................
Graliam miltai 5

Corn Meal
Balti ar geltoni .

Maisas (Hominy), svaras

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimus 902-904 National Life llldg., 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir subatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1566 MILWAUKEE AVĖ., Chicago, III.

Tel Humboldt 97.

bač>.

sv.

7%—8%c 
(Maišas) 
280—295 
142—149 

. 33—37c 
Maišas 

.135—,145 
32—35c 

137—150 
1.20—1.35 
. 29—34c 

maiš. 30-35 
svaras 

. 5%—6%r 
....6 —7e

SR. W. YUSZKIEWICj

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJ A< 
£a» turi skaudumas arba silpnas aku 
,alvo* skaudėjimo, atsilankykite pa^

1155 Milvvaukee Avė
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaku>«- 

’oio Q -,-vto iki 1 po

REIKALAUJI AKINIŲ
kenti galvos skaudėjimą, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii akly, 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvą, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių.

Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
Jeigu
JeigU imi uzAiiftuiKj tinių.
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart a»i 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TĖMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal §335

Vidutiniškas .............
Evaporated, nesalti. .

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių^................
Plytose .......................

Butterine
Plytose .......................
šmotuose ...................
Vidutiniškas .............

Kiaušiniai
švieži extra .............
Refrigeratorių, extra
Tefrigerarorių N 1 

Pupos (beans)
Navy ............................
Lima ............................

Slyvos, geros svarui..,
Vidutinės ...................
Prastesnės .................

Kumpis, geras, svarui
Prastesnis .................

Lašiniai geri, svarui .
Prastesni .....................

Taukai
Dėžutėj .....................
Palaidi, geriausi ...
Paprastieji .................

Kalakutai
švieži .........................
šaldyti .........................

Vištos
šviežios.....................
Saldytis......................... '
Gaidžiai švieži .........
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik 
įlįs. Jei kuris jy neparduoda ta kai 
na, nepirkite, bet jieškokite tokiu 
kurie parduos jums šiomis kaino' 
mis.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tuš
čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam pag*- 
rintę Ophthalmoaset- 
•r. Ypatinga dosaa 
atkreipiama | vaikas. 
Valandos: nuo * ryta 
iki 9 vakaro; nedlŪ. 
nuo 10 iki 11 diena- 
ihland Avenua,

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

VALANDOS: Nuo 9 ižryto iki vaka- 
Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po piet iv 

Tel. Haymarket 24 34.

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-r*« 
lubos, 
rui.

DR. M. HERZMAN

Padėka
POVYLAS KURLANSKAS

liko perkeltas iš šv. Kazimiero 
kapinių į Lietuviškas Tautiškas 
Kapines, Lapkričio (Nov.) 29 
d., 1917, kur dalyvavo didelis 
skaitlius žmonių — giminių ir 
pažįstamų šiose šermenyse. Už 
tai velionio brolis taria širdin
gą ačiū visiems tiems, kurie da
lyvavo šermenyse. Mirusiam, 
greitai bus pastatytas gražus 
paminklas.

Laidotuvėmis užsiėmė grabo- 
'i’iils A. Masalskis.

Su pagarba, 
Jonas Kurlanskas.

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiky ant sniuikos 

I’rof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

Hfl5TERU^5T5TEri

Čia YraJusy Proga
Gauti geresni darbą ir dau

giau!) inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausy, nosies ir 
gerklės ligy

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20 mėty patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

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

Ka-tik išėjo iš spaudos
l

I) ilgio

k

Gerai lietuviams Mnomas per 16 me
tų kaipo patyręs ardytojas, chirurgai 
ir akušeris.

Gydo aštrias ii chroniškas ligas, vy- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tl 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110., 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS : 8—9 ryto, tiktai.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Halsted st. 
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 rak.
1 G2 C2 •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekos. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po piety 

Išskiriant Nedėldienius ir Seredae

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

3149 S. Morgan St. kertė 82 aL 
Chicago, III.

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 uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas ir Chlrurya*.

Specialistas Moteriškų, Vyrilkų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milvvaukee Ava.

Kampas North Avė , Kambarys 801. 
VALANDOS: 8:30 iki 10 iiryto 

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

Tel. Armitage 984

DR. A.d. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

XSPINDUUAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan .St., Chlcage 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li
pyto ir nuo 5 iki 8 vakare.

i

Daktaras VVISSIG
Specialistas iš Seno Krajaus

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.

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulį, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centu.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

DR. A. L EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

| 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyveninio Tel. Canal 5188

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas: 2359 S. Leavitt St.

Valandos 8—10 ryte; 4—8. vak.
Tel. Canal 3877.

Telephone Drover 1691

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

SpecialUtaa Moteriškų, Vyriikų, Valkų 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 6—5 po pf«t<. T—< 
vakar*. Nedėldieniais 10—1 po plati.

3354 S. HALSTED ST., arti 14 lt 
CHICAGO. ILL.
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\lėšas pi

lankyti
1918 nu

212 kuopa.— 
draugės 2-rą 
itz Hali bus 
lonėkite visi 

valdy- 
daug

1 draugai ir
2 vai. Schl 
tingus. Ma 
nes bus renkama

tams. Be
vti. K. Braževičius,

turime

Indiana Harbor. Ir.d.—Sus.

yks gruodžio 2 d. 1mą vai. po pie- 
. Ant Mikaločiaus svet.. 2112 — 
7th St. — Norinčius prisirašyti 
ie SLA. 185 kp. maloniai kviečia-

Seitlemento Pilietybės Mokykla,— 
30 Gross avė., rengia vakarėlį suba- 
s vakare, gruodžio 1 <1. Bus įvairių 
isnuų ir šukių. įstaigos vedėjai no
tų, kad ateitų juo daugiau buvusių- 
mokyklos lankytojų ir kartu tu- 

laujaisiais moki- 
duodama pavil-

ClU

paskirta ir maža įžanga — 5 
moterims ir 15c vyrąms. — 
mi visi draugai ir draugės at

Lvdia M. Schmidt.

Wis 100 kuopos

! v<d. po pietų. 416 Winters 
'< j gatvėj.—Malonėkite visi 
atsilankyti, nes bus renka- 
ba sekantiems metams, lai
do kožnas vienas narys už-

A. J. Solton.

rVaukegan.• III. —Socialistų Parti-

s nedėlioj. gruodžio 8 
o. Liuosybės svetainei, 
•us renkama naują yal- 
tarimas apie prisidė- 

prie LS. Sąjungos. Už- 
ir narės nepamirški-

Litvinskas sekr

etuvių

l abai svarbu. —Koop. Sekr.

226 kp. metinis susirinkimas 
cdėlioj. gruodžio 2 d. 2 vai

nėj Boom B. ant Blackhavvk ir Noble 
kitę visi atsilankykit. nes turime 
daug svarbiu reikalų aptarti. Taipgi 
Ims renkami viršininkai ateinan
tiems lt>18 metams. —Valdyba

jmių Globėjų (trustees), įvyks nedė
lioj, gruodžio 2 d. 2 vai. po pietų. 
Kapinių ofise (Justice, lill.)—Susi- 
i inkime privalo dalyvauti visi globė
jai, nes tai bus paskutinis susirinki
mas šiais metais, kur reikės aptarti 
( aug svarbių reikalų. —Valdyba.

29 ir 30 Wardo socialistų domai.— 
V i sos 29to ir 30to \Vardo Socialistų 
Partijos ir Sąjungos kuopos turės 
bendrą "caucus” susirinkimą utar- 
ninke, gruodžio 4. lygiai 8 vai. va
karo Seltlemento bute. 4630 Gross
avė. šis bendras susirinkimas šau
kiamas tuo tikslu, kad nominavus 
kandidatus į aldermanus. Balsuoti 
■orės teisės tik pilni nariai, lodei 
kiekvienas ateidamas į susirinkimą 

■gul atsineša savo mokesčių knygu
tę. \ isi nariai tegid skaito savo 
priederme atvykti.

Svarbus Pranešimas Chicagiecianis 
Meldžiam atsiminti visų draugijų bei 
kuopų, kad subatoj, 9 Kovo (March), 
1918 m., yra rengiamas didelis kon- 

( frrtas naudai "Laisvės” ir ,‘Naujo-

<-
j. Fodelgi, visos progresivės drau- 
jos esat nuoširdžiai prašomos ne- 
ngt kito panašaus vakaro Kovo 9 
enoj. —Vakaro rengimo komitetas.

. LSS. kuopos, jeigu kuri turite vei
kalą “Tiktai niekam nesakyk”, malo
nėkite ar parduoti arba paskolinti 
l SS. 138 kp., Cicero, III.. Siųskite 
kaip galite greitai (keturis egremp- 
liorius) šiuo adresu: V. Shileika, 
J 840 So, Halsted St., Chicago.

i

v\ ks
231 kuopos susirinkimas į- 
dėliolj, lapkr. 2, 10 vai. ry-

Gross avė.—Visi nariai malonė- 
atvvkti laiku. —Valdyba.

22-ros kuopos susirinkimas,

Susirinkimo laikas ir vieta bus 
kelbta vėliaus.

j. anizacijų 
s rinkimas 

visuotinam 
ių suvažiavimui 
galtj į 
iioj, gruodžio

Išeivių Socialistinių Or- 
Konferencijos extra su- 
apsvarstvniui programų 

akos rusų koloni- 
ir išrinkimui dele- 

suvažiavimą įvyks nedė-

listų svetainė- 
A. Ivanov.

Rocktord, III.—L. S. ir D. Draugy
bes priešinei i n is susirinkimas bus 2

loti) S. Mai” gt. Malonėsit visi nariai 
i. nes bus renkama nauja 
t ž i)ealsilaiik\imt bus bau-

- -O. Valiulienė, Rašt.
v nI

. D. L.
i rinkit
. vak..

Draug 
is iv

ienė, Rašt

94 kuopos pri 
>us nedėlu

I!) av

nuo įtoji (11)

ie. Garv,

terenei- 
lietuviai

ircianu atsilankyt) ir 
i'ialistai turi pasakyti 
dus laikus. Prakalbos 
i valandą po pietų;

J. Denientis.

Šimas Racino lietu- 
Lietuvių Darbininkų 
ugija nėra nė politi- 
irganizacija, o tiktai 
apšvietos platinimo, 

ir kadangi katalikai ir socialistai .da
ro vieni kitiems priekaištų dėl to, ku
rių mokslas \ ra geras o kurių nege
ras, tai LDLD-jos 65-ta kuopa nuta
rė surengti debatus katalikų su so
cialistais, kad visi Racino lietuviai

11)

uros J)r

argumentus. I.DL. D-jos 65-ta kp. te
mą debatams paskyrė tokią: “Kas 
pagerins darbininkų būvį. Krikščio
nybė ar Socializmas?” Debatams lai
kas paskirtas gruodžio 16 d.. 1917. 
2:30 vai. po pietų. Union Hali, ant 
viršaus “Strand’’. Jaigu kuri pusė 
m stos i debatus paskirtu laiku, bus 
skaitoma kaipo pralaimėjusi. I.IHJ). 
65-la kp. jokių kaucijų nereikalauja 
ne iš vienos pusės ne iš kitos. Atsa
kymą rengimo debatų ko misijai ma- 
lo įlėkite siųst žemiaus, padėtu adre
su. Rengimo komisija:

P. S. Tokiojau turinio laiškai, re
gistruoti, pasiusta vietiniam kuni
gui V. Slavynui ir LSS. 124 kuopai.

SLA. 129 kp. laikys priešmetinį su
sirinkimą gruodžio 2 d.. 2 v. po pie
tų. Malonėkite visi atsilpnkyti, nes 
bus renkama nauja valdyba ateinan
tiems metams, ir užsimokėsite savo 

mokestis lygi Naujų Me- 
ašt.P. M. Akstinas.tų.

Lietuvių Socialistų Jaunuomenės 
Lygos 1-mos kuopos mėnesinis susi
rinkimas dėlei tūlų priežasčių šian
die m įvyks. Susirinkimas lieka per- 

‘Aušros” sve- 
—Valdyba.

keli

Melrose Park, III.—LSS. 43 kuopos 
susirinkimas bus nedėlioj, gruodžio 
2. 12 vai. dieną, Frank ir James sve
tainėje, 23rd ir Lake gtv.—Draugai, 
susirinkite laiku, nes turim daug 
svarbių reikalų aptarimui.

Indiana Harbor. Ind. — LSS. 217 
kp. metinis susirinkimas įvyks pa- 
nedėlyj. gruodžio 3, A. Mikalavičiaus

vak.--Visi draugai atvykite paskirtu 
laiku. Bus valdybos rinkimas 1918 
metams. Norintjs prisirašyti prie 
vielinės kuopos meldžiami ateiti da
bar. —P. Matonis, Rast.

Roseland, III.— Liet. Mot. Progr.
Sus. 25 kuopos extra susirinkimas į-

po pietų, Aušros kambariuose, 10900 
Michigan avė. Narės, ir norinčios ta
pti narėmis, malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku. .J. Grybienė, Sekr.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbi mama kainos:* 

1 colis, syk), 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą 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 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauia darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir lt., 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: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo pusbrolių ir pusse

serių. Adomo, Uršulės ir Zofijos Bru
žų, paeina iš Kauno gub., Telšių pav. 
Tirkšlių parapijos, Likšnakių kaimo. 
Jie patjs ar kas juos žino malonės 
atsiliepti. Nataly Bruziutė 
4216 N. Henderson st., Chicago, III

Pajieškau savo tėvo X’incento Ben- 
dauskio, paeina iš Kauno gub., Tel
šių pay., Bemelavo vals., Alsėdžių 
parapijos, Grumblių kaimo. Du me
tai algai gyveno St. Louis, Mo. Jis 
pats ar kas jį žinot malonėsit atsi
liepti. Auna Mažeikienė, 
4216 N Henderson st., Chicago, 11).

Pajieškau savo tėvo Jeronimo Sta
nkevičiaus, arba Joe Stankaus, paei
na iš Suvalkų gub., Garlevos parapi
jos. Augšlas, tamsios pažiūros ant 
veido; 50 metų amžiaus, seniau gy- 
venb E. St. Louis. III. Jis pats, arba 
kas jį pažįsta malonėkite atsišauki 
Aš atlyginsiu išlaidas. 1

Jonas Stankevičius,
2912 XV. 39th PI., Chicago, III.

ASMENŲ J IEŠKO. ■ rakandai

'P

1840 S. H

uis s 10

) Juozapo Ma- 
šiaidių pav., 

gi jrnuau 
*i yje, veii

imi!
loti

JAUNA PORA turi parduoti tua 
jaus penkių kambarių veik n*11!“1 
rakančius, divonus, cab ne , phono- 
graph, upright S
visus sykiu arba atskirai. 1

mas fialas. Prki
Chica?'

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

DRAUGIJOS

,eir
?„?, j grynus pinigus.

I 2910 North Avė 
,I Humboidt Park

Amerikos Lietuvių
1 )arbininku Taryba.

Laikinasai Komitetas:

Makaveckait ė 
iH-ago. III. IR

■a .V pėdų augščįo, mėly
nių plaukų. 8 metai kai| 
Paeina iš Kauno g;:’gub., | $250.00.
lesto. Kas praneš apie jį 
vanų. Jurgis Motikaiti 
nal St.. Chicago, 1

dukters Jievos šim- 
senumo. Prasišalino 
2 savaitės; tamsiai

stojimas tiktai bėgiu 1917 melų.
DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 

VALDYBA RENGSIU, XVIS.
Kaz. Braževičius.

Krautuve
M nenorit

pirmininkas, 
402 Lincoln >St. 

vice-pirminiųkas. ;
321 Middle St.

dėl pirkimo ir 
t ų, kaip tai* la 
vėlių ir kitoki 
mane, tai aš 
kad auksą pir

la

imsit.
'odosRronson St., R. F. 1). 36 

Kaz. OiJanskis, fin. raštininkas.
818 Jenne St

Ant. Pakšis. Iždininkas 462 Jenne

gausite r

KABAI PIGIAI parduodamo štoro 
Ifikčieriai: 1 geležinė šėpa, vertės 
i $250.00; 2 sieninės šėpos (\vaii ca_se). 
Vienas stiklinis keisas—12-kos.pėdų, 

i stiklai 14 colio storio, ir lango stik- 
1 lai (frames) vertes $ą0.00. Parduo- 
i dama iš priež.asties išėjimo į karę.
Daiktai verti $550.00, atiduosiu už 

. Taipgi parduodu naujus ra
kandus devyniems ruimams: visai 
naujas frontruimio visas setas, tik
ros skuros, visos sėdynės ir liinčius, 
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, III.
...— . ............. 1 n

nuo manęs iau 
geltonų plaukų, 
balto veido, ant 
gamą; 5 pėdų ii 
(tėjau. 1 _
Kas pirmas praneš arba suras 'ją tas . -
gaus 5 dolerius dovanų. --------”

Antanas Shimkus. TAUPYKITE PINIGl S
5553 So. Kostner Ave., Chicago. Į Tegul jųsų randa moka už jųsų na- 

'________________________ mą. Moderniškas naujas, 2 flatų
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sawyer ir 4o 
gatvės. _ ,

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, diskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x1321^. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

ibiejų žandų po ap-;
3 colių augščio. Gir j 

kad gyvena čia-pat Chieagoj.
NAMAI-žEME

Cliicagc
K.- .HJRGELIONIS, Vicc-Rrcz.,

3133 Emeraid Avė., Chic.age

1840 S. llalsled St 
K. GUGIS, Iždininkas,

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago,
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Ave., Chicago, 
Jf 1.1 A ŽEMAITĖ,

2919 XV. Division Si., Chicago,

ninku Taryba.
Valdyba:
Pirmininkas, A. Pctratis,

III

173 Milvvaukee
VI. Kačiučių, ičia. iždo globėjas

14 Congres
Jonas Kasiulis, maršalka

lišt?n Akinius
j Kas turit silpti; 

ą, arba fii
irden St

■ gčj) 
laukite

Juoz.
str.

akinti
siu ji.

Už vo darbą g.v
□ u pinigus

G. MILLER, akių speci 
PE1 ER A. MILLER, optu

917 Jenne 
Ant. Bobelis, teisėjas,

313 Ųuincc 
nešis, 
152 Main

Petras Milauskas. vėlaunešis,
B. 35 Box 

Juozas Žilius, durininkas,
614 Markct

2128 Vest 22-ra iiatvč. ,
o

fu I į i < Į — ............................

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Misčikaitienė. pirmininkė, 
3500 S. Emeraid ave

■ l’t'ARL QUEEN

KONCERTINOS

Pajieškau savo pažįstamo Petro 
Kalinausko, yra iš Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Linkuvos parapijos, kai
mo Bučiumi. Regis gyvena C.hica- 
goj. Kas jį žino malonėsit pranešti 
arba jis pats teatsišaukia.

Veronika S l r a z a v i ė i u t ė, 
44118 So. XVood st., Chicago, III.

platesnių žinių atsišaukite: 
45th St. and Savvyer avė.

Agentas pasisiuntimui

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

Iždininkas, S. Danilevičius,
1617 N. XVinchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

prideramų metinių duoklių, šiuo 
maloniai prašomos prisiųsti jas iž
dininko vardu. Iždininkas, beje, yra 
po kaucija—1000 dol.

Pild. Kom. Sekretorius.

E. Ulkaitė, fin.

E. Šatkauskienė

nut rašt.
3429 XVallace str. 

rast.,
2137 XV. 21 pi. 

iždininkė.
3423 S. Halsted st.

O. Dobrovolskicnė, kasos globėja, 
2324 S. Leavitt St.

Pa iieškau pusbroliu Kazimiero ir; . „ ,,Antano Valatkiu ir pusseserės Vero-Į PARDAVIMUI, 3o42 So. Prancisco 
nikus Valatkiutės. Paeina iš Sėdu- avė., moderniškas 2 flatų nniiinis 
vos parap., Pabiržėlių kaimo. Taipgi namas, veik naujas, kieto medžio, 
pajieškau pusbroliu Kajetono Mand- elektriką, paspara, metalinė gaiada, 
ravieko ir Mondravickiutės, po vy- tinkavotas beizmentas. cementinė ą- 
ru Bųtvilicliės. Paeina: vynu; iš sla, skalbykla. (,,atv^o1,!?!alsYt0S V 
Šiaulėnų parapijos, moteris —‘"Iš Pa- apmokėtos. Bcndos $434)0 mėnesy j. 
Šušvės parap. Taipgi pusbrolio Kle- Parduodant greitai $a.^00. Mažas |- 
menso Trcbeizos, Uginenų kaimo, i mokėjimas, likusius 40.00 mėnesyje. 
Baisogalės parap. Jie patįs ar kas Galima paimti pigiai nameli mainais.

■ PHELAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. Plmne Yards 6539.

juos žino malonės atsišaukti.
Monika Sirusiukė

(Petrauskienė)
•1016 E. 50th place. Chicago, III.

. .James XVedeckis tegul ateina Į 
Naujienų ofisą atsiimti laiško ir fo
tografijos atėjusių jam iš karės ne-

ANT IŠMAINYMO —puikus dviejų 
pagyvenimų mūrinis namas, arti Gra
ne C,o. Apmainysiu ant loto, arba 
ant mažesnio namo.

Chicago.

MOKYKLOS
154 XV. Handolph str..

RANDAI MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinau) piešimo, kirpimo formą
ANT BANDOS—randasi gražus pa-j 

gyvenimas, karštu vandeniu šildo- ____ ___ __  r__________ _____
mas, su elektra, maudykle, 6 kamba- siūti naminius daiktus arba «prMa- 
rių. su visais įtaisymais, gera šviesa, jUSt Diplomas kiekvienam, kuri ilsi 
mūriniame name ant kampo, gera > mokins. Valandos dieną arba vaka- 
vieta dėl daktaro, atsišaukite pas I rais dėl jųsų parankumo. Už 11H ii

Joseph J. Ellias, , mokinam jus siut visokius drabužiu.
4600 S. XVood St., Chicago, III.' DRESS MAKING COLLEGE8,

, Į 2336 W. Madison gat., XVe«tera avt
SARA PATEK, MOKYTOJA. 

1850 Wella irai.

> j lūs. Diplomas kiekvienam, kuri ilsi
l 1 mnVin* Valandos diena arba vaka-

REIKIA DARBININKŲ

_______  AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
. v Mokinama: angliškos ir lietuviš-

REIKALINGAS už.tiknnas žmogus kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
Ford Dep. of Chicago Mfg. C........  *"
įpitalu virš $3,000.00. I'eising 

žmogui mes galime pasiūlyti propo
ziciją kur 'jis gali padaryti sulig mu
sų syslema, daugiau pinigu negu jis 
kuomet nors uždirbo pirmiau kokia
me nebūt darbe. Jeigu jis yra inte
ligentiškas, 
Mes 
mą. „ . 
kitę arba rašykite.

i Co. su (gs> stenografijos, typewritinę, pirk- 
augam )ybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a

teisingas ir energiškas, 
galime užtikrinti jam pasiseki- 
Anglų kalba nereikalinga. Atei-

Ijl/Uo IvlbllJ, wUV« Valdi' lOlvAŽJVOl <1* 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

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

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

3511 S. Wcntwoith Avė.
Siunčiant į centrą mokestis, mo- 

ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen- 

, duojama kaipo geriausia koncertina, 
, padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
j menkoje. Mes galime jas parupin- 

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS ' u augšto arba žemo tono.
M. Žukas, pirmininkas

1608 XV. North avė.
Lankas, vice-pirmininkas,

1621 Girard st.
Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas 

2228 Coblentz
Z. Lankas, fin. raštininkas, 

1621 Girard
A. M. Kadževskis, iždininkas, 

1928 Leavitt
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1824 XVabansia avė., kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

St.

St.

St.

KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 
KENSINGTON, ILL.

Gumuliauskas, pirmininkas.
149 E 107th Str.

M. Varekojis, pirmininko pagclb., 
72 E 102nd St. 

F. Grvbas, prot. raštininkas,
123 E 104ih Place

A. Narbutas, fin raštininkas,
27 E 102nd place 

F. Shedvilas, kasierius
341 Kensington avė.

Susirinkimai atsibuna kas pasku
tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 va), vakare, F, Sbedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

J.

J.

P.

Reikąlaukite katalogo, karį išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Mušto Co.
1540 W. 47th St.. Chicago, 111.

A. C. XV. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis, 
4812 XV. 15th st., Cicero, III. 

Pirm. Pagclb. — P. Shvelnis,
1442 Milvvaukee Avė.

Raštininkas — A. Ripkevičius, 
1681 Mihvaukee

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas, 
Ofisas 1579 Milvvaukee Avenue.

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milvvaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milvvaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno mėnesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 va), vakare.

Avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė,

3500 So. Emeraid avė.;
P. BalickicEė, nut. raštininkė,

3443 So. Union Avė. į 
Paberelytč, finansų raštininkė.

« • 1315 Girard
Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja,

1915 So. Halsted 
Kubutienė, kasos globėja.'

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVĖ

Te). Armitage 6580

K.
st

AKUŠERE
M.

A.

st
St.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

Foreign Dcpt. Boom 1550
McCORMICK BLDG.,

CHICAGO, ILLINOIS, j

DYKAI! DYKAI!
Dabar yra jūsų proga mo

kytis barzdaskutystės 
amato dykai

RE1 KALINGAS: vedęs žmogus už 
jailitoriu, duodama fintas: Atsišau
kite j ofisą 28 E. 23rd St., arti XVa- 
bash (Basement). Chicago.

25 mokiniams dykai

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 XV. Floąrnoy St.

A. Tamošiūnas, vice-pirmiaikas, 
1632 S. Sevvaror avė. <.Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas, 
807 S. Spau iding avė.

Wm. Monikas, finansų matininkas,
802 Independence Blvd.

M. Kazunas, iždininkas,
1501 S. Harding Avė.

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt..
1602 Indiana Avė.

Taukevičia, turtų rast.,'
1023 Broadvvay avė. 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St. 

Jakučionis iždo globėjas.
1424 So. lOth St.

Antanas Diclininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Justinas

Antanas

Andrius

rLLZriIONE YARDS 2721

DR. J. JONIKAI! IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicag<

REIKALINGA 100 patyrusių ir ne 
patyrusių merginų tvarkyt vilnones 
nuokarpas. Mokama gera mokestis.

B. COHEN and SON 
1214 So. Union avė. Chicago.

Nepraleiskite šią pakvietimo. Atsi
lankykite pas mus tuojau. Išsikirpkit 
šitą, kad atsimintumėt musų adresą.

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

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

PARDAVIMUI

PARDUODAMA ant Tovvn of Lake 
moderniškas biznis, kampas 1800 XV. 
47th st., ir tuščias lotas. Savininkas 
gyvena kitur. Atsiliepkite Šia savai
tę. 2732 XV. 161h Str., A. S. P.

Apsvarstykit 
Gerai.

B. Liubinas, pirmsėdis, 
2229 XV. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag., 
664 XV. 18tb St.

Antanas Tamkevičia, nutar. rašt., 
1948 String St.

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 Se. Union Avė.

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. XVentwort Avė.

PARDUODAMA pigiai barber shop j 
arba galima pirkti pusę—už pigią i 
kainą. Atsišaukite laišku į Naujie
nas No 254. Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai auto-i 
'mobilius FORDAS, vartotas tik tris 
t3) mėnesius. Pardavimo priežastis 
—savininkas turi eiti j karę. Norin
tieji pirkti atsišaukite tuojaus į:

K. Ęneizirag, (
361 E. 116 Si. Kensington, 11). i 

Chicago. ■

Ar galima 
■ į | Skitui* deiman-
E ž.iedus pi-

i ttTMr8 °11 Pirkti?
Ar galima 

Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
ĖMĘ’ jO | lietuvių, kurie
Į' jOl________ | žino. Šimtai

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

Str.

str

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS. 

Pius Dubickas, pirmininkas, 
2129 XV. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

Pranas A. Druktainis, turtų sekr. 
1604 North avė. 

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
i 1554 XV. Chicago, Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mihvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukant ta

vo puikius, beveik naujus,, rakandui 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros* skuros, už $20. V ė 
liausios mados valgomojo kambarit 
rakandus, 2 puikių divonn, daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva 
rancija už $115 ir $225 Victrola n 
brangiais rekordais už $60.00. Sh 
yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus fyve^ 
nat. Viskas vartota vos 0 savaite* 
Persiduos taipgi po vieną. Atšilau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1923 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat. 
Chicago, DL

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

Prie Milvvaukee ir North Avės.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Vyrišku DrapanijBargena*
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kynio siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $11 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 )k. 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamu& 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba: 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0* 
iki $7.50.

Atdara kasdieią, nedėliomis >r 
karais.

S. G O R D O N
1415 R Halsted St.. Chicage,

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Ratine, XVis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Havvland Avė.

Kaz. Brtfzevičius, fin. raštininkas
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbininkas,
29 Rice Avė.

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

202 N. Hawland Avė.
F. Rasčius, nuk. nuo karės k-o narys

50 S. Hawland, Avė.
F. Rasčius, slaptas ligonių lankyt.,

50 S. Hawland Ave.,
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main St.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

B. Liubinas, pirmininkas, 
2129 XV. 21

Petrauskas, pirmininko pagelbin,
664 XV. 18th Street.

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St.

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Avė.

L. Kasper, iždininkas, 
3117 So. XVentworth avė.

J.
St. Dr. Povilas Žilvitis 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chlcara.

Tel. Drover 7179.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

V ALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas, 

2040 S. Halsted St., Chicago.
S. F'. Tverijonas, raštininkas,

1828 XV. 15 St., Cicero, Ilk
Silvestras Dargis, fin. raštininkas, 

638 XV. 18 St., Chicago.

J. JOKUBAUSKUI, Bridgeporto a 
pielinkčs Naujienų agentui, atsisa
kius nuo savo vietos, jo vieta užčm 
J. B. AGLINSKAS, 33-16 S. Halsted st.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen

M. Žukas, vice-pirmininkas, 
1608 W. North

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 XXrabansia

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1049 N. Marshfield

Jur. Kalainč, iždininkas, 
1965 Evergreen

avė.

Avė.

avė.

avė.

1960 Evergreen avė.
G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas, 

1554 XV. Chicago avė.
TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 

MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 
ADMINISTRACIJA 1917 m. 

KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prez., 
355 E. Kensington Avė.

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 XVabash Avė.

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 E. Kefisingtoii avė.

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington avė. įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00; 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas j-


