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Paskelbė kare Au- 
strijai

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, IllM on' H cember 
8, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.
Senatas ir atstovų butas pri

ima karės paskelbimo re
zoliuciją.—Tik socialistas 
Londonas balsavo prieš pa 
skelbimą karės Austrijai. 
—Ką daryti su Austrijos 

% pavaldiniais?*

WASHINGTON, D.C. gr. 
7 — Mes esame karėje su 
Austrija.

Prezidentas pasirašė po 
karės rezoliucija šį vakarą, 
kelios minutės po 5 vai., ka
da tą rezoliuciją priėmė se
natas ir atstovų butas, tik 
vienu balsu prie rezoliuciją. 
Prieš paskelbimo karės Au
strijai rezoliuciją balsavo ti
ktai vienas socialistas atsto
vas — Meyer London.

La Folette visai nebalsa
vo. Jis klausėsi kalbos se
natoriaus Lodge, kuris ati
darė diskusijas ir matyti in-i 
teresavę^i jo apgailestavi
mu, kad prezidentas nereko
mendavo kartu paskelbti ka-j 
rę ir Turkijai su Bulgarija.

Kada sekamas kalbėtojas i 
senatorius Hitchcock iš Ne-1 
braška pradėjo skaitliuoti 
kiek laivų paskandino sub- 
marinos, La Folette pakilo 
ir išėjo iš senato, nesugriž- 
damas į jį kol neįvyko bal
savimas.

Išviso 74 senatoriai balsa
vo už karę su Austrija, o tu
zinas kitų telegrafavo, kad 
ir jie butų balsavę už karę, 
jei butų buvę posėdyje. Kaip 
minėta, senate nebuvo nė vie 
no priešingo balso.

Atstovų bute, kur pereitą 
pavasarį 50 atstovų balsavo 
prieš karę su Vokietija, da
bar balsavo prieš karę
Austrija tik vienas socialis
tas atstovas.

Atstovų bute už rezoliuci
ją paduota 361 bals.; prieš 1.

Miss Rankin. kuri verkė 
atsisakydama balsuoti už
karę su Vokietija, dabar bal
savo už karę su Austrija, ka
rtu užreikšdama, kad visą 
karę pagimdė pirklybiniai ir 
egoistiniai interesai.

Visa procedūra senate už
ėmė vos valandą ir 6 minut. 
—rezoliucija, kalbos ir bal
savimas.

Atstovi! bute ji užtruko 
kiek ilgiau, kadangi čia bu
vo-daugiau žmonių norėju
sių kalbėt apie ją, bet 4:30 
vai. viskas buvo užbaigta a- 
bejose pusėse ir rezoliucija, 
po kuria pasirašė vice-prezi- 
dentas Marshall ir “speak- 
er” (atstovų buto pirminin
kas) Clark buvo kelyje į 
Baltąjį Namą.—
mą j šimtus tūkstančių Au- 
strios pavaldinių Amerikoj, 
kurie ištikrųjų yra priešingi 
musų naujam priešui, atkre
ipė abieju butu atida.

Senatorius Knox pasakė,! 
kad Pennsylvanijoj yra dvi-j 
gubai daugiau Austrijos pa-j 
valdinių, negu kokios kitos 
šalies ateivių. Desėtkai tū
kstančių jų dirba kasyklose

Klausimas apie atsineši- 
ir dirbtuvė; ir yra lojališki

True translation filed with the post- 
6. 1917, as reųuired by the act of 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

Austrai paliuosuoja 
rusus belaisvius

Austrai esą paliuosuoja rusus 
belaisvius, kad tie skleistų tai
kos propagandą.

ITALŲ KVATIERA ŠIAURI
NĖJ ITALIJOJ, gr. 6 (suvėlin
ta). — Paimtieji pastaromis 
dienomis Austrijos belaisviai 
sako, kad dešimt dienų atgal 
prasidėjo paliuosavimas rusų 

belaisvių Austrijoj. Austrija tai 
daro nelaukdama kol Rusija pa- 
liuosuos austrų belaisvius, t

Kiek vienas misas lielaisvis ta
po atidžiai įkalbėtas apie Aus
trijos norą užbaigti karę ir tada 
visi tie rusai belaisvių tapo su
grąžinti i Rusiją, kaipo savo rū
šies propaganda už baigimą ka
rės. *•

MŪŠIAI CHARBINE.

TOKIO, gr. 7. — Delei ne
nusistovėjusių politinių są
lygų Rusijoj, betvarkė Bar
binę padidėjo, ypač po bolše
vikų paliepimo areštuoti ru
sų kariuomenės komanduo- 
toją gen. Hohvat. Mūšiai ga
tvėse tebesitęsia. Pašaukta 
chiniečiu kariuomenė.

Amerikai.
Jis išreiškė nuomonę, kad 

prezidentas Wilsonas išleis 
prokiamaciją linkui Austri- 
jos pavaldinių, kaip jis pa
darė linkui vokiečių, kad jie 
nebūtų varginami.

Senatorius Reed paminėjo 
čekus, slavokus ir tuziną ki

šu tų tautų, kūnų nariai sulig 
naujojo karės paskelbimo 
virto svetimšaliais^ priešais,
bet kurie yra priešingi vo
kiečiams ir austrams ir tūk
stančiais stojo Amerikos ar
iu i jon.

Jis patarė, kad užrubeži- 
nių reikalų komitetas suda
rytų naujas taisykles, sulig 
kuriomis jiems butų leista 
patapti Amerikos piliečiais.

Atstovų bute irgi panašiai 
buvo kalbama. Kongresma- 
nas Sabath pasiūlė rezoliuci
ją, kad čekai, moravai, sla
vai, rutenai, lenkai, serbai, 
charvatai, slovėnai ir rumu
nai nebūtų skaitomi svetim
šaliais priešais ir nebūtų 
draudžiama jiems stoti ar
iu i jon ir laivynam

Ignas Paderevvski šiandie 
atsilankė į Valstybės depar
tamentą su prašymu. kad le
nkai butų paliuosuoti nuo 
pildymo įstatymų apie sve
timšalius priešus.

Kadangi lenkai bando šio
je šalyje sudaryti 200,000 ka 
reivių armiją, kuri kariautų 
kartu su Amerikos spėko
mis Francijoj ir kadangi le
nkų divizija dabar veikia 
kaipo dalis talkininkų armi
jos Francijoj, todėl aiškiai 
permatoma, kad bus rasta 
priemonių išgelbėjimui jų 
nuo nesmagumų, kokius tu- 
i*ės panešti priešo šalių pa
valdiniai.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, HL, on December 
8, 1917, as reauired by the act of 
October 6, 1917.

I

Baškirai pasis
kelbė autonomija
Baškirai šaukia savo stei

giamąjį susirinkimą. — 
Gen. Kaledinas susitaikęs 
su Ukraina.

PETROGRADU gr. 4 
(suvėlinta )į — Pranešama, 
kad gen. Kaledinas susitai
kė su Ukrainos valdžia ne
siveržti į Ukrainos teritori
ją

Pranešama taipgi, kad 
baškirai, užimantįs dalis 0- 
renburgo, Ufos, Permio ir 
Samaros gubernijų pasiske
lbė savo autonomiją ir Šau
kia steigiamąjį susirinkimą, 
kuris įvyks Orenburge gr. 
8 d.

True translation filea with the post 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917. as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

FALSIFIKACIJA PA- 
LIUOSAVO KORNILOVĄ

PETROGRADAS, gr. 7. 
—Generolas Komilov, kuris 
sėdėjo kalėjime nuo nustel 
bimo jo sukilimo prieš pre
mjerą Kerenskį ir kuris ne
senai pabėgo iš kalėjimo, 
atgavo savo laisvę ačiū sa
vo draugams, kurie įteikė 
Binkov kalėjimo vriŠinin- 
kui, kur Kornilovas buvo 
uždarytas, falsifikuotą pa- 
liuosavimo dokumentą neva 
nuo Šoblovskio, viršininko 
komisijos, vedusios bylą 
prieš Kornilovą. Kornilo
vas išjojo iš miestelio su 400 
kazokų Tekino pulko, lydi
mas generolų Denekin, Mar- 
kov ir Orio v, kartu su juo 
sėdėjusių kalėjime.

True translation filed with the po*1- 
master at Chicago, (II., on December 
8, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

BUVUSIEJI MINISTE- 
RIAI PABĖGO PAS GEN.

KALEDINĄ.

PETROGRADAS, gr. 4 
(suvėlinta). — Sakoma, kad 
buvusis maisto ministeriš 
Prokopovič po pasirašymo 
po praklamacija vardu Ke
renskio valdžios, reikalau- 
jaučia sušaukimo steigiamo
jo susirinkimo, igtruko nuo 
arešto ir pabėgo pas Dono 
kazokų hetmaną gen. Kale- 
diną.

Į jo stovyklą atvykę ir ke
turi kiti ministeriai. Sulig 
pirmesnių taisyklių penki 
ministeriai sudaro quorum.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI PAĖMĖ HEB
RONĄ

LONDONAS, gr. 7. —An
glų karės ofisas šiąnakt pa
skelbė, kad gen E. H. H. Al- 
lenby užėmė” Hebrono mies
tą, Palestinoje.

(Hebronas yra senas mie
stas, dabar vadinasi EI Khu- 
lil. Jis vra 20 mvlių nuo Je- 
ruzolimo ir turi apie 15,000 
gyvenotjų. Čia yra Abrao
mo ir kitų patriarkų tum- 
bos, taipjau čia gyveno Do- 
vidas per 7 pirmuosius me
tus savo viešpatavimo. Virš 
partiarkų laidotuvių vietos 
stovi puiki mečetė, kurią tik 
vieni mahometonai gali lan- 
kyti).

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., on December 
8, 1917, as reųuirpd by the act of 
October 6, 1917.

~ . . . _ n- - _ .

PASKELBIMAS KARĖS 
AUSTRIJAI

i KADANGI imperatoriškoji 
ir karališkoji Austro-Vengri
jos valdžia pakartotinai papil
dė karės aktus prieš Suvieny
tų Valstijų valdžią ir žmones,
todėl tebūnie !

NUTARTA per Suvienytų 
Valstijų senatą iir atstovų bu
tą kongreso suvirinkime, kad 
karės stovis šiuo paskelbia
mas gyvuojančiu tarp Suvie
nytų Valst. ir imperatoriškos 
ir karališkos Austro-Vengri
jos valdžios; ir kad preziden
tas butų ir šiuo jis yra, atuo- 
rizuotas ir palieptas vartoti 
visą laivyno ir karines Suvie
nytų Valstijų jiegas ir vai-j 

džios turtus vedimui karės 
prieš imperatorišką ir karališ 
ką Austro-Vengrijos valdžią; 
ir kad privedimiu karės prie 
laimingo užbaigimo, Suvieny
tų Valstijų kongresas šiuo 
prižada visus šalies turtus.

Champ Clark, 
Atstovų Buto Pirmininkas.

Thomas R. Marshall, 
S u v. Valstijų vice-preziden- 
tas ir Senato prezidentas.

Patvirtinta gruodžio 7,1917.
Woodrow Wilson.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reouired b y the act of 
October 6, 1917.

1600 lavonų 
surasta

Šimtai lavonų dar guli po griu
vėsiais Halifax’e. Daugelis 
sužeistųjų irgi mirs. Paliesta 
apielinkė 100 mylių radiuse.

HALlFAX, N. S., Kanada, gi’. 
7. Oficialiai šį vakarą apskai
toma, kad vakar laike ekspilo- 
zijos ir gaisro užmušta 2,000 
žmonių, o 3,000 sužeista. Dau
gelis sužeistųjų, manoma, mirs.

1,600 lavonų jau surasta. Ši
mtai jų guli ant greitųjų pada
rytose lavoninėse, laukdami i- 
dentifikacijos.

Doutmouth’e, priešais Hali- 
fax’ą, pranešama, užmušta 19 
žmonių.

Kadangi pridaryta nuostolių 
100 mylių radiuse, todėl mano
ma, kad užmuštųjų ir sužeistų
jų skaičius padidės.

Halifax jau susilaukė pagel
bės iš įvairių Kanados vietų. 
Pagelbos traukuliai iš Suv. Val
stijų atvyks šiąnakt. Šiandie 
gelbėjimo darbas tęsėsi, prigel- 
bstint Truro, Windsor ir Monc- 
ton gyventojais. Jurininkai nuo 
Suv. Valstijų kariško laivo, ku
ris atplaukė iš jurų, šaukiant pa
gelbos, gelbsti patruliuoti gat
ves.

Gaisrai vis dar pridaro rū
pesčio. Sniego audra biskį su
mažino pavojų, bet tas padidi
no žmonių kančias, ypač sužeis
tųjų, kurie neturi geros priežiū
ros. •

Maisto mieste yra užtektinai, 
bet drabužių trūksta. Trūksta 
ir ligonbučių reikmenų.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos^ Pild. Komi
teto posėdis įvyks ryto 10 
vai. ryto paprastoje vietoje. 
Pild. Kom. nariai prašomi 
atsilankyti lygiai pažymėtu 
laiku. —Sekretorius.

•'True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

Dar 4000 italų 
suimta

Austrai-vokiečlai šturmu paėmė 
• Monte Steemole.

BERLINAS, gr. 7. — Šiandie
ninis oficialis pranešimas sako, 
kad dar 4,000 italų paimta be- 
liasvėn naujame austrų-vokie- 
čių ofensive, kas padaro jau 15,- 
000 paimtų belaisvių.

šturmu paimtas Monte Sis- 
inol.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

“DIDELIS SMŪGIS”.

Austrai uždavę didelį smūgį 
italams.

VIENNA, gr. 6. — “Priešas 
aplaikė didelį smūgį.” sako ofi
cialis austrų-vengrų generalės 
kvatieros pranešimas.

Anksti utarninke atkakliai 
vedamas italų defensivas kalnų 
pozicijose Melitta apygardoj, ta
po sulaužytas. Italai bėgyje 2- 
jų dienu neteko daugiau 11,000 
belaisviu ir virš 60 kanuoliu. ♦, L

True translation filed with the post 
master at Chicago. IU.. on December 
8, 1917, as. reųuired by the act of 
October 6, 1917.
ITALAI ATMINĖ 6 ATAKAS.

Mušis ant Asiago augštumos 
tebesitęsia.

RYMAS, gr. 7. Šiandieni
nis oficialis pranešimas sako, 
kad “Asiago augštumoj mušis 
tebesi tęsia be pertraukos.”

Italų artilerija seredos naktį 
ir vakar ryte sulaikė hesiveržimą 
priešo masių laike pasitraukimo 
musu kariuomenes nuo Melitta 
išsikišimo Į užpakaline apsigyni
mo liniją.

“Priešo būrys, bandęs nusįilei
sti į Franzella kloni, tapo nuvy
tas atgal betvarkėje musu kul- 
kasvaidžii^ ugnimi.

“Po šešių bandymų, kurie bu
vo atmušti musų kontr-atako- 
mis ir aplaikęs didelius nuosto
lius, priešas buvo priverstas su
laikyti besiveržimą ant Monte 
Sisemol.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

UŽSIGINA

Sako Anglija nedariusi su
tarties atmesti popiežiaus 
atikos pienus.

LONDONAS, gr. 7. — 
Blokados ministeris lordas 
Robert Gecil vakar atsovų 
bute užsigynė, kad Anglija 
ir Franci ja padariusi sutarti 
ar šiaip susitariusios remti 
Italiją prieš popiežių, jei po
piežius bandys daryti žing
snių linkui taikos.

Paklaustas kodėl Anglija, 
Erancija ir Italija neatsakė 
į popiežiaus notą, paaiškino:

“Anglijos, Francijos ir I- 
talijos valdžios skaitė kitą 
atsakymą bereikalingu ša

lę atsakymo, duoto preziden
tui Wilsonui;”

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Rumunija pertrauke mūšius
True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

Kruvina demonstacija 
Bolivijoj

9 žmonės užmušti ir daug su
žeista demonstracijoj prieš 
Bolivijos valdžią.

BUENOg AIRES, Argentina, 
gr 7. — žinios iš La Paz, Boli
vijos, praneša, kad 8 civiliai 
žmonės tapo užmušti, o 30 su
žeista ir vienas kareivis užmuš
ta ir keli sužeista laike sumiši
mų, įvykusių seredoj La Paz’e, 
po atstovų buto posėdžių. Su
sirėmimas įvyko kareiviams ba
ndant išvaikyti politišką demon
straciją prieš valdžią.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
BALSAVIMŲ PASEKMĖS

Bolševikai gavo daugiausia 
balsų rinkimuose į įstei
giamąjį susirinkimą.

PETROGRADAS, gr. 7.- 
Sulig neoficialių pranešimų 
apie pasekmes rinkimų pro
vincijose, bolševikai gavo ri
nkimuose 2,704,000 bal^.; ko- 
nstitucionalistai demokratai 
(kadetai) — 2,230,500 balsų, 
o kairysis (didžiumos) spar
nas sočiai, revoliucionierių 
gavo 221,260 balsų.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

VILLISTAI SUMUŠTI

Carranzos kareiviai sumušė 
villistus; 400 užmušta ir 
sužeista.

JAUREZ, gr. 7. — Sulig 
oficialio pranešimo, sujung
tos kolonos federalės kava
lerijos, vadovaujamos gen. 
Francisco Murguia ir gen. 
Pedro Favela utarninke už
klupo ant didelio būrio Vil
ios pasekėjų Santa Clara 
Canyon’e, 75 mylios į šiaur
ryčius nuo Chichuahua ir 
sumušė juos.

Išviso abejose pusėse 400 
kareivių užmušta ir sužeis
ta. Vilios spėkos aplaikė di
džiausius nuostolius nuo fe- 
deralių spėkų šaudymo išil
gai eiles. — .

New York Call bus vakari
niu laikraščiu.

NEW YORK. — Socialis
tų dienraštis New York Call 
iki šiol buvo rytiniu laikraš
čiu, turėjo ir nedėlinę laidą. 
Platindavo jį Įvairios korpo
racijos, kurios neduodavo 
gero patarnavimo, o savųjų 
platintojų rytiniai laidai už
laikyti negalėjo. Todėl nuo 
vakar dienos jis virto vaka
riniu laikraščiu ir bus plati
namas savųjų platintojų. 
Vieton nedėlinės laidos, jo 
kaina subatomis bus 5c ir 
bus žymiai padidinta. Pakei
sta ir laikraščio vardas; da
bar jis vadinsis “The Eve- 
ning Call.”

NEW YORK. — 19 mer
ginų jau dirba gatvekarių 
konduktoriais ant Broad- 
way-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceniber 
8, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917,
Rumunijos valdžia nutarė pri

sidėti prie rusų pasiūlytame 
pertraukime mūšių.

JASSY, Rumunija, gr. 7» — 
Vakar paskelbtas čia oficialis 
pranešimas sako, kad tapo nu
tarta, idant Rumunijos karei
viai susidėtų su rusais pasiūly
tame pertraukime mūšių, nors^ 
rumunai atmetė kiekvieną ban
dymą drauga vimosi. Mūšiai 
pertraukti visame frw».v<-.

(Rumunijos kareiviai gina 
pozicijas palei vakamį Molda
vijos rubežių ki Juodųjų jurų. 
Jų tarpe yra ir daug rusų karei
vių. Rusams pertraukus mū
šius, vieni rumunai nęgalėtų at
laikyti savo pozicijas prieš daug 
stipresnį priešą-vokiečius, aus
ti”'s ir bulgarus).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Rumunijos padėjimas 
beviltis.

PARYŽIUS, gr. 7. - Sulig 
Rumunijos atstovų Inito vice
prezidento M. Flaresųue, Rumu
nijos generolai sutiko pertrauk
ti mūšius Rusijos fronte, bet ne 
dalyti atskirą taiką.

Jis sako, jog Rumunijos pre- 
mieras pranešė talkininkams, 
kad Rumunijos padėjimas yra 
beviltis?

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

LENKAI IR ANGLAI.

Remia Dmowskio partiją, 
bet galėtų remti ir 

Led niekį.

LONDONAS, gi'. 7.—Su
lig Manchester . Guardian 
Petrogrado korespondentu, 
paskelbtasis Rusijos amba
sados Londone pranešimas 
savo valdžiai spalių 31 d. 
liečiasi Anglijos nuomonės- 
apie Lenkijos klausimą.

Pranešimas sako, kad pa^ 
rtija R. V. Dmowskio iš 
Varšuvos, lenkų tautininkų 
vadovo, reikalauja suvieny
tos ir neprigulmingos Len
kijos su išėjimu į jurą, bet 
partija Aleksandro Lednic- 
kio iš Minsko butų užganė
dinta suvienijimu Rusijos 
Lenkijos su Austrijos Len
kija, paliekant Poznaniaus 
(Vokietijos Lenkijos) klau
simą atviru.

Anglija, kaip pranešama, 
skaito Dmowskio reikalavi
mus geresne gvarancija 
prieš centralinių valstybių 
Lenkijos išnaudojimą ir tuo 
patogesnius Rusijai ir taiki
niuk,«"8- Tuo pačiu laiku, 
Anglija yra pasirengusi re
mti ir Lednickio sumanymų, 
jeigu galima butų gauti a- 
pie jį patikėtinas žinias.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
8, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

. LONDONAS, gr. 7. — Re- 
uteris praneša iš Petrogra
do:

“Kada gen. Hoffman (von 
Hof femister ?), vyriausias, 

vokiečių atstovas pertrauki
mo mūšių konferencijoj, už
girdo rusų pertraukimo mū
šių sąlygas, jis labai užpyko 
ir pasakė: “Jeigu jus pakar
tosite jas, mes kariausime”.



NAUJIENOS, Chicago, UI

Registrantų 
Domai.

Sulig naujuoju valdžios pa- 
Ivarkymu, visiems kareiviavi
mu amžiaus vyrams, kurie regi
stravosi šių metų birželio 5 dic-

Subata, Gruodžio 8, 191 <- '------——————»
ŠIMAITE. *S4

Svetur tarp Savy jų
f Vaizdai

rinoinenen, apie gruodžio 15, 
taigi už kelių dienų, bus Local 
Boardu išsiuntinėta tam tikros 
Mankos, t.v. Klausimų lakštai 
(•*Qw<‘stionnaire”).

Kiekvienas registrantas, ne
žiūrint tai, ar kas yra jau gavęs 
paliuosavimą nuo kariuomenės 
ar ne, vistiek turi išpildyti tas 
blankas ir pristatyti į savo Lo
cal Boardą bėgiu 7 dienų nuo 
dienos, kurioj blankos buvo pa
siųstos iš Local Boardo (ant 
kiekvienos blankos bus padėta

(Tąsa).

pasiųsta).
Pabriežiame, kad tas blankas 

turi išpildyti kiekvienas regis- 
įrantas, pilietis ar ne pilietis, ir 
dagi visi tie, kurie buvo pirmiau 
šaukti ir gavo paliuosavimą nuo 
kariuomenės. — Nes, naujuoju 
patvarkymu, duotieji paliuosa- 
vimai tampa panaikinami.

Dėlto kiekvienas registrantas,

- štai tavo geri žmonės,—ba
dau draugui akis:—net sarmata 
ir kitam pasakyti tiek užmokė
jus.

Draugas norėjo kiek nuderė
ti, norėjo patarpininkauti, bet 
nesisekė.

—Kas kita, kad butų buvęs 
draugiškas—pasakė šeimininkas 
—dabar toks didus, nedraugi
škas.... pati supykusi nieko nenu
leidžia.... aš nieko negaliu pada
ryti, turi užmokėti, kiek reika
lauja. Ne bėda—sako—tokiam, 
turi pinigų, iki valios prisikolek- 
tuoja...

Ir teko užsimoket.

II.

Važiuoju į kitą miestelį.

ton vieton, turi urnai pranešti

žmogaus, kurio nebuvau matęs.
Miestelis mažas, (latvės, gat

velės iškraipytos, išvingiuotos.

vas išėjo.
Pasilikęs vienas, dairaus. Asla 

nešluota, popiergalių, degtukų 
nubraižytų, papirosų galiukų, 
bonkų kamščių visais pasieniais 
ir asloje pilna.

Lovos, vatinėmis nudilusio
mis apklodėmis pridangstytos, 
nė paklodžių, nė priegalvių bal
tumo nematyti. Sienų popieriai 
lopais nuplyšę, lopais pajuodę, 
tartimi sušlapę. Ant glindų, be 
sąšlavų, dar ir purvo kietai pri
minto nemaža.

Langai muselių numarginti. 
Atsidaręs žiuriu. Matyti ta pati 
gatvė negrįsta. Pašaliais sąšlavų 
bačkos, pelenų “baksai”, popie
rių skurlių prikrauta.. Namai 
tokie pat nususę. Toliau matyti 
kažin-koks fabrikėlis, vienu juo
du kaminu tirštus, smirdančius 
durnus vemia.

Atsisuku. Asloje, prieš mane, 
visas pulkas vaikų, visokio am
žiaus ir lyties, visokiaropais ap
siaustais.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš, 
s i mokinti grajit 

j trumpų laikų 
per pus-balso si
stemų taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

nesinaudojo jųja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

jam pasiųsti blankas išpildymui.
Naujosios valdžios taisyklės

nę, sukinėjuos, vos-nevos sura
dau gatvę. Netrukus radau ir 
namu numerį.

“Saliunas”.
tas ir negautų iš Local Boardo

pajutau, kaip vaikai patyliais su
plaukė vidun, kaip palieto van
dens vilnis. Mažne visi basi, kurs 
nekurs tik su kokiomis šliurė
mis ant basų kojų. O jau kiti ap-

sinimu už neišpildyma blankų 
ir nepristatyma jų laiku Local 
Boardiii.

pavardės.
A! a! tai tamsta!... Senai 

Džianas laukia... bet jis dabar 
darbe. Ant šešių tepareina....— 

pūškuodamas šneka, raudonas 
diktas, dideliu pilvu, saliuninin-

Purvini, murini, paišini, tar
tum iš pelenų ar purvo ištraukti. 
Vienos tik akutės spindi.

mė pačiam savimi pasirūpinti. 
Todėl, jei kuris registrantas u-

gautų iš Local Boardo blankų 
pačiu, tegul patsai nueina į sa
vo Local Boarda ir 

c 

reikiamas blankas.
ten gauna

k Ii.
Dairydamos, pašaukęs savo 

tarną, tarė:
Paimk to pono baksą ir nu

vesk į Džiano kambarį, — ir at
sisukęs i mane pridūrė: ten bus

kiti išsižioję, spokso man j akis.
Didžiausia iš būrio mergaite

tyti, pasmilko jai rankos: paso
dino vaikų ant lovos ir pati ant 
krašto atsisėdo.

mais, vadinasi, kurie

nepasielgs

ncišpildys 
blankų ir nepristatys jų savo 
Local Boardiii paskirtu laiku, 
bus sunkiai baudžiami pinigiš-

Atsisakiau.
Veda veda mane žmogus, vin

giu vingiais, siauromis gatvelė
mis, per purvynus ir per smylly-

jokio pasiteisinimo imami ka
riuomenėn. taip sako naujieji

Naujuoju patvarkymu, 
sakyta, visi paliuosavimai 
kariuomenės, kuriuos 1

kaip
nuo

stelio.
Nameliai žemi, vieni mediniai, 

kiti mūriniai, aptrukusiomis sie
nų linkomis, nudilusiais slogai, 
suk cypusiomis durimis.

vaikus ir žiūrime vieni kitiems 
į akis. Po valandėles, nusibodo 
mano svečiams toks ramumas, 
pradėjo eilės krutėti, stumdy- 
ties, pešioties; kąikurie išbėgo 
pro duris, kili susiropotė i lova 
prie vaiko, kitas atsigulęs lovo-

Pribuvo naujų, 
mane. Jei kurs 1

nė

gBKSHOttnSlEEtf

| Paug Pinigų Nereikia
S Tik dabar galite su mažais pinigais, uždirbti dvigubus pinigus. Kaip

tampa panaikinami.
Dabar paliuosavimai nuo ka

riuomenes bus i teikiami regi
strai] ta m s sulig naujomis tasy- 
k lemi s, nors priežastįs, kurio
mis remdamasis registrantas gal 
reikalauti paliuosavimo, pasilie
ka beveik tos pačios, kaip pir
miau.

dovas j didelius apgriuvusius na
mus. Klibančiais (repais užlipo
me.

Prieangyje bestovinti moteris, 
basa, papurusiais plaukais, žiur-

dabar yra proga, tai geresnės niekad nebus. Turintieji keletą doliarių įdė
kit ten, įkur jums bus saugus ir gausite dvigubą ipelną.

Ateikite ir prisižiūrėkite šituos bargenus.. Jums pažiūrėjimas nieko 
nekaštuos, o tik atneš didelę naudą. Pasiskubinkite, .pakol ne nepervėlu, 
nes parsiduos labai pigiai ir su visai mažu įmokėjimu.

Gera medine stuba, 2-ją pagyvenimu po 6 kam. rando 
$24 į mėnesį Parsiduoda už...
Medinis namas 3-ją pag. Raudos $27 į mėnesį 
Mūrinis namas 4-ių pag. ” $40 į mėnesį
Mūrinis mamas 5~kių pag. ” $50 į mėnesį ”
Biznevas mimas, ant Halsted St. su dideliu storu ir 3 pag. 
$84 į mėnesį Parsiduoda už.... $6,000
Turime puikių lotų dėl residencijų i-r biznevų. Kas greitai pirks, ga

lės gaut už pusę prekės. Pamatykit, o padarysit dvigubus jpilndgus.
Tik-ką gavome labai pigiai puikioj vietoj farmą, arti prie miesto ir 

ant upės kranto. NorintiejF geresnės farmos negalite įgaut. Klauskite pla
tesnių paaiškinimų.

Nelaikykite tuščių lotų, ateikite, o męs jums išmainysime aut namu 
arba pabudavosime namus, Nepaisant kur jūsų lotai nebūtu *Chica-goje 
arba Gary, Imd. Visados gausite pilną vertę.

Turime keletą (gerų Tarmių išmainyti ant namų, 
binkite, nes gerų farmų yra sunku gauti.

B Dėl platesnių paaiškinimų, meldžiam kreiptis pas:

I Liberty Land & In vestment Co

. $1.400
$2,300
$4,000
$4,000

į.a.jĮi.mį 1 t ......... . j .j.-į ................■ ■■■■+■■

Vaikai sklandžiumi, per kits ki
tą virsdami, dūmė pro duris. 
Nuo lovos taip-gi skubinai nusi
ritę, išsmuko laukan.

jo juokdamos.
—Ko tamsta apsileidai?..—at

sisuko į mane. — Reikėjo senai 
diržą parodyti.... Amerikos vai
kai drąsesni už Lietuvos paršiu
kus... ištvirkę, niekas jų nepaiso.

—Norėjau eiti viešbučio pasi- 
jieškoti,—tariau,- tik nepatogu 
daiktus nėšioties....

- Na, dar viešbučio! - atkirto. 
Matai, kiek turime vietos, lovų... 
Viešbučiai pas mus tai ne dide
liame mieste, o lupa dar pik
čiau... Bet tamsta iš keliones dar 
nevalgęs? Tuoj parnešiu....

—Kamgi nešioti, nereikalin
gas darbas, sakau. —Eisim

Tik mano daiktai?. . . .
- Drąsiai gali čia palikti, -sū

iš darbo, niekas čia nedrys nosies 
įkišti. Lipk tamsta žemyn, — ei-
damas tarė

Restauraciją skyremės kur ge
riausia, didžiausia, kur ponai 
valgo. Gavome ir mes pasival-

lą išluotą. Viena lova paklota

balta. Kilos dvi lovos nieko ne
atsimainiusios.

Kaip čia sugulsim? taria
si:—esame penki, o lovos tik

taip ir dabar.
{ulini...

tarė šeimininkas, o mano 
bus svečiui vienam....

lova

Ii... jis savo lovą atidavė tai 
toriai, žinai?. .

- Kad taip, tai tamsta-krei
pėsi į mane—su manim atsi;

, amerikoniška,

mo-

! 3301 S. HALSTED ST. H
_ _ _ _ _ _ '•! CHICAGO, ILL »

Tel. Drover 6369

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

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

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

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

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgu 
3203 S. Halsted St., Chlėaga.

Tel. Drover 7179.

vntNATINIB BKCIBTRUOTAS BUDAI APTMCKOKIU8 ANT BBUJGBPORTO 
VYRĄMS IR SUAUGIEMS v 

Akiniai aukso rihnuoM nuo IS.00 ir aa- 
eičiau. Sidabro rėmuose nuo I1.0D ir 
ausičiau. Pritaikome akinius uidyk«. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nsrviika- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas te 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuris s*U 
būti prašalintos srerų akinių pritaiky
mu. IDtyrimas utdykų, jai psrlti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęsk ilgiau, o jlcikok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų.' Atmink kad mes kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kienkle* 
nam gerai prirenkam.

8. M. imSIROFF, Bkspertas Optikas, 
Jei jųe sergate ir reikalaujate patarimo arba \ai»tų. nat.Hmus’ DYKAI"Galia
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj Ii metų. Al duodu patarimus DYKAI. Gelis 
padaryti bile kokius rusilkus vaistus. Al rekomenduoju tik GERUS ^ktenis. Al eta * 
drauvae Įmonių 8L 1L MEBTROFF,___i 14^8(h MORGAI

D r. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

n

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

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-ro» 
i-.bos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų

Tel. llaymarket 2181.

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

3149 S. Morgan St. kertė 32 it. 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Fotografisas. 
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

Vyriškų Drapanų Barnia! 
'Nauji neatimti, daryti ant užs» 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 U 
?35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 R 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu parom 
’ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovc. 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dali 
$5 ir augščiau. Kelųės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0“ 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedėliomis ir v» 
karais

S. G O R 1) O N
141.5 S Halsted St.. Chicano. I?

Nusibodo tylėjus, pašnekinau

broliuk u,
sesučių ?

O iškur liek ėia prisirinko?

Prašom toliau...
Plačiu prieangiu Įvedė Į dide-

mus, akis įsmeigusi.
štai ir šeimini 

mano vadovas: ai

rgistrantu (lomą, pažymime, 
ad naujosios klausimą blankos

net

125’40 20 Del Tavęsi

t

Kontestas Prasidėjo nuo 1 September iki 1 December

pridūrė.
Tu vyriausia iš visu?V L

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vicniniė 
kos Din

kiu-
išni

Skolinam 
kinius re
Atdara

lė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban-, 
•ktorių. kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
savo taupomuosius pinigus į šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 

gvarantuojama, kad jūsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
‘ pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kai us.
arninka

kurie

JONAS

I
5

i < 
J 3

gaiš ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
domis ir Pėlnyčioniis iki 1 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA. Pirmininkas JULIUS C. BP.ENZA, Kasinius 
KROTKAS, Vicc-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

v DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

BRO2I

damos. Kreipiaus į margaitę sė
dinčią prie vaiko.

() jūsų, ar daug esate vaikų? 
Tas, las, las musu, rodė i

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 metai praktikos

PASITARIMAS DYKAI
Dr Whitney

505 S. State st., kerte Congress 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
Nedėldieniais 10 iki 2 popieti].

d Ji

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

sija, nevirininias pilvelio, nusl almėjimas. Kraujo, inkstų, Nei vu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiu, 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 nebenadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 niėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras myhslu ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INST1TŲTION J. Baltrcuas, I’rof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 0117. Chicago, III.

O kiek tau melu?

(lai dešimt?

Pasibaigė musu kalba, ir vai-

čia mano daigiai: lagaminas be 
uždaro, o liek čia pikietininkų, 
gali ne lik daiktus, popierius iš-

škok paskui. ..

O vaikai pro duris siūti siuva: 
šian ir ten stumdosi, juokiasi.

Mano laimei, pareina kamba
rio šeimininkas. Pasisveikinęs,

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vie
tos Rakandų Krautuve mes suteiksime dideles do-- 
vanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks musu 
krautuvėj p-_-r šituos tris nienesis, gaus trijų šmotu 
skurinį setų, vertės $125.00; antras gaus karpetą 
$10, o trecias gaus komodų $20.00 vertės. Del kiek
vieno čia yra proga gauti kurių nors iš šių trijų 
dovanų.

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks musų 
krautuvėje, nepamirškite paimti liill’ą arba reeeip- 
t’ę; su tais receipl’ais paimsite bile vienų i* tų trijų 
daiktų. Ateikite ir persitikrinkite musų krautu
vės kainomis, o mes esam Įsitikinę, kad jus at
rasite teisingai daug pigiaus, negu kitur. 
Šalę parodoma kame kostunieriai stovi Konteste. 
Pasiskubink, proga baigiasi.

BALNIS

Pirmą dovaną gavo Kaz. Kurmauskis, gyvena 4509 S. Pauli 
na St., išpirko jisai už $950.43.

Antrą dovaną gavo (karpetą) Ant. Shedis, gyvena 4617 So. 
Hermitage avė. jis išpirko už $923.30.

O beibės! visi susirinkote? 
parnešiau pyrago. .. .

Čiupinėjusi diržą ant pilvo.
4536 SO. PAULINA ST

Trečią dovaną gavo K. Zambilo, 5127 So. Paulina Si., $354.55.

TĖMYKITE: Neužilgo bus stebėtina nauda kiekvienam. *

& PUNDINASCHICAGO, ILL.Tel Drover 3774
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Korespondencijos
KAST CHICAGO, INI).

Paščiuos beveik nei nematyt, rie
si} pasakius, ne ką ir tegalima 
pranešti, nes jokio gyvumo, kru
tėjimo lietuviai neparodo. Tik 
štai gruodžio 1 dieną buvo pra-

Guodžio 2 d. buvo prakalbos, 
parengtos LSS. XII rajono. Kal
bėtojais buvo du Valparaiso mo

ksleiviai. Pirmutinis kalbėjo J. 
Dementis, XII Rajono raštinin
kas apie Įvairius darbininką įsi
kalus. Antras, V. Audru tęvi
ems, kalbėjo labiau kaipo lais
vamanis, o ne socialistas, ir ka

dangi i prakalbas buvo susirin 
kę. visokių pažiūri} žmonių, tai 
kaikuriems, matyt, nepatiko. 
Prie kuopos prisirašė keli nariai, 
kiti gi ketino ateit į kuopos su
sirinkimą prisirašyt. Literatū
ros parduota už kelis dolerius. 
Žodžiu sakant, prakalbos pavy
ko gan gerai.

LSS. 201 kuopai atgijus ir pra
dėjus stropiai veikt, Balučio pa
sekėjus paėmė tužba ir pavydas. 
Pora tokių prietelių pradėjo iš- 
mislinėt nebūtų dalykų ant kuo
pos narių, skad tuo atgrasinus 
žmones nuo rašymosi kuopon. 
Dabar kuopa ketina pareikalaut 
iš tų šmeižikų pasiteisinimo.

—Žolinas.

kalbos šv. Marijos svetainėje. 
Kalbėtoju buvo kunigas iš Mil- 
\vaukee. Kalbėjo jis apie Lie
tuvos vargus, kokių ji kentėjo 
carui viešpataujant, ir apie jos 
laimingesnę ateitį. Bet tai tiek 
ką geresnio ir pasakė, nes dau
giau tai tik augštino garbino vy
čius, smerkė progresyviąją lie
tuvių dalį ir piršo skaityti “ge
rus katalikiškus laikraščius”, 
kuriuos jis išvardijo ir ant pir
štų suskaitė. —Vėjo Gaudytojas.

PRANEŠIMAS

Draugams Rockfordiečiams.

Šiuomi noriu pranešti drau
gams ir draugėms, kad susira
šyti su Rockfordo. kaliniais ga
lima lik anglų kalba. Todėl, no
rintieji aplankyti mus laiškais, 
visados malonėkite rašyti ang
liškai. S. Darginavičius.

Dvigubos Stampos
Kasdien šią Savaitę

Dvi stampos už. kiekvieni} praplik
tą čia 10c. Tas padės jums greičiau 
negu paprastai pripildyt jųsų knygą. 
Mes duodame' šį specialį pasiūlymą 
kad pasiskubintume! greičiau pirkti.

Mes turime daugiau lietuvių parda 

vejų, negu kokia kifa sankrova C.hi- 
cagoj, — Teo. Dundulis, NT 11; .Ki
lia Slankus Nr 15; B. .1. Sesikas Ni 
(>, ir 30 kitų*.

nmi—1.1*11111 iiiini ii»iwriiirii iini ike .iiiiihi ar i

SOUTH MILWAUKEE, WIS.

Lietuvių gyvena čia nedaug, 
tat iš šios kolonijos žinių laik-

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUSIPIRKO' ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA Į LOJAI S

J CMS KAINOS $9.50
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jųsų pačių 

kalboje
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos ken tan
kiais, kurie padvigubino savo 

spėkas ir išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligi} 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsi $100 dak-

ROCKFORD, ILL.

Baisi tagedija lietuvių 
šeimynoj.

J. Bagavičius, gyvenantis 1023 
9-th st., gruodžio 1 d., apie. 7 va
landą lyto, karabinu peršovė sa
vo moterį ir pats sau prisidėjęs 
karabiną prie smakro paleido 
šūvį, taip kad visą galvą sudra
skė.

Vyriausias Bagavičiaus sūnūs, 
pagrįžęs iš darbo už dešimt mi
liutų tragedijai įvykus rado 1110- 

liną pusgyvę ir tėvų paplūdusi 
kraujuose. Bagavičiaus moterį 
greitai nugabenta į Švento An
tano ligoninę, kur penkioms va
landoms praslinkus pasimirė.

Bagavičių šeimynoj jau per 
ilgą laiką sutikimo nebuvo. Pe
reitais metais, birželio mėnesyj, 
J. Bagavičius norėjo pasipjauti, 
tik moteris išgelbėjo nuo saužu- 
dystės. Vėliau, pagijęs, buvo pa
bėgęs į Granville, 111. Bet pati iš
pirko va ra n tą ir rugpjūčio mė
nesyj jis buvo pargabentas į 
Rockfordo kalėjimą. Teismas 
buvo juodu sutaikęs, J. Bagavi
čius prisižadėjo gražiai gyventi 
su savo šeimyna; vienok sutiki
mo vis nebuvo iki paskutinei va
landai. Bagovičiai buvo geri ka
talikai, prigulėjo prie lenkų pa
rapijos. Vyras turėjo 16 metus 
amžiaus, moteris kiek jaunesnė. 
Paliko keturis suims ir vieną 
dukterį; jauniausis suims 10 me
tų amžiaus. —Reporteris. .

VVEAVER, ILL.
turams.

Skourup’o sveikatos 
Mašina' 

$9.50
Naudokis šiųjų mašina nuo 

šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

lankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuolųjų ir nusilpnė- 
j tįsių žmonių 100 nuošimčiu i 
dvi savai t i.

Darbai šiuo sykiu eina gerai, 
dirbama kasdien ir uždarbiai vi
dutiniški. šiaip taip gyvent ga
lima.

Vietos SLA. 102 kuopa, įsistei
gusi 1913 metais, gyvuoja neblo
gai, narių turi dvidešimt šešis 
ir kasoj apie šimtą su viršum do
leriu. Paskutiniame savo susi- c

rinkime nutarė paskirti iš savo 
kasos penkis dolerius kaipo do
vanėlę gerbiamam musų litera
tui p. L. Šernui, kurs savo senat
vėj atsidūrė vargingame pade- 
j ime.

Draugui .1. Pakutinskui paa
gitavus, lapkričio 18 d. š. m. 
tapo suorganizuota LSS. kuopa, 
kurion iš karto įstojo 1 1 narių, 
tarp jų viena moteris. Tikimės, 
kad nauja kuopa augs ir bujos.

Aplamai, vietos lietuvių dva
sinio ir moralio gyvenimo laip
snis nežemesnis kaip kad kilų 
kolonijų. Progresyviųjų laikraš
čių pareina pusėtinai.

Texas Padangėj.

(Kareivio laiškas.)

Camp Logan tai didele kariuo
menės lavinamoji vieta. Dar pra
eito rugsėjo mėnesyj čia gražiai 
žaliavo miškas, o dabar, trum
pu laiku, visaikitaip virto. Miš
kas išnyko, pasiliko vien lekia- 
nioji smiltis ir tyrimės, taipjau 
iškasinėti apkasai kareivių prak
tikai. Naujai atvykęs žmogus ne
galėtų nei tikėti, kad taip trum
pu laiku butų buvę galima tiek 
daug darbo padaryti.

Gabenamų į čia kareivių iš
karto beveik nieko nelavino. Jie 
tik kirto skynė miškus ir kitus 
darbus dirbo, kol visa ką ištaisė 
kaip reikiant. Kad tatai buvo vi
sa padaryta, tuomet prasidėjo 
įtemptas kareivių lavinimas, imi 

atras. Išpradžių buvo nejauku, 
bet dabar apsipratoni. Ne senai 
buvome išvažiavę šaudyti į tik
slus. Kai pirmą kartą, tai buvo 
baimės, bet buvo ir juokų. Da
vė patronų ir liepė užsitaisyti 
šautuvus. Vieni bandome užsi
taisyti patįs, kiti sukinąs su šau
tuvais, nesumano ką daryt, kitas 
vėl šaukias vyresniojo pagalbos, 
kad jam užtaisytų... Per keturias 
dienas turėjome darbo ir mes, 
paprastieji, ir oficieriai, belak- 
stydami nuo vieno prie kilo ir 
berodydami, bemokindami.

Musų pulkas atliko visa ką ge
rai, nebuvo jokių nelaimių, tik 
ką galvos paliko skaudamos nuo 
šaudymo trenksmų.

šių metų padėkavonės Dienos 
sulaukėme sveiki čionai; kur 
busime tuo laiku ateinančiais 
metais, kas gi žino? Tą dieną 
paliuosavo visus nuo muštro ir 
leido visiems praleisti laiką kaip 
kam tinka. 'Lodei kiti važiavo į 
didesnį miestą, Houston, kur 
nuo čia nelabai toli; kiti šiaip 
sau taisėmės pramogų ir šven
tėme kaip geriau mokėjome. 
Dėdė Šernas irgi nepamiršo mu
sų, atsiuntė pietums kalakutų, 
įvairių truktų ir tl., o dargi ga
vome cigarų ir eiga re tų pasirū
kyti. Vadinas, Turkės dieną tu
rėjome šiemet gana smagią; na, 
o kitais metais ne vienas gal mu
sų pešime turkę pas Abraomą... 
Gal būt, kad greitu laiku išva
žiuosime į Franciją, nors apie 
tai tikrų žinių neturime.

Norėtųs labai parvažiuoti na
mo pasisvečiuoti pas gimines ir 
draugus, bet sunku. Tiesa, iš čia 
leidžia dešimčiai dieną išvažiuo

ti, bet kad iš Texas į Clneag'ą ar 
kitą Illinois miestą begalo toli ir 
brangu, lai, žinoma, sunku tuo 
leidiniu pasinaudoti.

čia esame beveik visi iš Illi
nois suvežti. Aš gaunu Naujie
nas, tat daugelis lietuvių ateina 
pasiskaityti, kas girdėt pasaulyj, 
kaip eina karė, ką veikia draugai 
ir lt. Ir ilgstamės.

Atidarymas Išpardavimo Kalėdiniu Prekių
Mes turime pripildę Kalėdinėmis prekėmis Sankrovą iki pat durų—geriausi, didžiausi pasirinkimai kokius 
mes kuomet parodėme. Prisirengę su savo padidintomis pardavėjų spėkomis ir pagerinta prisiuntimo sis
tema kuri suteiks PATARNAVIMA pilnoje to žodžio prasmėje, mes sutiksime patarnauti visiems Pirkė
jams’ Kalėdinių Prekių. Pirkite anksti,—tai musų patarimas, — bet ar jus pirkaite anksti ar vėlai, jus ra
site mus gerai prisirengusius sutikti kiekvieno reikalavima ir norą.

IŠPARDAVIMAS PANEDĖLYJ, UTARNINKE, SEREDOJ IR KETVERGE

GRAZNOS

Vaikų auksines brasbetos, iiau- 
ja stailč, paauksuota $4 00 
liktai už................... ■

LA VALLIERES^ 
Sidabrniniai, platino, nudirbta, 
$5.00 vertė, šiame par- $095 
davime "■
Moterims VValtham laikrodis 
branzalietas, 15 akm. $4Q50 
20 metų gvarantuota ■

Moterims Auksinis laikrodis 
branzalietas, 7 akm., $*y EA 
20 metų gvarantuotas ■ 
Vyrams 14 k. tikro aukso Hun- 
ling Case laikrodis, $AO;>0 
Elgin viduriai, špecial

, TOILĖTINIS SETAS

8-nių šmotų Parisimi Ivory 
apdirbta, Toiletinis ir maniku- 
ravimo setas, puikiai pa- $t>
gražintas po ........... **
Dešimts šmotų majiikuravimui 
ir Toileto setas, pui- $4 050 
klausios rųšies .... ■ "
Trijų šmotų ivory apdirbtas 
'toiletinis setas, tvirtos rų- $E 
šies. storas veidrodis **

Visus laiškus adresuokite i: v

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

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

P. O. B. 200 Chicago, III.

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

»*«ętoje f r tikroje Btnkoje. .28 metus teisingai vedamoje Baakeja. 
fe priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House> depmdti 

Ir taupymo padėjimą.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kampa* 1> gatvė*.

F. KASPAR WALENTY SZYMANSKT V. F. MASHEK 
jrezidentas pirklys prez. Pilsen Lumber Ct

DTTO KASPAR If. K. OTTB J. PF.SHEL
vice-prozidentai vice-prez Nat. Citv Bank sekt. Turk Mufg C®

WILLIAM OETTING CEO. C. WILCE OTTO KUBIN
prez. (įeiting fk>i Icr Cn vice-prez. T. VVilc* Co. prei. Atl*>

E1ARLES KRUPKA JOZEF SIKYTA [Brewing C*
rlce-prezidentai knsierius.

PERviRsis“ PERVIRŠIJA $6,000,000.
KAPITALAS KALB/vMA LIETUVIŠKAI

Moterims ir Merginoms žieminiai Kautai 
Pažymėtas Išpardavimas tiktai Kalėdoms!

Skyrius I—Visi $15 ir $18.50 Kau
tai nupiginti iki $10.

Stailiški Kautai vilnonio velour, 
kersey ir juodo pliušo, dideliais 
kalnieriais, su diržais, pusiau kai- 
kurie pamušti, kiti perdėm, ka
ramie arba bobru papuošta, mie- 
ros, moterims ir mergi-
noms, po ................... • V

Skyrius 2—Visi $20 ir $22.50 Kau
tai nupiginta iki $15

Puošnus žieminiai kautai mote
rims ir merginoms, geros rųšies 
kersey, vilnonio velour arba pliu
šo Empire arba su diržais, dideli 
kalnieriai, Kid Coney kailiu ar
ba šilkiniu pliušu, kiti papuošti 
su karamie, 18-nių colių $4 E 
ilgio ...........   ■ w

Skyrius 3—Visi $27.50 ir $30 Kautai nupiginta iki $22.
Puikus kautai pasiūti iš pom-pom audeklo, vilnonio velour, kersey ar
ba dryžuoto pliušo, dideli kalnieriai, Kid Coney arba Marten kailio, 
kiti šilkinio pliušo, su diržais, $27.50 ir $30 kautai tiktai 
po ...................................................................................-

NOSINES KAIPO IYOVANOS

Motoriniu puikios nosinės 
išsiuvinėsi kraštai, 
dėžutė, Frįs ....
Moterims nosinės pada
rytos iš šveicariško au
deklo, išsiuvinėtos, 7E<‘ 
dėžuė, šešios .... ■ w 
Moterims tyrą linų nosi
nės, išsiuvinėti kampai, 
dėžutėje sūdė- $4 Ė A 
ta .šešios .......... LvU

Moterims nosinės, 
lyrų linų, išsiūtais

vimo kraštai OEc 
iki 75c..........

sinės, gražiai išsiu-

Vyrą puikios Cam- 
bric nosinės, spal
vuotos, įsiūtos rai
dės, dėžė, EAe 
tris ........... wV

Oras čia dienos laiku labai 
šiltas, bet naktįs šaltos.

Lapkričio 27 dieną per Rau
donojo Kryžiaus Draugiją ga
vau iš Westvillės, III., nuo Mrs. 
E. 11. VVagle “('oinfort kil”, pil
nai pritaisytą, kas tik čia esant 
labiausia reikalinga, l’žlai dova
ną suteikusiąja! tariu širdingą 
ačiū. Viktoras Jocius.

Telephone Humboldt 1278.

M. S AHUD M. D. 
8rmt« Rusa# Gydytoja* Ir Chiror»aa. 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų 
OFISAS: 1579 Milwauke« Ava. 

Kampas North Avė , Kambary* šOt. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:80 iki 9 vakar*.

VYRŲ

šimtų- 
šimtai puikių naujų 
-spalvų, vėliausių mo
delių, žalių, pilkų rus
vų ir mėlynų maišytų, 
(^hesterfield kautai— 
konservatyviems vy
rams, juodo kerseys, 
meltons, vi-

runas ■®

KAILINES KALĖDINĖS SKRYBĖLĖS
\ yrams gražios išžiuros kailinės skrybėles, 
naujausios mados, visokių mierų,—puikios 
Kai ė< t i n ės Dovani >s—

$3 $5' dO

Vyrų ir Vaikinų Siutai
Treneh štai lės su di

ržais, ir pusdiržiais, 
puikus siutai vaikin
ams, konservą- 
t y vi v> rų siutai »

Nepraleiskite 
nepamatę. ... 64.50

Šis VICTROLA Įrengimas-— 
parduodama lengvu išmokė
jimu. Įrengimas susideda iš 
Huber Record Cabinet, kaip 
paveiksle N VI Victrola ar
ba Columbia Grafonola ir
12 pasirinkimų (6 rekordai) 
Visa šėpa išrodo daug bran
gesnės kainos instrumentas.

Kalbamų Mašinų įrengimas 
No lt) Cictrola arba Colum
bia Grafonola, nudirbta ą- 
žuolu arba raudonmedžiu, 
21 pasirinkimai, 12 dvigubų 
10 colių rekordų, *04 
—visi už ...........

Lengvi Išmokėjimai
------------- ------------------------------------------------------------

PIRKITE KERZHEIM PLAYER PIANO 
KALĖDOMS

Išmokėsit Begrajinant cC 
Puokųs $5(10 Kerzhcim 
l‘layer Planos", GesinS 
<U’ba clektrikinės Pa
statomos lempos. iO 
muzikos Bolių, šuniu
kas ir uždangalas vis
kas tiktai 395
Tiktai $2.50 savaitėje.

Be jokio nuošimčio.

Rakandų Dovana yra praktiška ir ilgai atmenama
lengviausiu išmokėjimo būdu (.hieagoje.Parduodama

SEK1A ČIOS SE TAS

*79110 •
šis (’.olonial seklyčios setas padirbtas iš tikro ąžuolo, ker^imUd 
pjaustyto, raudonmedžio, riešuto, puikiai apmuštas, 
geriausia tikra skūra, .........

Lovos įrengimas. plienini
lova, 2 coliu storio pastovai, spri 
ngsai, vytų dratų viršus, 
Matrasas bovelnąnu $4 4.»« 
viršų ............  . . B

Lengvi Išmokėjimai.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tel. Canal 3877.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

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

MID-CITY BANK BUILDING I
Antras augštas, Kambarys 211-212 9

803 West Madison st.. Kampas Halsted St. Chicago. g
Inėjimas iš Madison gatves. g

............ ĮIII........ ......... 1111 111111111-1---------------------------------------------------------

i paprastai ge
rai padirbtos, 
kieto medžio, 
puikiai nudi
rbta. Gilus sta 

, lėiai, didelius 
veidrodžiais,

apkai- 4 y| 90 
nuota "

50c savaitėje.

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

jamos daugumos lietuvių, kurio gra 
jija koncertiną ir augštai rekomen ■ 
duojama kaipo geriausia konccrtin* 
padaryta Suvienytose Valstijose, A i 
merikoje. Mes galime jas parupin 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
Į čiaine dykai.

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

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietu viškoi ir 
Ang. Kalboi

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

1840 So. Halsted St.
Chicago, III.
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NAUJIENOS, Chicago, III.
«W3D

lutu

.• y S lyka.V 
kiną

nizac

, tai kodėl jie nepaaiš- 
apie • “pavojingumą” 

rašymo socialistų orga- 
ijai? Juk Socialistų

koki santykį tarpe visos žmp MOKINA

raštu Amarikojt
BVNDRO'VE uu

n išskiriant nedėldieniut- 
žsisakomoji Kaina:

ns kasdien pristatant į na-
Chleagoj 
nešiotoja 
mus, mo

Savaite. .............. .
Mėnesiui...............................50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu 
Iničjams išankslo užsimokėjus:

Metams......................
Pusei metu...............

Suvienytose Vaisi i jose,
Ir, pačiu:

Met ams ....................
Pusei melų...............
Trims mėnesiams ..

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

ne
. $6.00 
. $3.50. 
Chicago-

$5.00
. $3.00 

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

hrsl Lifhiianian Daily in- America 
t*ublished Dat^į) Except Sandai.1

• Y THt

VTHU.AN1ANNEWS PUB CCj Ine.
Temis of Subscription:

Chicago—
By carriers:

One vveek ...........................  12c
One month ........................ 50c

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

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

United States, outside of Chicago, 
by mail:

Onc year............................. $5.00
Six months..........................$3.00

1.75
$7.00 
$8.00

Threc months...........
Canada, onc year .......
Othcr foreign countrics
Money mušt be semi by Postai Mo- 
ncy Order, in advance.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago.

oniškesnė organizacija, ne
gu Darbininkų Taryba, o 
betgi nė vienas žmogus ne- 
sibijo būti jos nariu, ir nie
kas netrukdo jos kuopų su
sirinkimu.

“Detektyvu” gąsdinti ga
lima tikta? mažus vaikus ir 
senas bobeles, o ne suaugu
sius žmones. Nejaugi tau
tininkų laikraštis mano, kad 
jo pritarėjai susideda vien 
iš kūdikių ir sukndikėjusiu 
bobelių ?

Mes senai žinome, kad jo 
redaktorius mėgsta “smalą 
virt” ir čebatlaižiavimo hy- 
mnus giedot, bet kiekvienai 
kvailystei ir kiekvienam ne-

skirų josios dalių stoja naci
onalistas, internacionalistas 
ir kosmopolitas, t. y. kieno 
gerovei jie duoda pirmeny
bę. Ir kada į tai pažvelgi,
tai pamatai ve ką:

Nacionalistas (tautinin
kas) duoda pirmenybę savo 
tautos gerovei prieš kitų ta
utų (t. y. visos žmonijos) ge
rovę. Jam, anot “A.” paly
ginimo, rupi, kad tiktai jo 
“muterkai” butų sveika, ne-

Lietuvių katalikų kunigas, 
Vanagas, iš Utica-Bingham- 
ton, N. Y. parašė “Keleiviui” 
k o respon den c i j ą, n u s i sk lįs
damas, kad tarp lietuvių ny-

“Keleivis”, išspausdinęs tą 
korespondenciją, parašė ilgą 
straipsnį, aiškindamas kuni
gui to blogumo priežastis.

Rašytojui ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarinis tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, iri bėgiu dvieju savaičių autorius pareikalauja 
|ų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

žius.

šina.
Internacionalistas duoda 

pirmenybę visų tautų (t. y. 
visos žmonijos) gerovei 
prieš savo tautos gerovę. Tr 
daro jisai taip todėl, kad yra 
įsitikinęs, jogei tiktai tokie 
dalykai, kurie yra naudingi, 
arba bent nepriešingi, visos

perspausdinti visa tą straip
snį ; patartume skaitytojams 
susirasti jį “Keleivyje”. Tarp

Atsakinu, kad 15 dol. savaitėje, 
“Galėsi dirbti kaipo Tiberis’; 
•peace \vork’.” Klausiu, kiek 
mokės. Atsako: “Nuo 15 iki 18 
dol. mažiausiai; o kai tu jaunas 
vyras, kaktai parasojanl uždir
bsi iki 20 dol savaitėje.“ Apsi- 
čmiau. Nuėjęs rytmetyje radau 
lik vieną apisenį žmogų, panašu, 
i šventą Juozapą. Klausiu: 
Ar pasidarai pragyvenimą?
Atsako, kad gerai nežinąs, nes 
nesenai dar pradėjęs dirbti. Ma
nau sau, bandysiu dirbtines už 
dviejų dienų bus “peide”, tai, 
trumpu laiku gausiu pinigų ir

tyli, būtent kad tautininkų ii 
klerikalų norai nėra taip šven 
Ii ii’ gražus, kaip jie skamba.

Savo išvedžiojimų p. šaruna: 
neparemia nieku tikru, jis re 
minsi partijų ūbaisiais ir laikra 
ščių (“Darbininko“, “V. L.“ už 
reiškimais. Matoma, jis iksu 
«įęQmtn. kad partijos obalsis y r; 
jos kovos Įrankis, o ne veidro 
dys jos siekinių bei pačios šie 
los. P-o Šarūno partijų miovo 
ka yra paviršutinė ir klaidinga

Jo nuomone, klerikalai esą 
laisvę ir lygybę myli žmonės 
Keista darosi tokiu mintis, kuo

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

Kosmopolįtas-gi visiškai 
nepaiso tautų skirtumų, to
dėl jisai negalvoja nė apie

DEL “ATEITIES

teikis pasiklausyti:
Tamsta sakai, kad “vi-

Redakcijos Straipsniai
Ateitis pasiryžo pamo

kint mus internacionalizmo
\Tegali užmiršt.

H

ii
pliovojimus ai 
Tie “Naujienų 
L vi, buvo labai

sroves.

žinom asai

i kartu

srovės atsto

smūgi u, nia

ii

“Naujienų" redaktorių; ka
rtais net visą “konferenci-

kimui ir šmeižimui. Apie 
dvejetas savaičių atgal 
nuims keletas žmonių pra
nešė, kad Maliauskis ištisaC

cago Heights “konferenci
joje”, o užvakar mes išgir-

gėsi ir Brighton Park’e.
Kaikurie draugai, pasi

piktinę “metodologijos dak-

a t žagare i vė<
vams teko
valdyboje ir įvairiose komi-

irių randasi ir p. V. K. Ra
dausko vardas. Jo esama, 
idinasi, tikro tautininku 
partijos” šulo. Štai delko 
<ai ir “Tėvynę” jau senai

“Naujienos” p ra tusios 
visuomet autoritetingai 
kalbėti, internacijonaliz- 
mą šiaip paaiškina:

“Internacijonalistas sta-

čiaus už savo tautos nau
da”.

tum ji butų Sandaros, o ne 
S. L. A. organu. Butų visgi 
gerai, kad p. Račkauskas 
bent retkarčiais atsimintų, 
jogei Susivienijimas tai' nė
ra tautininkų “partijos”

Verda smalą ’
Tam tikros rūšies žmonės

progresyves organizacijas 
gąsdinimais. Kad tik ką tos 
organizacijos sumano, jie 
tuojaus ima rėkti, kad tai 
esą nevalia, kad už tai val
džia nujausianti; kad už tai 
policija persekiosianti (arba 
“už keteros imsianti”, kaip 
kitąsyk rašė Šliupas).

Šitą agitacijos įrankį ypač

prie “Naujienų” redakto
riaus ir ragino jį viešose 
prakalbose atsakyti jam. 
Mes nematome tam reikalo. 
Tegul sau tas fanatikėlis 
pliauškia; didelio čia daikto!] 
Nieko jisai tuo budu neat-lpamėgo vartot Chicagos ta-

Protaujančių žmonių kei
kimai nepertikrins. O tiems, 
ką nepajiegia arba nenori 
protaut, išmintingu žodžiu
nepagelbėsi. Tegul jie sau 
džiaugiasi Maliauskiu, ir te
gul Maliauskis džiaugiasi 
jais. Juk turi jisai, žmoge
lis, kuo-nors susiramint po 
tos pirties, kurią jam davė 
“Naujienos”.

Tautininkų
1 ‘seimas ’

Tautininku Sandara laikė a-

Delegatų jame buvo

Apie seimo nutarimus ži
nių dar nėra laikraščiuose. 
Paskelbta tiktai tiek, kad 
tapo išrinkti nauji Sandaros 
viršininkai. Pirmininku iš
rinkta S. E. Vitaitis (vieto
je R. Adžgausko); pirminin
ko pagelbininku — V. Am
brazevičius ; sekretorium— 

R. Adžgauskas; finansų se
kretorium — J. Sagevičius; 
iždininku — J. Ambraziejus. 
Laikinu redaktorius paskir
ta P. Norkus (vietoje J. O.

Redaktoriaus permainy
mas ir p. VitaiČio išrinkimas

utininkų laikraštis prieš 
progresyves organizacijas, 
kurios susivienijo į Darbi
ninkų Tarybą. Kiek jau ji
sai prišvokštė, apie tai, kac 
tos organizacijos galinčios 
ant savęs bėdos užsitraukti 
Kiek jisai primelavo apie 
Liaudies Tarybos “nelegališ- 
kumą”, “pro-gęrmanizmą” 
ir tt.

Melavo ir nesąmones ren
tė pre keletą mėnesių, bet 
jam dar vis nenusibodo. Štai, 
ir dabar jisai skelbia, kad į 
vienos draugystės, kuri pri
sidėjo prie Darbininkų Ta
rybos, mitingą buvę atsilan
kę detektyvai. Pirma, girdi, 
ta draugystė tokios “gėdos” 
niekuomet neturėjusi, tik 
ve, kaip ji įstojusi į Tarybą, 
tai ir detektyvai ėmę ją sau
goti.

Navatni žmonės tą laik
raštį redaguoja ir į jį rašo! 
Rodos, kiekvienas žino, kad 
j draugystės susirinkimą ne
turi teisės, be draugystės 
leidimo, eit joks pašalinis a- 
smuo. Todėl pareiga to, ku
ris pastebėjo, kad tenai at
silankė negeistinas svečias, 
buvo pasakyt apie tai pirmi
ninkui ir pareikalaut, kad ta 
“gėda” butų be ceremonijų 
prašalinta. Ir butų atliktas 
kriukis.

Tai viena, 
tie pasakoriai

Antra, jeigu 
mano, kad 
Darbininku

dija, kad seime Naujosios 
Anglijos srovė paėmė viršų priklausymas 
ant širvydiškai—balutiškos Tarybai yra toks baisus da-

nonsensas. Tai yra lygu 
pasakymui: Aš visos maši
nos gerovę statau augš
čiau už visos muterkos- 
naudą! Mes internacijona- 
lizmą suprantame, kad jis 
nieko nestato augščiaus, 
nei žemiau. Mes pasakytu
me, kad “internacijonalis- 
tas stato visų tautų, viso 
pasaulio gerovę, o ne vien 
savo tautos gerovę” Jeigu 
gi internacijonali'stas kal
ba “apie žmonijos gerovę 
ne apie tautos, tai jis nėra 
internacionalistas, bet u- 
niversalistas ar kosmapo 
litas. Reikėtų “Naujie
noms” jau atskirti inter
nacionalistą nuo kosmo
polito !
Mes džiaugiamės kiekvie

na proga pasimokinti ko- 
nors naudingo, todėl priima
me su priderama padėka ir 
šitą “neautoritetingą” “At.” 
pamokslėlį. Tik mums, deja, 
ne visai aiški yra to pamok
slėlio autoriaus kalba. Jisai, 
pav. atranda, kad internaci
onalistas privaląs kalbėt ne 
apie žmoniją, o apie'tautas; 
bet ar visos tautos tai nėra 
tas pats, kas žmonija? Pas
kui, jisai mano, kad “inter
nacionalistas stato visų 
tautų, viso pasaulio (ko- 
del-gi ne visos žmonijos? N. 
Red.) gerovę, o ne vien savo 
tautos gerovę”. Bet ką-gi 
tatai reiškia — “statyt viso 
pasaulio gerovę”,?

Kokį-nors sensą gali turėt 
šitas sakinys tiktai tada, ka
da žodį “statyt” imi čionai 
prasmėje “būdavot”. Tuo
met išeina, kad “internacio
nalistas ‘budavoja’ viso pa
saulio gerovę”. Bet ar ne
gali užsiimt tuo “budavoji- 
mu” ir, kosmopolitas?

Žinoma, kad gali. Juo ga
li, iki tam tikro laipsnio, už
siimt ir nacionalistas, nes ir 
žmogus, kuris darbuojasi, 
turėdamas omenėje vien sa
vo tautos labą, prisideda prie 
viso pasaulio (arba visos žmo 
nijos) gerovės kėlimo. Taigi 
kaip tik ta internacionaliz
mo definicija, kurią duoda 
“At.”, neatskiria internacio
nalizmo nuo kitų “izmų”.

Skirtumas tarpe šito ir k‘- 
tų “izmų” apsireiškia ‘ 
tada, kada pažvelgi į t9’

tautos ar visk tautų— statyt 
pirmon vieton. Jisai, vadi
nasi, ignoruoja tą klausimą, 
delei kurio eina ginčas tarpe 
nacionalisto ir internaciona
listo. Jisai skaito save viso 
pasaulio piliečiu (ką juk ir 
reiškia žodis “kosmopoli
tas”, įsivaizdindamas visą 
žmoniją, kaipo vieną Tautą.

aišku, kodėl mes savo straip
snyje nurodėme, kad inter
nacionalistas “stato žmoni
jos gerovę augščiaus už savo 
tautos naudą”. Tame, mat, 
yra visas dalykas. “At.”-gi

damas, kad “internacionalis
tas stato visų tautų gerovę” 
ir praleisdamas musų saki
nio dalį “augščiau už”, pada
rė ištiesti “visišką loginį non
sensą”.

Jo “internacionalistas”, 
kuris “nestato nei augščiau, 
nei žemiau”, yra ganą keis
tas sutvėrimas. Įdomu butų 
pažiūrėt, ką jisai “pastaty
tų”, susitikęs su šitokia pro
blema: Vokietijai, pav. butų 
naudinga, bent tūlais žvilgs
niais, užgrobti, ir pavergti 
Belgiją; jos nacionalistai to 
ir trokšta, o drąsesnieji jų 
to net ir atvirai reikalauja; 
kaip-gi šitame klausime pa
sielgtų “At.” “internaciona
listas”, “nestatydamas nei 
augšiau, nei žemiau”?

Imtų “statyt pasaulio ge
rovę”, nepaisydamas ,ar Bel
gija bus pavergta, ar ne?...

Tuo-gi tarpu tikras inter
nacionalistas, o ne “ateiti
ms”, šitokioje situacijoje 
lengvai surastų išėjimą. Ji
sai pasakytų šitaip: Nors 
Vokietijai gal ir butų kokiais 
-nors žvilgsniais naudinga 
uždėt savo jungą ant Belgi
jos, bet žmonijos labui tatai 
butų kenksminga, nes žmo
nijos gerovė reikalauja, kad 
kiekviena tauta turėtų pro
gos laisvai plėtoties; pasi
priešindama šitam reikalavi
mui,, Vokietija, be to, anks- 
čiaus ar vėliaus ir pati nu
kentėtų. Todėl aš esmi prie
šingas Belgijos pavergimui.

Tai ve ką reiškia “statyt 
žmonijos gerovę augščiaus 
už Tavo tautos naudą”. Ta
tai, kaip matot, nereiškia ei
ti prieš savo tautos reikalus-, 
o tiktai — suderint juos su 
kitų tautų reikalais. To-gi 
atsiekti galima tikriausiu 
budu, apvertinant savo tau
tos reikalus iš atžvilgio visos 
žmonijos reikalų; o ne atbu
lai, kaip daro nacionalistai 
(tautininkai).

“At.” rašytojams ne pro 
šalį butų dar truputį pasimo- 
kint, pirma negu ėmusis sa
kyt pamokslus kitiems.

rTYK IR PLATINK 
'T VUJIENAS ”

ištvirkino” lietuvius ir dėl
to tie lietuviai “pameta sa
vo tėvų tikėjimą ir nusto
ja doros.” Tamsta, kun. 

.Vanage, padarai čia po
rą stambių klaidų. Visų 
pirma tamsta klysti tame, 
kad “n epr a u stabu r n i a i ” 
griauja tikėjimą. Tikėji
mas griūva dėlto, kad jis 
jau atgyveno savo amžių. 
Jis buvo pritaikytas prie 
viduramžių gyvenimo są
lygų ir tik tuomet buvo

patavo tos sąlygos. Kata
likų bažnyčia buvo feoda-

tik tuomet jos galybė bu
vo augščausia pakilus, kuo 
met ant augščiausio laips
nio stovėjo feodalizmas. 
Puolus feodalizmui ir bau
džiavai, puolė ir katalikų 
bažnyčios galybė. Feoda
lizmo vietą užėmė kapita
lizmas. Bažnyčia, norėda
ma išlikti “gyva”, turėjo

gijos tvarkos. Ji pradėjo 
skelbti privatinės kapita
listų nuosavybės šventu
mą ir remti buržuazinę 
tvarką. Bet kapitalizmo 
amžius irgi jau baigiasi. 
Jis jau peraugo ir pradėjo 
skersti pats save. Šitoj 
savžudystėj dalyvauja ir 
bažnyčia. Iš kitos vėl pu
sės mes matom jau naujos 
klesos kilimą. Ant gyve
nimo arenos išeina prole
tariatas. Puola atgyvenu
si savo amžių kapitalisti
nė tvarka, o kartu su ja lei
džiasi žemyn ir jos rėmė
ja bažnyčia bei tikėjimas. 
Taigi ne “velnių kupčius” 
Mockus ir ne “neprausta
burniai” čia kalti, bet pa
prastas evoliucijos įstaty
mas: kas atgyveno savo 
amžių arba neatsako nau
jiems gyvenimo reikalavi
mams, tas turi mirti. Šitą 
tamsta, kun. Vanage turi 
gerai įsitėmyt ir suprast...

■ Butų gerai, kad ir kiti 
kun. Vanago “konfrantrai” 
atidžiai perskaitytų tą “Ke
leivio” straipsnį, ypač tą jo 
dalį, kur kalbama apie “dva
siškų tėvelių dorą”. Jie pa
simokintų iš jo daugiaus, 
negu iš seminarijos arba 
dvasiškos akademijos lekci
jų.
—1 r

A

Skaitytoju Balsai
[I7ž išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

Išnaudojimas dar 
bininkų.

Vieną gražią dieną, laukda
mas kol paims kariuomenėn,

darbininkai sako “kad nuobodu 
be darbo”). Patėmijau iš oro 
pusėtinai atrodančią dirbtuvę, 
tai buvo The Cable Piano Co., 22 
ir Paulina gtv. Įėjus vidun klau
sia manęs, ką aš galįs dirbti. At
sakiau, kad esu “finisher.” —

žinosiu, kiek moka.
Atėjo peidės“ diena.' Gaunu 

$5.35 už dvi dienas, l iek dar 
gavęs, nusprendžiau dirbti il
giau. Po “peidės“ atėjo dar du 
darbininkai, ir dirbam visi išli
kimai. Jie klausia manęs, kiek 
moka. Atsakiau, kad gerai ne
žinau, Ik I kad už dvi dienas ga
vau $5.35. Na, sako, vis ma
žiau negausime; matysime “pel
elei” atėjus.

Praėjo dvi savinies. Man at
siliko geresnis darbas ir aš ap
leidau ta dirbtuve. ‘Peidės“- die- *- 4.
na nueinu atsiimti phiigų už 

dvi savaili. Manau sau. Mažiau
sia gausiu 35 dolerius, Užsimo
kėsiu šeimininkei apie trisde
šimt dolerių ir dar liks pora do
lerių kad ir i vakara nuvažiuoti.

Bet ne taip išėjo. Paėmęs ko- 
nverlą su pinigais, net nustebau: 
pažymėta lik $12.1(1 už d\ i sa
vaites...

Manau sau, gal apsiriko pažy
mėti. Žiūriu vidun vis tas 
pat. Klausiu išmokėtojo, kaip 
čia gali bul, atsako: Matyk
1‘ormaną. Klausiu pasigavęs 
formalia, atsako: Kiek uždir- L
bai, liek ir gauni. Be to jis ima 
aiškinti “preisus“, kiek už ką 
moka. O mes palis nežinom, 
kiek ko padarėme, nes ten ne
vartoja tam tikrų blankų. Taip 
ir turėjome pasitenkinti, šiais 
brangiais laikais, po 1 doleri už 
(.(ienos darbą... z

Man dar ir šiaip ir taip, nes aš- 
nevedęs, bet man labai pagailo 
to plikagalvio senelio, kuris taip 
atvira širdžia dirbo per dvi sa
vaili už 12 dolerių. Dejuoja 
žmogelis: “Ką mano namiškiai 
pasakys, su tokia “peide” sulau
kę? Beik renda mokėt ir bu- 
černei įsiskolinta, ir vaikams 
šiušių nupirkti, o “pėidė“ tiktai 
tokia.”

Kasgi bandys užginčyti, kad 
kapitalistai neišnaudoja vargšų 
darbininkų? Plėšia jie iš musų 
kiek gali; jiems nerupi, kad 
musų mažiukai pusbadžiai vai
kščioja, kad sala ir vargą ken
čia. Ir kam biednas darbinin
kas pasiskųs? Kas tave užstos? 
Dirbam 9 valandas dienoje už 
1 doleri! Kurgi teisybė?

—Bitinėlis.
*-"v' ■'

Nei du, nei vienas.

(Atsakymas p. Šarūnui.)

“Naujienų” nr. 282 p. Šarūnas 
kritikuoja mano mintis, išreik
štas straipsnyje “Partyvišku- 
mas”, tilpusį N. n r. 276.

Visas straipsnis, nei (Įn, nei 
vienas — tiesiog negaliu supra
sti, ką p. ašrunas juo norėjo pa
sakyti. Jeigu jis geidė parodyti 
savo “bepartyviškumą”, tai tu
riu pasakyti, kad tas jo beparty- 
viškumas yra Visai nevykęs. Ne
mokėjimas atskirti vienos par
tijos nuo kitos nėra bepartyviš- 
kumas.

Labiausia už visa ką mane nu
stebino, kad p. Šarūnas nesupra
tęs straipsnio turinio stvėrės 
kritikos. Mano straipsnyje pa
sakyta :

“Nors visos partijos reikalau
ja Lietuvai neprigulmybes, bet 
kiekviena jų kitaip supranta tą 
laisvę ir griebiasi skirtingų bū
dų jos atsikimuįA

Taigi p. Šarūnui turėjo būt 
aišku, kad aš pripažįstu, jog vi
sos partijos reikalauja Lietuvai 
nepriklausomybes bei laisvės. 
Kamgi tie išvedžiojimai?

Tiesa, be to aš dar pasakiau 
tai. ko p. Šarūnas negali perma

inei prisimeni visus jų juoduo
sius darbus. i

l ik reikia atsilsint visus kle
rikalų skundikus ir “kramolos” 
malšintojus, kaip šioje šalyje 
taip ir Lietuvoje, kad supratus, 
kaip laisvė klerikalams rupi. Bet 
juk tai vis dedasi ten, kur kle
rikalai valdžioje nėra reprezen
tuojami arba kur jie visai yra 
atskirti nuo šalies politikos. Rei
škia, jeigu palis negali nieko pa
kenkti, tai nors kiliems jskun- 
džią. I)r maloniau jie prašne
ktų, jeigu jiems pasisektų pa
imti Lietuvos valdžią Į savo ra
ukas.

Taigi, kad išreiškus tą kleri
kalų “laisvės troškimą“, aš ir 
pavartojau tą frazę (giedojimas 
dominus vobicum, elc.), kurios 
p. Šarūnas sakosi negalėjęs su
rasti jų programe. Juk šmeiži
mai ir skundai taipgi nesiranda 
klerikalų programe, o betgi ta
nu' tik ir apsireiškia jų speciu- 
liškumas.

“Bet ką-gi apie tuos jų obal- 
sius?” gal bul užklaus p. Ša
rūnas.

Naujienų nr. 271 Redakcija tą 
klausimą gana aiškiai ir rimtai 
išdėstė; taigi bereikalingą butu 
užimti vielą laikraštyje.

Tautininkų programą pavadi
nau neaiškiu ne todėl, kad jie 
neturėtų “rašyto porgrąmo“, bet 
lodei, kad jų pozicija politikoje 
nėra pastovi bei konkreliškai: 
jie nuolatos svyruoja tai kai
riau lai dešiniau, bet tarpt* kle
rikalų jie jaučiasi daug jaukiau, 
nors ir nepajiegia su jais susi
taikyti. Tautininku su klerika- 
tais sėliravimasi parodo mums 
“in again, aut again” atsikar
tojančią pasaką. Tautininkų to
kią neaiškią poziciją galima ai
škinti gal tik tuo, kad lietuvių 
tarpe kapitalas nėra ganėtinai iš
siplėtojus, kad užėmus apribotą 
poziciją.

Reikia priminti, kad laisvė 
konstitucijoje dar nereiškia lai
svės šalyje.

Paimkite nors ir valstijas, 
kur konstitucija gvarantuoja pi
lną laisvę kiekvienam piliečiui 
ir nepripažįsta privilegijuotų 
luomų; prisižiūrėję arčiau 
kiek laisvės jose rasite?

P. Šarūnas, rodos, turėtų su
prasti, kad neviskas yra auksas, 
kas žiba.

Paskutinis p. Šarūno priekai
štas, būtent, kad aš vienaip sa
kąs, o kitaip darąs, nėra vertas 
atsakymo, kadangi jis nemato 
skirtumo tarp tiesos pasakymo 
ir agitacijos varymo.

F. A. Jančauskas.

Nariai Cook County Real Eatate Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Kcal Estate Ofisas 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri aps traktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC 

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2443

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas Itc 
Prie šių kainų priskaito m a ir

1 c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVfi
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žosios Lietuvos belaisviai
Rusijoj.

ietuvių Globos pranešimas.

numeriu

i ien<;

išspausi iin t ų, kad tuo bildu ~ 
galėjus juo plačiau supažin- ~ 
dinti Amerikos lietuviu visuo
menę su reikalu ir paraginti 
ją tiesti vargstantiems ir ha- .w 
dalijantiems broliams užuo
jautos ir materiales pagalbos 
ranka. —Redakcija.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Mihvaukee ir North Avės.

Tel. Drover 7043 i

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 8o. Aabland Av«.
arti 47-ios gatvės,

S_________________________________ >

Atminkit, kad jųsų Fotografija yra 
verčiausia Kalėdų Dovana, nes jųsų 
draugai to negali dėl savęs nusipirkt

Nusipirkt! tuziną fotografijų, o tu
rėsite dovanų dėl dvylikos drangų.

WASSEL’S STUDIO
31 E. Main St. Chicago Heights, III. 

Tel. 717 W.
J. S. Wasiliauska8 savininkas 
Dirbam visokias fotografijas ir 

darbą gvarantuojam
/

g

o< o

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

Didelis Išpardavimas Jewelry, laikro
dėlių, daimantų, auksinių žiedų, lenciū
gėlių, sidabrinių peilių, šaukštų (silver- 
ware) ir tt.

Geriausi gramofonai ir lietuviški rekordai par
siduoda pas mus.

5000 Rekordų
Lietuviškų, Polskų, Ru- 
skų ir Angliškų randasi 
musų Krautuvėje, taip 
kad kiekvienas gali pri
sirinkti tokių, kokių kas 
reikalauja.

Paaiškinimai prie trumpų 
statistikos žinių.

1 )• Simbirsko žinios nepilnos. 
Žmonių yra apie 3(100, lokiu ką 
iš Mažosios Lietuvos. Lietuviu 
apie 1500. Reikalinga dbr įs
teigti prieglaudų, mokyklų ir, 
apskritai, teikti daugiau pagal
bos, negu iki šiol. Ligonių, ypač 
mirusiųjų, dabar bus daug di
desnis skaičius, nes paskutinio
ji šioji registracija daryta 1910 
m. pradžioje.

Prie ligonių, liguistų, luošų 
clc. skyriaus, kaipo paaiškini
mą, galima pridėti, jog tarpe jų 
yra t silpnapročiai, 8 raiši. 1 be
rankis, 1 bekojis, 3 akli, 1 ne
bylys, 1 kurtinys. Apskritai, 
tarpe ligonių ir liguistų didelis 
nuošimtis invalidų.

Gubernijoje šįmet sausmetis. 
Gresia didelis badas.

2) Saratove žinios irgi nepil
nos. Mažosios Lietuvos belais
viu yni apie 2000. Lietuvių yra 
apie 1000. Reikalinga daugiau 
mokyklų, prieglaudų ir kitokios 
pagalbos. Vaikų mokyklos am
žiaus v ra 200 vienu lietuviu, ki- 
tu neskaitant. Ligoniu ir mirų- 
šiųjų bus didesnis skaičius, pro- 
porcionaliai imant, negu Sim
birske, nes čia žmones išmėtyti 
po kaimus kame medicinos ir 
kitokia pagelba nesinaudoja. 
Tuo tarpu Simbirske tuo žvilg
sniu truputį geriau.

Gubernijoje sausmetis gre
sia badas.

3) Samaros statistikos žinios 
irgi nepilnos. M. Lietuvos be
laisvių yra apie 3000 žm. Lietu
vių apie 2000 žm. Ten nėra nė 
prieglaudų, nė mokyklų, nė- ki
tokios nuolatines pagalbos tei
kiama, nes “Globa" neturi tam 
lesų. Čion padėjimas užvis pra
stesnis, ne kaip Simbirske ar Sa
ra lovį*, kame gyvuoja Lietuvių 
“Globos1, skyriai ir kame šiokia 
tokia pagelba ir globa suteikia
ma. Čia-gi žmonės išsklaistyti 
po visus neapsakomai plačios 
gubernijos plotus. Didelei rei
kalinga visokia pagelba. 7

Šiemet Samaros gubernijoje 
visiškas badas. Belaisviams- 
lietuviams gręsia didelis pavo
jus. Reikalinga skubi pagalba.

4) Alatiriaus žinios ne visai 
pilnos. M. Lietuvos belaisvių y- 
ra 175 žm. Liteuvių 150. Yra 
dvi mokyklčli pačių belaisvių 
vedami. Reikalinga reguliariš- 
kesnė mokykla ir prieglauda se
neliams.

Apie kitas vietas, kame belais
vių iš M. Lietuvos yra, žinią su
teiksime vėliau. Apskritai, M. 
Lietuvos belaisvių dar yra iš
mėtyta po visą plačiąją Rusiją, 
bet ypač pačiose prastose, šalto
se ar perdaug karštose guberni
jose, Sibire ir kitur. Pav., tėvai 
nugabenti j karštąją, nesveiką 
klimatu Astrachanės guberniją, 
kur prie Kaspijos marių, o vai
kai j Archangelsko guberniją, 
prie pat šaltųjų marių, kur ga
lima dasiekti tik vasarą, nes di
džiumą metų ten žiema. Gele
žinkelis ir kiti keliai už tūksta
nčių verstų. Neveizint į tai, 
Lietuvių “Globa” daugelį šių 
vietų jau suspėjo aplankyti ir 
reikalingiausią pagelbą suteikti. 
Bet-gi yra dar vietų, kame ne
atsilankyta. Vis tai dėl pinigų 
stokos.

Lietuvių Globos šelpti lietu
viams nelaisviams iš Mažosios 
Lietuvos

F. Bortkevičienė, 
Sekretorius :J. Z. Valaitis.

Petrapilėje, 2—IX—17m.
Adrseas visokiais reikalais 

toks: Petrogradi, Podolską ja uli- 
ca No. 15, Predsiedatelnica Li- 
tovskago Popečitelstva, Felicija 
Bortkevič.

Mes turime daugybes tavoro prisipirkę kada buvo 
pigesni. Dabar sumanėme išparduoti prieš Kalėdas 
už mažesnę kainų.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 S. Halsted St., Tel. Drover 8167. Chicago, IH.

Lietuvių Globos šelpti lietu
viams belaisviams iš Mažos 

Lietuvos sąmatos 
projektas.

PIRMA NEGU PIRKSI r
Ant Durų, Lentų Rėm-

CARR BROS
S. Halsted

MUSŲ KAINAS 
i nes Popieros.

NG CO.
Chicago, III.

Lietuvių Globa, nors ir gyvui- 
ma jau treti metai, nuo to laiko 
kaip senoji rusų valdžia išvežė

• iš Mažosios Lietuvos nieku ne- 
prasikaltusius 12 tūkstančių se

nukų, moterų su vaikais, ligonių, 
ir keletą tūkstančių lietuvių Vo
kietijos pavaldinių iš Lietuvos ir 
kitur, savo darbais ganėtinai už
sirekomendavo prieš lietuvių 
visuomenę; betgi nebegauda- 
ma nuolatinės pašalpos, o vien 
versdamos! priepuolamai suras
tais laikinais šaltiniais, o dau
giausia pačios lietuvių visuome
nės aukomis, Lietuvių Globa ne
begalėjo išplėsti savo veikimo 
taip plačiai, kaip tai buvo reika
linga, Daug būtinų darbų likos 
tik sumanymais ir projektais. 
Tik iš Amerikos sausio ir vasario 
šių metų mėnesiais Lietuvių Glo
ba susyk gavusi 7 tūkstančius 
dolerių, galėjo keliems mėne
siams nustatyti savo likimą 
bent tame maštabe, kurs mažin
ti nieku budu nebuvo galima. 
Tuo budu L. Globa nustatė vei
kimą savo autonomiškiems sky
riams ir organizacijoms provin
cijoje. pas pačius žmones bevei
kiančioms. Bet-gį kai kurias į- 
staigas ir darbus prisiėjo jau 
pirm to delei pinigų stokos, lik
viduoti ir, apskritai, savo darbą 
lig minimumo sumažinti, nors 
tai labai skaudžiai atsiliepdavo 
į visą darbo intensyvumą. Iš li
kviduotųjų įstaigų reikia pami
nėti vaikų mokyklą Kamišine, 
Saratavo ant Volgos gubernijo
je, kurią lankė ne vien tik lietu
vių belaisvių vaikai, bet ir kitų 
tautų belaisviukai.

Kaip minėjome, nors “Globa” 
dirba jau treti metai, bet pirma, 
delei valdžios trugdymo, pinigų 
stokos, kuri priežastis užvis did
žiausia, pirmaisiais savo veiki
mo metais negalėjo plačiau iš
plėsti savo veikimą, nes pati 
“Globa” buvo Vilniuje, vėliau 
Petrapylėje—toli nuo pačių be
laisvių—ir todėl dėl minėtų kliū
čių—valdžios kliūčių ir pinigų 
stokos—turėjo tenkinties vien 
vietos,arčiau prie pačių belaisvių 
esančių, žmonių su gelbėjimu. 
Lietuvių Globa siųsdavo jiems 
pinigų ir kit-ko ir prašydavo jų 
visu tuos reikalingus žmones su- 
čn^nti ir, apskritai, būt’

įgaliotiniais vietose. Tiesa, šiaip 
žmonės, dažnai neturintieji liue
so laiko, bet užvis labiausia bi
jodami valdžios, tos pasiimtos 
rolės neatliko taip, kaip “Bloba” 
pageidavo. Todėl jau 1915 metų 
pradžioje, kuomet belaisviai bu
vo dar tebevežami ar tik-ką ap
sistoję ir labiausia buvo reika
lingi pagelbos. Lietuvių Globa 
pasiuntė pridurimui du savo de
legatu, V. Durnos atstovą P. Kei
nį ir inžinierių Steponą Kairį, 
kuriedu apvažiavo didelius plo
tus ir daug prisidėjo prie belai
svių gyvenimo aprūpinimo; o 
kur negalėdami patįs sušelpti, 
ten delei to painformavo Ameri
kos Konsulį Maskvoje, kurs bu
vo apsiėmęs belaisviais pasirū
pinti, tik pats neturėdamas ži
nių kur ir kiek belaisvių yra, ne
siskubino ir su pagelba.. Jau 
1915 metų pabaigoje “Globos” 
delegatai, dažniausia patįs Val
dybos nariai, daug kuo rizikuo
dami, paslaptai nuo valdžios 
leidžiasi kelionėn pamačius be
laisvius, kad tenjau vietose už
siimti šelpimo darbu ir apžiūrė
ti, ar nebus galima kaip nors į- 
steįgti kokios nors viešos orga
nizacijos. Norius delegatams 
prisėjo viso-ko patiems prisiken
tėti, net suareštuotais būti, bet
gi daug kas pasisekė belaisvių 
labui padaryti. Tuomet, su di
deliu vargu, pasisekė įsteigti vie
šą belaisviams-lietuviams šelp
ti Organizaciją Saratovo mieste, 
vėliau ir Simbirsko ant Volgos 
mieste.

Turime čia pastebėti, kad 
steigti savas lietuvių organizaci
jas kilo reikalas ve dėl ko. Iš 
pradžių belaisviais rūpinosi A- 
merikos konsulis Maskvoje, vė
liau, iškilus konfliktui tarpe A- 
merikos ir Vokietijos, tuo usiė- 
me Švedų konsulis, bet vietos 
komitetuose, dažniausia, sėdėjo 
ar tai Rusijos ar tai Vokietijos 
Vokiečiai, ponai, kurie šelpimo 
darbą varė suvis netikusiai, ne 
demokratiškai. Jei kur ir rasda-

daiicriau žvnonhi labui atsi

davusiu žmonių, tai vėl—vald- 
žia kliudydavo. Kadangi tuose 
Komitetuose sėdėdavo, dažnai, 
ne tik ką nedemokratai, bet dar 
ir aršus vokietintojai-hakatistai, 
kurie nepripažįsta tarpe dclai- 
svių jokių kitų tautų, apart vie
nų vokiečių, o apsireiškiančius 
tautinius rekalavimus ne tik ka 
negodoja, bet tokius žmones net 
smarkiai įtaria, mažina pašalpą, 
gązdina skusią, sugrįžus Vokie
tijon, valdžiai už parsidavimą 
ete, tai suprantama, kad tokie 
komitetai netik ką demokratiš
kumo žvilgsniu žmonių toli ne
patenkina, bet ir tautiniu žvilg
sniu kilo nesusipratimų.

Jau kone iš-pat pradžios tar
pe tokių Komitetų ar Įgaliotinių 
iš vienos pusės, ir žmonių iš ki
tos pusės prasidėjo kova. Bet, 
suprantama, prie senosios vald
žios paprastieji belaisviai nega
lėjo nė kvcptelt, ir todėl jų toji 
kova tik rugojimais, skundais 
Amerikos konsulini ar L. “Glo
bai” ir pasibaigdavo. Bet-gi L. 
“Globa” visuomet gindama ne
tik lietuvių, bet, apskritai, visų 
M. Lietuvos belaisvių reikalus, 
ir čia visuomet už skriaudžia
muosius prieš konsulius ir Rusu 
valdžią užstodavo. Daugel sy
kių akino Amerikos ir švedų 
konsulius daugiau kreipti domos 
į toki Komitetą ir įgaliotinų sau- 
vališkumą. Dar po Revoliucijai 
toji tautinė kova ir noras nusi
kratyti tokių netikusių globėjų 
labiau žymi, nes dabar ir belai
sviai jau šiek-tiek jaučiasi liuo- 
siau.

Čia neminėsime smulkiau apie 
visą L. “Globos” nudirbtą dar
bą, kaip va: kiek ir kaip žmonės 
sušelpti, kaip tas šelpimas buvo 
varomas, kokiais pamatais etc., 
nes yra rer^Hma apyskaita, ku
rioje visa t ; bus nurodyta smul
kiau.;

Neker apie kulturinę-
dvasir<

Tst lietuvių orga-
niz‘ ir Simbirske
s»'4- o. Sušelpta

patįs reikalingieji pinigais, ni
kais ir kit-kuo. Surasta darbas. 
Sujieškota gimines ir išsirupin- 
ta jiems iš valdžios leidimas su- 
sivažiuoti draugėn. Suteikta nic- 

| dicinos pagalba ir t. t. Bet svar
biausia kur L. “Globos” kreipė 
(lomą čia į globoj imąsi vaikais, 
seneliais ir ligoniais. Pirm ne 
mokyklų ne prieglaudų nebuvo, 
jei kur vokiečių Komitetas slap
tą mokyklą įsteigdavo, tai, 
suprantama, kad tai buvo gry
na vokiečių patrijotiškoje dva- 
sioje. /Lįs pats ir su vaikų pre- 
glaudomis. Todėl “Globa” tuo- 
jaus įsteigė kaip prieglaudas vai- 
kams-našlaičiams, taip ir moky
klas. Neužmiršo ir ligonių su 
70-100 metų seneliais, ar mote- 
rų su pulkais vaikų, kuriems ir- 

' gi prieglaudos parūpinta. Tuo 
1 budu tapo sutraukta į prieglau
das patįs reikalingiausi: vaikai, 
visiški našlaičiai, ir seneliai, ku
rių be prieglaudos palikti nega
lima. Bet tai padaryta tik dve
jose gubernijose, kitur-gi, delei 
pinigų stokos, tai padaryti neį
stengėme.

(Bus daugiau)

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.
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i Ar balta duona 
geriausia?ViCTOR

.-i GRAMAFOKAI
A4*' V
■""•v u lietu-
.z-'"" ' ' " vilki Re-

BARGENAI: 5 akrų farma, arti mies
to, gera žemė, auga viskas. Pardavimo 
priežastis—senatvė. Parsiduoda kuo- 
pigiausiai, bile kas gali pirkti, tiktai— 
$105.00.

WIN0GRA0 & CORKGOLD
IU1S MICHIGAN AVENUE 

Arti Kenainfton Ava.
Phone Pullman 655. Chicago, (11.

Šokią Mokykla

Mokiname sulig naujausia mada viaokiua lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Pa- 
nedaliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:4» v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ
731 W. 18th St., Chicaga. UI 

Duodama Privatinės Lekcijos

KITAS BARGENAS: 40 akrų Farma, 
gera žemė, yra puikaus miško ir visas 
beveik ąžuolo; upelis teka per ganyk
lą, arti miesto County Seat, ant pat di
džios geležinkelio P. M. lainės, kuri tę
siasi tarp Chicagos ir Grand Rapids, 
Michigan. Kaina tiktai $350.00.

TURIME ir daugiau Farmų pasirinki
mui visokių didumų ir kainų, visur. 
Taipgi mainome ant namų ir lotų. Ge
riausia vieta pasirinkimui farmų už pi
giausias kainas. Del platesnių žinių 
kreipkitės laišku arba ypatiškai visą 
dieną nedėlioję, arba vakarais.

CHAS. Z. URNICH
1818 W. 46th St., Chicago, UI.

«iiiiiiiiiiiiiiimwiiiiwiiiiiimiiHUžlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę

Didžiausią ant Bridge- 
porto. Katrie norite
nusipirkti gražy laik-£* 
podėlį, deimanto žie-^----- .—
delį, devizkėlį. šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofony ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

NAUJAS 
Laikraštis
Tikrai puikus. Išeina tokio pavi

dalo, kaip kad eidavo Seinų šaltinis. 
Kainuoja tik 75 c. metams. Viena ko
pija siunčiame dykai dėl pažiūrėji
mo, kas prisiunčia krasos ženklelius.

Adresuokite taip.

Kalėdine Muzikale Dovana
geriausia kiekvie
nam patiks, kada
ngi palinksmina 
visą šeimyną. Pa
vyzdžiui —rekor
dai arba Gramo
fonas Victor ir

Coiumbia gramofonai $12.00 ir aukščiau. Dabar tu
rime didelį pasirinkimą naujų rekordų. Koncerti
nos, Smuikos. Gitaros, Mandolinos, Rolės dėl Piano- 
los, notos lietuvių kalboje dėl fortepijonų 10c, notos 
lietuvių kalboje dėl kiekvieno instrumento.

Ateikite netrukus prieš Kalėdas, gausite geres
nes prekes.

S. S. GRALAK
IR VISKAS DEL GRAJINIMO

1532 W. 47th STREET, CHICAGO, ILL.

Vienas blokas į vakarus nuo Ashland Avė.

Prof. Hąrry Snyder straipsny
je, įlipusiame “Literary Digest”, | 
nurodo, kad balta duona esanti 
geriausi karės laiku kaip mais- 
tiųgumo taip ir ekonomijos 
žvilgsniu. To straipsnio autorius 
tarp kita ko pabriežia, kad esą 
reikalinga 106 svarai čielų kvie
čių miltų (jwhite wheat flour), 
kad atsvėrus vertę maistingumo 
100 svaęų baltų kvietinių miltų, 
kadangi čielų kviečių miltai turį 
tūlą kiekybę nesuvirškinamų e- 
lementų, kurie turį tokia pat 
maisto vertę kaip ir šiaudai.

Jis sako, kad apie 75 metai at
gal Naujoje Angljoje dispepsi- 
kas Aleksandras Graliam labai 
išgarsinęs čielų kviečių miltus, 
bet laikui bėgant žmonės vis ma
žiau atydos atkreipė į vertę čie
lų kviečių miltų. Jis taipgi už- 
reiškia, kad Suv. Valstijų mai
sto administratorius Hoover esąs 
priešingas čielų kviečių duonai, 
kadangi jis ją mėgindamas nu
marinęs tūkstančius belgų.

Iš antros pusės paimsiu Milo 
Hasings straipsnį, ‘Y^liysicul Cul- 
ture” žurnalo chemiko, kuris ta
po patvirtintas Suv. Valstijų ( 
maisto administracijos. Štai ką 
jis sako:—100 svarų kviečių su-, 
maltu čielų kviečių miltais su
teikia 87% energiją gaminan
čias substancijos arba 87 svar. iš 
šimto yra suvirškinami, taigi 
grynas maistas. Bet malant 100 
svarų kviečių patentuotu proce
su (į baltus miltus) 30% bus at
metama kaipo ašakos, kurios, 
prof. II. Snyderio nuomone, tu
rinčios tokią pat maisto vertę 
kaip ir šiaudai. Reiškia iš 100 
svarų kviečių yra pagaminama 
tik 70 svarų baltų miltų, iš ku
riu via suvirškinimas ar- 4 / - c
ba gryn is maistas. Taigi mais
tingumas baltų miltų viršija 
čielų kviečių miltus 6%.

Bet reikia prisiminti, kad iš 
šimto svarų kviečių yra išgau
nama tik 70 svarų baltų miltų.

BUCK RUN OIL REFINING CO

SVARBUS PRANEŠIMAS
Bnck Run Oil and Refining Co. baigia gręžti šulinį No. L 
Gręžimo darbas bus užbaigtas bėgiu 10-14 dienų. Aliejus jau teka per gręži
mo mašinerijas. Buck Run Oil and Refining Co. turi aliejaus.
Kompanija paskyrė tik mažą dalį savo serų beparduoti po $1.00.

Už dienos-kitos šėrų kainos pakils
Kokia bus nauja šėrų kaina—mes nežinome. Užtikriname tik tiek, kad nie
kuomet savo amžiuje tamsta nebegausi šitų šėrų pirkti tąja kaina kaip dabar, 
t. v. po $1.00 seras.
BUCK RUN OIL AND REFINING CO. turi užėmusi sekančius svarbius alie
jaus laukus:

Didelį plotą žemės geriausiame Nowata aliejaus lauke, Oklahomoj.
3520 akrų aliejaus žemės Atoka paviete, Oklahomoj.
70 akrų garsiame “Bald Hill” lauke, Oklahomoje.

Beto tarybos baigiamos, kad užėmus kelis plotus aliejaus laukų Kansas ir 
Kentucky valstijose.

Dabar laikas
TUOJAUS nusipirkti šėrų šitos augančios, užtikiamos aliejaus, kompanijos. 
Pasinaudokite iš progos dabar. Greitai jos neliks. Dabar dar galite pirkti 

100 šėrų už $100; 200 šėrų už $200 ; 500 šėrų už $500; 1000 š. už $1000.
Daugelis lietuvių turi pirkę šios kompanijos šėrų nuo $500 iki $1500 ir kiek
vienas džiaugiasi iš savo gero investmento.

investuotų j Deep Sand Oil Co. pakilo iki ..................... $ 10,000.00
investuotų j New York Oil Co. pakilo iki ................ 15,000.00
investuotų j Peerless Oil Co. pakilo iki ............................... 21,000.00
investuotų į Pinol Oil Co. pakilo iki ......................................... 54,000.00
investuotų į Kern Oil Co. pakilo iki ..................................... 120,000.00
investuotų į Coline Oil Co. pakilo iki ........................... ......... 230,000.00

Nors yra sakoma, kad j 500 dienų Oklahomos aliejaus šuliniai padarė 500 nau
jų milijonierių. Vienok mes neužtikriname, kad tamstos keli šimtai atneštų 
tuojaus milijonus. Tikriname tiek, kad Šerai šios BUCK RUN OIL AND RE- 
FINIG CO. pakils greitu laiku daugelj kartų.

Dabar Paskutinė Proga
Nusipirkit šitos kompanios šėrų po $1.00. Nepraleiskite jos. Nelaukite. 
Prisiųskite savo orderius TUOJAUS. Pasakykite ir savo draugams. Tegul 
ir jie prisideda prie šitos atsakančios aliejaus kompanijos. Investuokite kelis 
Šimtus dolerių dabar, o trumpoje ateityje jie gali Jums atnešti šimteriopai. 
Siųskite savo orderius tuojaus sekančiu adresu:

J. Ugaudas, Mgr. Chas. A. Wood & Co.
110 S- Dearborn St Room 1016. . Chicago, III.
Ofisas atdaras Subatos vakare iki 8 vai., Nedėliomis tarpe 10 ir 2 vai. po pietų.

3500 
$500 
$500 
$500 
$500 
$500

AMERIKOS ŪKININKAS
2214 W. 23 r d P.. Chicasjo, 1(1.

A——1 • * ■ ■ ’’ -----JH1!""MOKYKLAVakarinė
Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli

jai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
nokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinamai i if Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prekybos teisių 

nLotynų ” 
.^Aritmetikos
J S. V. Pilietybes Gramatikos

Geografijos Retorikos, ir tt.
||lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskam 
llaiAkinama lietuviškaLII jalo IV LlltUI l A U V VU * iaiVAU

l!l American College Preparatory School !
13103 S. Halsted S r. ' Chcago h 
j] KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Nusipirk Mosties
Tai Bl SI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatum Co. Prieš eisiant gult iš
tepk veidą niosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toji mostis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra-' 
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus guli siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Bok 36, Holdbrook. Mass.

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestįs, lengvi išmo
kėjimai; klesos dienomis ir 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumis 
tuojaus.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Garsinkitės “Naujienose”

OR. W. YUSZK8EWIC?

METU VISKAS AKIU GYDYTOJ AK 
turi skaudamas arba silpnas ak*. 

/o» skaudėjime, atsilankykite o»*

11 55 Milwaukee Avė

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

Te!. Yards 3654.

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS

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

i REIKALAUJI AKINU
Jeigu kenti galvos akandAJlm*.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta i> aktu
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą.
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
leig" turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba ntuvant, tuokart e»5 

i eikaltiigas akinių.
•-•..vi f’♦ Apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa* 
tyrimo Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aklų ir 
• kiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina

JOHJSJ J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TCMYKIT MANO UŽKASA. 0

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ
Aampas 13-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus * 2-ias augšlat
balandos* nuo 0 ryto iki 9 vak. Nedėliom mm ♦ rvtn iki 12 diena 

Te! Canal 5335

wmRMMmaBmMM3«QoaaaMi ■>»««UBUBaRanMaHB»

Daktaras WISSIG,
Specialistas iš Seno K ra jaus

i;> Imi VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
H iš, \ i \\iiiis \iu. Iii i x i«. iki N vnk Nerišlumus iki 12 diena

• i’i. tsin.d \ ve.. K a m p. 19-os irt., viršuj ha n ko
' oi *'*..,H| 32GR

iš kurių 65 svarai yra grynai 
maistas, kuriame ta pati kvie
čių kiekybė sumalta į čielų kvie
čių miltus teikia 87 svarus gry
no maisto, arba 22 svarai dau
giau, negu patentuotu malimo 
procesu.

Ekonomijos žvilgsniu pasiro
do, kad 22% kviečių derliaus ša
lyje esti išmetami laukan kaipo 
“šiaudai”, kuomet ištiesų jie su
daro geriausią dalį kviečių mai- 
tingumo, kadugį ašakose, kurių 
keturi penktadaliai esti suvirina
mi — kaip jau augščiau matė
me, randasi daugumai mažai 
žinomi ir labai brangiai verti
nami minerališki elementai, ir 
dar mažiau žinoma substancija 
vadinama “vitamines.” Pasku
tiniu laiku tapo prirodyta, kad 
tie elementai yra būtinai reika
lingi, kad suteikus kunui nor
mali ir pilnutėlį maitinimą. 1-ną 
penktadalį ašakų sudaro “cellu- 
lase”, arba ašakų valakną, kuri 
nepasiduoda virinimo procesui, 
ir vadinama gamtiška gyduolė 
nuo vidurių sukietėjimo.

Prof. Snyder aip pat kaip ir 
kiti Lrnltos duonos štilinirilcni sa- 

vo išvedžiojimus remia tuo, kad 
balta duona esanti grynesnis 
žmogaus maisto virškinto apa
ratas—viduriai—yra taip gam
tos pritaikyti, jog tūla kiekybė

gi prof. Snyder'io pasaka apie 
tūkstančius išžudytų belgų yra 
grynas išmistas.

Iš visa to. kas buvo augščiau 
parodyta galima aiškiai matyt, 
kad balta duona kaip ekonomi
jos taip ir sveikatos žvilgsniu 
yra nepageidaujama ir kad čie
lų kviečių arai) “dispeptiko” duo 
na turi pirmenybę abejuose at
vejuose.

Nėra abejonės, kad Prof. H. 
Snyder kalba už baltų miltų in
teresus. Jo tikslas yra paaks- 
tinti valgymą baltos duonos, kad 
pastačius patentuotų miltų inte
resus ant geresnės papėdės. Vi
sas dalykas yra tame, kad išpus
tas baltos duonos kepalas atro
do daug didesnis už to paties 
svarumo kepalą ruginės, bet 
čielų kviečių duonos ir geriaiu 
metasi akiu pirkėjo. Žinoma, 
tas tas užganėdina ne tik malu- 
uinkus, bet ir kepėjus. Tokiu 
budu nepatyrę žmonės ir paten
ka ant tos gudriai prirengtos 
meškerės, nes jie norėdami gau
ti didesnį kepaliuką duonos už 
tuos pačius pinigus, gauna tik 
“korį ir oru.”

Taigi balta duona karės laiku 
yra geriausi tik patentuotų mil
tų interesams ir išdalies duona 
kepėjams. F. A. Jančauskas

Raumatizmas Saujelė.
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Knyga .“ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS“, augalais gydyties, kai
na 50c.

Phone Canal 1256.

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

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

siu į trumpa laiką,
okiei atsihuna kas panedėlj ir ket- 

/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkėm.
*900 S. Union avė., Chicago.

--------------------------------------------------—-■—
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Čia Yra J ūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms | 
Duodamu <11 |>lorii»i.
Patronus daromos pagal Jų- į 

su miert)—bile stailės arba dy
džio,, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

118 N. La Šalie gatvė, Kąrnba- ' 
rvs 416-417, prieš City Hali

Dr. A. L. YUŠKA 
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
įl Chicago, III.

Rezidencija: 
731 W. 18th S., arti Halsted st. 

s Telephone Canal 2118
Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak. 

Ofisas:
į 1900 S. Halsted St.
Ji Viršuj Bi.schoff’o Aptiekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldieniua ir Sereaaa

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akiy, ausų, nosies ir 

gerklės ligų
ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

nesuvirinamų elementų yra bn- 
tinai reikalinga, kad palaikius 
vidurių valymą normališku. 
Maistas, kuris yra pilnai suvirš
kinamas araba kuris turi savy
je visai mažą nuošimtį nesu
virškinamų elementų, nusilpni
na vidurių judėjimą; rezultate 
seka vidurių ukietėjimas ir kra
ujo, o kartu ir vidurių, užnuodi- 
jimas.

Taigi grynas maistas nėra pa-; 
geidaujamas ir nėra tinkainiau- 
sis maistas.

i
Jeigu žmogus nieko daugiau 

nevalgytų kaip tik čielų kviečių 
duoną su vandeniu, visgi jo vi- 
dvrioi nebūtų tiek Ii uosi, kad

„Mrppb 1 j in Cl"' 1 '

TYRO MEDAUS Galima 
gauti tiesiog iš lietuviškų farmų 
dideliais ir mažais orderiais.. Kai-

Ai — HvaraH 25c.
k TAIPGI geriausiai pirkti FAR- 
75 ** MA per “ŪKININKĄ”. Rašydami 

įdėkite markę atsakymui.
M. WALENČIUS,

P. O. Box 96, Hart, Michigan.

■■■!■ IIIIIIIMB—I MHMaBIIMIIIIII inTUlMIlI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. TeL Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St.. arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St.. arti I2th 
'St. UI

RUSSIAN
6 A TU R KIS H

25*

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metų patyrimo. Prie State gatvėm

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

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

Northern Illinois Cole- 
gi> Pritaikymo Akinių
Gerumą Stiklų Gvarantuoju 

Vai»«- Hos nuo 5 iki 9 vakare.
Br K. NURtAITIS'Oph. D

U***’ N. Rohey St., Chicago. 
k M i Ivvaukre ir North

r«‘l Hutnboldt 4613
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CHICAGOS ŽINIOS I
Pranešimas šaukia
miems kariuomenėn

Sulig nauju valdžios padava- 
dijimu visi tie, kurie yra užsire
gistravę, neišskiriant tų, kurie 
tapo paliuosuoti dėl kokios nors 
priežasties, turės išpildyt tam ti
kras popieras atsakant į apie 170 
klausinių. Teisingumas tų at
sakymų turės būti užtvirtintas 
prisiega prieš Notary Public. 
Kandidatai į armijų gaus tas 
blankas gruodžio 15 ir jos turės 
būti sugrąžintos boardams bė
gyje 5 dienų išpildytos.

Nuo atsakančio išpildymo tų 
popierų į laika priklausys tieso- 
tas pasi 1 iuosavimas nuo kariuo
menės. Tiems, kurie pagal įs
tatymus yra paliuosuojami nuo 
tarnavimo kariuomenėje, jų 
šeimynoms yra labai svarbu, 
kad tos popieros taptų išpildy
tos laiku ir atsakančiai. Neži
nojimu teisių nebus galima aiš- 
škinties.

Chicagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba per jos Pildomąjį Komi
tetą stengsis pagal išgalę pagel
bėti patarimu ir nurodymui vie
tų, kur kompetentišką patarna
vimą bus galima gauti. Tuomi 
manoma atlikti gerą darbą savo 
žmonėms ir apsaugoti juos nuo 
galimo išnaudojimo.

Pranešant apie tai įdomaujan
tiems šiuomi kreipiamės į tuos, 
kurie galėtų pildyti tas blankas 
Kandidatai prie tokio darbo ma
lonėkite tuojaus atsiliepti prie 
žemiau pasirašusio. Mes nori
me paskelbti surašą tų asmenų 
ir vietų, kur žmonės galėtų gau
ti atsakantį patarnavimą.

C. L. D. T. Pildomasai Komi
tetas: . .

A. Petratis, Pirmininkas, 
751 \V. 351 h Street.

Pavogė 40,000 
dolerių

Policija įieško Antano Zalato
riaus, dirbusio State Bank oi' 
Chicago. ir tido I., \Vood Gil
berto — a la John Doe. Ban
kas pasigenda keturiasdešimls 
tūkstančiu doleriu.

Visa to istorija sekama. Ge
gužės 25 d. š. m. minėtasai Gil- 
bcrt padėjo State bankan vieną 
šimtą dol. Kiek vėliau banko 
leadgeryj skaitlinė “$100” pasi
daugino iki “$10,000." vadinas 
keturiais šimtais sykių. Gi spa
lių 21 d. Gilbert atėjęs pareika
lavo “savo pinigų" - keturias 
de šimts tūkstančiu doleriu... Ka- 
sininkas išsyk svyravęs išduot 
Gilbertui “jo pinigus", ar ne. -Jo 
abejonę betgi išsklaidė parašy
toji leadgeryj skaitlinė “$10.- 
<>00." Jis taigi išmokėjo pini
gus, sakoma, visus tūkstantinė
mis.

Pereitą savaitę A. Zalatorius 
jau nebepasirodė State Bankan.

Pradėta teirauties, peržiūrinėti 
knygas. Pasirodė, kad A. Za
latorius padaręs klastą.

Policija dabar j ieško jųdvie
jų. Manoma, kad anksčiau ar 
vėliau jie bus pagauti.

Bankas delei to nenukentė- 
siąs. Nuostolius turės padengti 
apdraudos kompanija.

PUIKUS TEATRAS
C. S. P. S. SVETAINĖJE

1126 West 18th Street, Chicago, III.

Ned., Gruodžio-Dec. 9,1917.
Pradžia 4 vai. vakare. Inžanga 35, 50 ir 75c

Orkestrą J. GRUŠO.

L. M. P. S. 9-ta Kp.
Stato scenoje A. Fromo 

trijų aktų dramą

GERBIAMOS IR GERBIAMIEJI!
Kviečiame visus

“Paiocius Ežero Dugne”
geriausi artistai-lošėjai, tie patįs ką ir pir-

Dainininkes-lošėjas sumokinti dainų y-
, ................. , S mą kart lošė.

atsilankyti i sj puikų || Daininin..^-.^^^____ 1.1— .
romantišką veikalą, kuris publikai pagei- § ra pakviesta ponia GUGIENĖ. Režisieriaus 
daujant statomas scenoje antru kartu. g *pOnia DUNDULIENE.

Peratatyipui šio veikalo yrą pakviesti Po perstatymo šokiai iki vėlybai nakčiai.

“Tvarkos 
dabotojai”

Buvusio policijos šefo Healey 
šeimyninkavimas ištlcsų buvęs 
“pavyzdingas”. Apie tai vakar 
teikėsi papasakot vienas valsti
jos liudininkas, A. H. White, 
buvęs anais “aukso laikais” 
West Lake. gt. policijos stoties 
perdėtinis. Sulig jo liudijimu, 
policija esą netik žinojusi kur 
ir kokių ištvirkimo įstaigų bu
tą, bet ji dargi teikdavusi joms 
savo apsaugos, žinoma, už gerą 
atlygiriimą-papirkas. Taip, iš 
tūlų ištvirkavimo įstaigų imta

* po 50 dol. savaitėj. Kitose vie
tose daugiau, kitose vėl mažiau 
— sulig “reikalo ir aplinkybių”. 
Dalį tų pinigų pasilaikydavę ko- 
lektuotojai, kita eidavus “bosui 
Healey" ir artymiems jo pagel- 
bininkams.

Vadinas, “tvarkos dabotojai” 
darydavo “fine Business.”

Nenari šokių
Leidimų komisija 8 balsais 

prieš 5 vakar nutarė pasiūlyt 
miesto tarybai sumanymą, sulig 
kuriuo turėtų būti uždrausta šo
kiai visose tose vietose, kur par
davinėjama svaiginantjs gėri
mai. Tatai taikoma į kabare
tus.

Ar miesto taryba priims leidi
mų komisijos pasiūlymą, t.y. ar 
praves tokį patvarkymą, nežinia. 
Iš leidimų komisijos pasiūlymo 
betgi paaiškėja, kad t.v. “visoks 
pasilinksminimas” kabaretuose 
vistik nebus uždrausta.

Susirgimų skaičius 
augą

Sveikatos komisioničrius Ro- 
bertson praneša, kad bėgiu ke
lių pastarųjų dienų žymiai pa
šoko skaičius susirgimų difteri- 
ja ir plaučių uždegimu. Taip 
vakar butą 19 naujų susirgimų 
plaučių uždegimu ir 53 difteri- 
ja.

Suvažinėjo 
vaiką

Belmont avė. galvekaris va
kar mirtinai suvažinėjo 8 melų 
vaiką, Richard Koch, 1927 Geo
rge gi. Vaikas pateko pę/gatve- 
kariu bėgant iš mokyklos — pie
tautu, c

Rengiasi šelpi 
IIalifax’a c

Chicagiečiai rengiasi pagelbon

nukentėjusiam Nova Škotijos 
miestui Halifax’ui. Majoras 
Thompson vakar pasiuntė Hali- 
faxo miesto galvai sekamą te
legramą :

Chicaga siunčia jums savo gi
liausios užuojautos. Duokite 
mums žinoti, kuo galime pagel
bėti jums. Jeigu randasi būdų, 
kuriais galėtume jums pasitar
nauti, nurodykite tai,”

Pirmoji auka — 500 dol. jau 
tapo pasiųsta nukentėjusiems 
Halifax’o gyventojams. Pasiun
tė ją tūla neįvardyta aristokratė.

Pavogė 914 automobilių
Nuo sausio 1 d. š. m. iki va

kar Chicagoje tapo pavogta 914, 
automobilių.

Policijos šefas ir majoras; 
Thompsonas vakar turėjo ilgą, 
pasikalbėjimą. Tartasi apie ko
vos budus prieš automobilų; 
vaglius. i

Pateko bėdon
Policija vakar užklupo Hope- 

well biliardinę ir areštavo tris 
vyrus, lošusius iš pinigų. Vie
nas užkluptųjų yra Advertisers- 
Electrotyping kompanijos pre
zidentas, Fred Lenkestey.

Išeikvojo 12 tūkstančių 
dolerių.

Policija vakar areštavo Chi
cago and North Western gele
žinkelio kompaniojs algų išmo
kėtojo pagelbininką, William 
Bblhvoodą. Kaltinamas išeik
vojime $12,704 kompanijos pi
nigų.

Boltwood paliuosuota užsta
čius reikalaujamą kauciją.

Kalbino zenyties — 
pateko bėdon.

C. J. Warrick, gyvenantis Co- 
ngrcss viešbuty], užsimanė su
sižieduoti su ponia M. Douglas, 
1115 E. 69 gt., telefonu. Siūlė 
jai dargi $50,000 sužiedotuvių 
dovanų ir už $100,000 namą. 
Kalbinamoji betgi nepriėmė pa
siūlymo ir ponas Warrick lapo 
nuvežtas į psychopatų ligonbutį 
“pakamantinėjimui.”

Ponia Douglas mat turi vyrą, 
o ponas Warrick nesąs toks mi- 
lionierius, kad galėtų ištęsėti sa
vo pasiūlymus.

ROSELAND.
Nominavo 
aldermaną

Gruodžio 2 d. Knights of Py- 
tias svetainėje įvyko visuotinas 
9 \Vardos socialistu susirinki- C

mas, nominavimui kandidato į 
aldermanus sekamiems pavasa
rio .rinkimams. Vienbalsiai la
po nominuotas d. Z. Pepin, fra- 
neuzas.

Devintą wardą sudaro Rose- 
laudas, Kensingtonas, Burnside, 
West Pullmanas ir Grand 
Crossingas. Visų tų vietų so
cialistai taigi turėtų pasidarbuo
ti, kad sekamais rinkimais pa
siuntus miesto rotužėn dar vie
na darbo žmonių atstovą so-

k C C

cialista. L

CICERO.
“Draugo” melas

“Draugo” nr. 287 ant pirmo 
puslapio tilpo tūlo koresponden
to pranešimas apie a.a. Antano 
Goštauto nusižudymą. Visaip 
iškoneveikęs velionį, tas neva 
korespondentas dar teikėsi ap
meluoti ji, kad buvęs “uolus so- 
cialistas” ir -dar uolesnis “Nau
jienų“’ ii* “Laisves” platintojas. 
Grynas melas! Antanas Goštau

tas niekados nepriklausė prie 
socialistų partijos ir nebuvo jo- 
kis “Naujienų” ir “Laisvės” pla
tintojas. Jis buvo nariu vieti
nės Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugystes. Tai buvo visa.

A.a. Antanas Goštautas lais
vų pažiūrų žmogus, teisus, kiek
vieną pagerbiąs ir nei su vienu 
nesivaidijąs žmogus. Jį gerbė 
ir mylėjo net patįs katalikai. Gi 
jisai nusižudė iš didelio gailes
čio savo brolio Petro, kur tapo 
suvažinėtas lapkričio 23 d. Mel- 
rose Parke. Jisai, beto, nema
ža krimtosi ir delei kito savo 
brolio, kurs po Petro laidotu
vių turėjo grįžit atgal į armiją. 
Būdamas jautrios širdies žmo
gus, jis taigi nepajiege atlaikyt 
žiaurios likimo rankos spaudi
mo ir —• nusižudė. O “katali
kiško" laikraščio koresponden- 
tas užtai ėmė ir apmelavo jį!

Argi tai gražu?
—J. Paleckis.

Iš LSS: VIII Rajono 
veikimo

Seredos vakare įvyko LSS. 
VIII Rajono viršininkų posėdis 
Aušros svetainėje. Susirinki
mas buvo gana gyvas, interesin
gas ir smagus. Keliamieji klau
simai buvo svarstoma rimtai ir 
visapusiai. Maii yra ypač sma
gu pažymėti vieną nutarimą,, 
būtent tą, kad LSS. VIII Rajono 
valdyba nutarė atgaivinti Pro
pagandos Mokyklą. Tatai yra 
labai reikalinga ir naudinga.

Dar apie rajono valdybos ^su
sirinkimus. Palyginus juos su 
pora ar trejetą metų atgal lai
komais susirinkimais reikia pri
pažinti, jau toli pažengta kaip 
tvarkoje, taip reikalų svarsty
mu. O kur yra tvarka ir imtas 
dalykų svarstymas, ten būna 
smagu ir susirinkime dalyvau
ti. —M. Petrukas.

Mirga Svetainės 
Bendrovė

Mildos svetainėj pereitą nedėl- 
dienį įvyko dalininkų susirinki
mas naujos lietuvių bendroves, 
pavardytos “Mirga Hali Associ- 
ation”, išrinkimui valdybos ir 
aprūpinimui visų kilų reikalų 
užbaigimui organizavimo dar
bo.
. šitoji bendrovė susitverė iš 
buvusių A. Olševskio Rauko 
kreditorių, turinčių taip vadina
mus A. ()lsze.wski Trust Certi- 
ficate of Interest, Trust No. 
6910, išpirkimui iš Chicago ril
io and Trust Company, buvusį 
A. Ilšcvskio namąįio mini. 3222- 
26 So. Halsed st. Namas jau la
po išpirktas ir bus paimtas su 
skola, kuri ant to namo buvo už
traukta pereitą pavasarį per p. 
A. Olševskį, išmokant į pirmą 
dalį depozitų ir kilų skolų.

“Mjrga Hali Association" ka- 
pitalas yra $24,000.00, padalin
tas į 2100 dalis (shares) po $10 
kiekvienas, šilas kapitalas tapo 
sumokėtas paminėtais Trustee 
Certifikatais, ir pinigais po 3 ce
ntus nuo dolerio, padengimui iš- 
kaščių, sutvėrimui korporacijos. 
Kadangi kiekviena dalis yra ly
giai $10, tai visi tie, kurių certi- 
fikalai su damokėtais 3c. nuo $1, 
nepadarė lygias sumas $10, tu
rės damokėti pinigais. Pinigai 
tap sumokėti dapildomi serų 
vertės, eis apmokėjimui skolos, 
priimtos ant namo.

į bendrovės valdybą tapo iš
rinkti 15 direktorių, iš kurių 5 
tarnaus per 3 melus, 5 per 3 me
tus ir 5 per 1 metus. Valdyba 
lapo išrinkta iš dalininkų, ku
rie turi didžiausią skaitlių Šerų. 
Jon įeina: jį"'

3 metams: Joseph J. Hcrtina-

Dideles
RISTYNfiS įvyks Subatos vakare 

gruodžio 15 d. š. m. Hrincevičiaus 
svet, 1848 S>. Halsted St., Risis Juo
zapas tBancevičius su tvirtu vokie
čiu; Domininkas Dudinskas su Jus
tinu Klovų, kurie jau nuo senai ren- 
giasi; Stanley Kaghuz, atvažiavęs iš 

irboklyno, smarkus lietuvis su ge
riausių lenkų ristiku T. Rolevičiu, 
Bill Jaras su Žilinsku.

nowicz, Anton M. Mcskauskis, 
Jonas Wiczius, Joseph paeini- 
nas, Adam Tubis.

2 metams: Wincentas Zuko- 
wskis} Antanas Gaigalas, Onuf- 
ras Birsenas, Joseph Strikaitis, 
Kasper Tamoszauskis.

1 metams: Mikolas Janke- 
Avtfcz, Mike Platalcis, Mary Pet- 
raviezienė, Kazimieras Kazlaus- 
kis, Eva Walter.

Kooperacijos gaspadoriais 
(officers) ateinantiems 1918 
metams tapo išrinkti sekanti di
rektoriai: prezidentas Jonas 
Wiczius; pirmas vice-prez. Jo
seph Rachunas; antras vice-pre- 
zid. Kasper Tamoszauskas; sek
retorius J. J. Hertmanowicz; Iž- 
dininkas Anton M. Mcskauskis.

Visi direktoriai ir gaspadoriai 
sekamais metais tar
ifą u s dovanai. Bend
rovės ofisas bus pas sekretorių, 
J. J. Hertmanowiczių, 3133 E- 
merald avė., Chicago, III.

Dalininkų susirinkimas vien
balsiai nutarė, kad iš pirmos ra
udos, paimtos už namą, butų 
parengtas šeimyniškas vakarėlis, 
kuriame dalyvausi, Visi dalinin
kai. Tame vakarėlyje be to bus 
išdalinti ir Mirga Hali Associa
tion certifikatai visiems dalinin
kams, pilnai užsimokėjusiems 
už savo dalis.

Visuose šios bendrovės reika
luose reikia kreiptis į sekretorių 
sekamu adresu:

■ J. J. IIertmanowicz,
3133 Emerald avė., Chicago

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Supiaustytas ............................30—39
šitokiomis kainomis groserninkai 

turfitų pardavinėti viršminčtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokiij, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

Šiandie
Cukrus, buroku arba nend-

riu, 1 svaras ........ 7%—8¥jc
Miltai (Maišas)

% bačkos maišas .r... . 280—295
% bačkos maišas ......... . 142—149
5 svaru bačkos maišas .. 33—37c

Rugiu Miltai Maišas
Bohemian style % bač. .. 135—145
5 svarai ............................ 32—35c
Juodi, % bačkos ........... 1.20—1.35
5 svarai ............................ .. 29—34c
Graliam miltai 5 sv. inaiš. 30-35

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni ........... 5%—6j/2c

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

Fancy head ..................... . 10 %—U
Bhic rose ......................... ... 10—13

Bulvės (Pekas*
N l .Wis., Minu, ir Dak .. 33—39

Pienas (Kenas*
Condenstd, geriausias . ... l(i—22
Vidutiniškas ............... 16'Zs—ISVic
Evaporatcd, nesald. .. 13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių ................... 48%—53^2
Prastesnis ..................... 44%—50
Iš šaldytuvių ................. ... 42—48

Hutterine svaras
Plytose ............................ .. 32—35c
Šmotuose ........................ .. 31—34c
Vidutiniškas ................. ... 29—33

Kiaušiniai tuzinas
Švieži extra ................. ... 53-įp

37 %—1Refrigeratorių ...........
Refrigeratorių N t ... ... 36—42

Pupos (beans) svarui
Navy ................................ 17 %— 20%
Lima .................................. ... 16—2<»

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

... 13—17

... 13—1b
Prastesnės ..................... ^.. 11—14

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

. .. 33—37
31 %—35%

Lašiniai geri, svarui ... ... 45—5b
Prastesni ..........................

Taukai svariu
Dėžutėj ............................ 30 %—36 (L-
Palaidi, geriausi........... 30 %—35%
Paprastieji ...................... . 24%—31

Kalakutai svarui
Švieži................................ .... 28—35
šaldyti .............................. ... 24—31

Vištos svarui
šviežios................... .. .... 24—29
Šaldytos .......................... ... 19—25
Gaidžiai, švieži ............. ... 20—25

Antįs ...................................... ... 27—32
Žąsįs .................................. ... 23—28

Žuv|s (salmon) dėžutės
Pink .................................. ... 19—23
Red Alaska ..................... ... 27—33

Suris A
Amerikoniškas (tūli cream) svar.
šmote ........... .’............ ,. . 27% —35

Liet. Soc. Jaunuomenės Lygos 3-čioji Kuopa 
Stato scenoje

viename veiksme, 3-juose atideng. komedijų

“Sugriauta Pilis”
Nedžl. Gruodžio-Dec. 16 d.
COLUMBIA SVET., 48-ta ir Paulina gatv.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 25c ir augščiau
Po Teatrui—Balius. Grieš puiki Muzika. 

Taipgi bus ir kiti pamarginimai, kaip tai— 
p-no J. J. Zolp solo, monologai ir pasikalbė
jimas Maikio su Tėvu.
Gerbiamoji Jaunuomene! Malonėkite remti 
šį vakarą, o mes iš savo pusės stengsimės 
užganėdinti, ir tai bus vienas iš įvairiausių 
vakarų šioj apygardoj.

Visus kviečia L.S.J.L. 3-čioji kuopa.

^"Draugysčių ir Kliubų Domai 
Visos Draugystės ir Kliubai, kurie turėjote praeitą 
metą nusisamdę piknikams ir išvažiavimams Geo. 
Chernaucko Daržą, Lyons, III., malonėkite pasisku- 
binti ant ateinančių 1918 m. atnaujinti kontraktus, 
ir kurie norite, kad butų pažymėta Geo. Chernaucko 
kalendoriuje, mitingai, piknikai ir tt. malonėkite 
kuogreičiausia prisiųsti surašus Geo. Chernauckui: 
1900 S o.Union Avė., \ Chicago, III.

ANTIKRISTAS PASIRODĖ!
Kuomet? Kur? Kaip jis išrodo? Ir kam jis pasirodė? 

bus aiškiai darodyta prakalbose kurias rengia 
Tarptautines Biblijos Tyrinėtojų Susivienijimas 

Nedalioj, Gruodžio=Dec. 9, 1917 
J. MACUKEVIČIO SVETAINĖJE, 1036 E. 93rd St.

So. Chicago, III. (Burnside)
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga visiemsDykai.

GYDUOLĖ KURIOS JUS 
ILGITĖS

Kai kurios gyduolės duoda 
palengvinimą tiktai kai-ka- 
da, kai-kurios duoda palen
gvinimą lėtai, bet gyduolė, 
kurios jus ilgitės yra toji, 
kuri duos palengvinimą tik
rai, greitai ir visados.

Viduriu keblumuose tik
tai- Trinerio Amerikoniškas 
Kartaus Vyno Elexiras nie
kuomet Jūsų pasitikėjimą 
neapvils.

Jisai prašalina iš vidurių 
visą nereikalingą medegą ir 
užlaiko vidurius švariais, 

pagelbsti valgymui ir prigel- 
bsti gamtiškai besipriešini- 
mo jiegai sugrąžinti norma- 
lišką padėjimą.

Nenoras valgyti, vidurių 
užkietėjimas, galvos skaudė
jimas, nemiegė, nervišku
mas, abelnas silpnumas, ir 
kiti vidurių trukumai paro
dys Jums vertę Trinerio A- 
merikoniško Elixiro. Aptie- 
kose.

— Trinerio Linimentas ir 
Trinerio Kosulio Sedative 
turi būti visuomet laikomi 
Jūsų namuose.

Pirmoji šių gyduolių yra 
neapkainuojama dėlei reu
matizmo, neuralgijos, strė
nų diegimo, išsisukimų, nik- 
sterėjimų, tinimų ir t.t. — 
pastaroji’ greitai pagelbsti 
nušalimuose, kosuliui, gerk
lės išsišakojimų uždegimui, 
dusuliui, užkimimui’ ir t.t.

Aptiekose. Jo. Triner iš- 
dirbėjas - Chemikas, 1333- 
1343 S. Ashland Avė., Chica
go. III. (Apgar.)

1
 JOSEPH C. WOLON 1

LIETUVIS ADVOKATAS
Ruimas 902-904 National Life Bldg., V 

29 So. La Šalie St., Chicago, III. « 
Te! Central 6890-6391. Atdara:

Utarninko, ketvergo Ir subatos vaka- V 
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 4 
156« MILWAUKEE AVĖ., Chicaga, IU. fl

Tel Humboldt 97. 1
■ m ii im * i’i'

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimą* yra tnU- 
čia», kada pranyksta 
regčjimae.

Mes vartojam pana
rinta Ophth8lmom<t« 
er. Ypatinga do*a 
atkreipiama i Taika* 
Valandos: nuo • ryte 
Iki 9 vakaro; nedllf. 
nuo 10 iki 11 diena.

4649 So. Ashland Avenga, 
Kampas 47 St.

Telcphone Yards 4317

DR. M. HERZMAN ;
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams šfnomas per 1S i 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą.’: į 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas^ M 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausi*.- j 

i metodas X-Ray ir kitokius elektros pyta į 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IBtfc t 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
; € 8 vakarais. Teiephone Canal 31U

GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Stret 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telcphone Yards 5032 j

Dr. M. Stupnicki |
3109 So. Morgan St., Chicaga |

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- 
ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

L-v. ■■ ;    ■ ■

Garsinkitės “Naujienose”



Subata, Gruodžio 8, 1917.

Pranešimai
East Chicago, Ind.—LDLD. 70-tos 

kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 
9 d. 10 vai. ryto K. Grikšo svetainėj, 
kampas 150 ir Northcote avė.—Dra
ugai, būtinai turite ateiti visi seka- 
man susirinkiman, nes yra atsiųsta 
iš centro balsavimo blankos rinki
mui centro viršininkų. ■< Taipgi bus 
rinkimas ir vietinės kuopos valdy
bos. Nepamirškite atsivesti ir nau
jų draugų. —K. L. Kairia kp. Rašt.

. .Kevvanee, III.— Draugai ir drau
gės! metinis LSS. 204 kp. susirinki
mas bus nedėlioj gruodžio 9, drg. 
Kas. Valančium) name. Prasidės ly
giai 2 vai. po pietų, šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes daug yra rei
kalu antarti ir bus rinkimas valdy- 
bosl918 m. Todėl kiekvienas turite 
ateiti. —Org. P. P. Petraitis.

East Chicago, Ind. TMD. 127 kuo
pos susirinkimas įvyks gruodžio 9 
<1. 2-rą vai. po pietų K. Grikšo svet., 
kampus 150 ir Northcote avė.—Drau
gai, kuriems laikas pavelyja, ateikite 
sekantin susirinkiman: yra atsiųsta 
iš centro balsavimo blankos reikale 
padidinimo nario mokesčių. Tatai 
yra. svarbu kiekvienam. Atsiveski
te ir naujų draugų.

—K. U K airis, Fin. sekr.

L, V. Knygyno reikalu.— Šiuo pra- 
iteamn “Naujienų” distrikto lietfi- 
vumt, kad Lietuvių Viešas Knygy- 
nasdapo perkeltas į naują vietą, bu- 
irart — 731 W. 18 gt. ant antrų lu- 
Imj. Visi, kur norėtų naudoties !o 
knygyno knygomis, nuo dabar ma
lonės ateiti naujojon vieton.

—Komitetas.

Nedėlioj, gruodžio 9, įvyks tarptau- 
tims masinis susirinkimas West Side 
Auditorium, kertė Racine ir Taylor 
gatv. Susirinkimą rengia kairiosios 
oqgaaizaciios įvairių tautų. Pradžia 
2 vai. jai pietų.

IJHl’SA. 24-tos kuopos, Cleveland, 
Dhio, mėnesinis susirinkimas atsi
ims gruodžio 9 d., 6006 St. Clair av., 
N. E., antrą vai. po piet.—Todėl ger
biamosios draugės malonėsite susi
rinkti paskirtu laiku. Randas daug 
svaHiių reikalų apsvarstymui, k. a.: 
LMPSA. viršininkių rinkimas 1918 m. 
kuopos valdybos rinkimas. Nepamir
škite atsivesti ir naujų narių.

Kuopos prot. sekr., 
Barbora V. Jakštienė.

1;>56 E. 47th St., Cleveland, Ohio.
Jvairly tautų, kartu ir lietuvių, re

voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrą susirinki
mą įvairiems dienos klausimams ap
svarstyt. Kol kas eina-dar tik tų or
ganizacijų susižinojimas tarp savęs 
nutarimui, kada turės toks susirin
kimas Įvykti. Norinčios dar prisi
dėti prie tos organizacijos malonės 
kreipties adresu: John Semaškų, 
17.>2 \V. Madison st., Telef. Haymar- 
ket 4238. Chicago. I

Subatoje. vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren- j 
gia gerb. J. Žemaitės naudai vakarą, 
su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne-! 
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 1 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pasekniingiausių, kad parodžius ger
biamai Žemaitei musu pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

IJ48. 22 kuopos susirinkimas įvyks 
subatoje, gruodžio 8 d., 8:30 vai. vak. 
M. Meldažio svet., 2242 W. 23rd pi. ! 
Rus renkamos kuopos ir Centro val
dytum. Ateikite visi. Valdyba.

I-iiJL. 1 kp. metinis susirinkimas į- 
vyks subatdj, gruodžio 8 d., 7 v. vak. 
Aušros svet., 3001 S. Halsted. Visi 
nartai malonės atsilankyt. Valdybos 
rinkimai ir kiti svarbus reikalai.

—Valdyba.
Springfield, III.—LSS. 29 kp. ren

gia prakalbas nedėlio, gruodžio 9 d. 
I> uiters Naujienų redaktorius P. Gri- 
g.utis. Springfieldiečiai, nepraleiski
te šių prakalbų neišklausę. Pradžia 
7v. vakare; Carpenters svetainėj 
kumpas 7-tos ir Adams St. Užkviečia 
visus atsilankyt Kuopos Komitetas.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj gruodžio 9 d., 1:30 vai. po 
pietų. Mark \Vhite S. svet,, ant ant
rų labų (Club room).—Draugai ne
pamirškit atvykti. Bus nubalsuota, 
ar prisidėti prie ALDT., taipgi bus 
rinkimai kuopos valdybos. —M. T.

L. M. P. S. 9 kuopa stato scenoje 
* Palovius Ežero Dugne” gruodžio 9

G. S. P. S. svetainėje, 1126 W. 18 
str. Visi viršminėto veikalo lošėjai 
ir lošėjos malonėkite atvykti į C. S. 
P. S. svetainę, 1126 W. 18 st. ant gen. 
|)Mfattkos, lygiai 12 vai. dienos. 
Taipgi darbininkės, kurios apsiėmė 
svataraėje patarnauti, kviečiamos 
laibuti ne vėliau 3:30 po pietį

Komitetas.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
priedmetinis susirinkimas atsibus 
nedėlioję, gruodžio 9 d., po numer. 
1813 So. Halsted st. (kampas 19tos 
gaL, priešais Naujienas), 1 vai. po 
p>elų. Buvimas ant susirinkimo bu-, 
tinai-reikalingas, bus renkama nau
ja uddyba 1918 metams ir bus svar
stymai kas link permainymo neku
riu skyrių konstitucijoj ir tt.

Valdyba.

LMPS. 13 kuopos susirinkimas įvyks 
pagedėly j, gruodžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare, Tamuliuno ir Gudgalio svet. 
Draugės, malonėkite atsilankyti pa
durtu laiku, nes bus renkama kuo- 
j>os ir centro valdybą 1918 metams.

—Prot. Rašt. Garadauskienė

Hoseland, III.—SLA 139 kp. pries- 
iirefmis susirinkimas atsibus gruo
džio 19 d. (nedėlioj) 2 vai. po pietų, 
9 tos vvardos Socialistų svet. 11009 
Michigan avė. Ateikit^ visi. Yra 

svarbių reikalų ir v ainy bos rinki
mai. Už rašt. K. Kalnietis.

Ntakegon, Mich.—LDLD. 83 kp. 
pi tešinetinis suirinkimas įvyks nedė
lioj, gruodžio 9 d. 1:30 vai. po piet. 
183 lx>reh avė.,—Lenkų Šakotų svet. 
Svoriui visiems nariams daly valdi: 
rinkimas kuopos ir Centro valdybų. 
Kurie dar negavo 1. Biliūno biogra
fijos -gaus1.. Susirinkit laiku. Atsi
veskite norinčių prisidėti į kuopą.

-Sekr. F. V. l>omes.

Tarptautinio Biblijos Tyrinėtojų 
susirinkimas atsibus Nedėlioj, gruo
džio 9 d., 7:30 vai. vakare, J. Maeu- 
keviėiaus svetainėje, 1036 E. 93rd 
St., S. Chicago, III. (Burnside) lu- 

Ižanga dvkai. Tema: Antikristas pa
sirodė. Kviečia atsilankyti visus.

LSS. 174 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 9 d. T. 
Maženio svet., kampas Kedzie av. ir 
38 pi., 9:30 vai. ryte. Nariai malonės 
visi atsilankyti laiku. Yra neatidė
tinų svarbių reikalų ir rinkimas val
dybos. Atsiveskite ir savo draugus.

I. A. Schogamogas, sekr.

West Pullman, III.—LS. 235 kp. 
priešmirtinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, gruodžio 9, J. Grašdžių svet., 
722 VV.120 str. pradžia lygiai 10 vai. 
ryto. Susirinkimas svarbus—-rinki
mai valdybos ir kiti svarbus reikalai.

—Rašt. S. Tilvikas.

Roseland, III.— LSS. 137 kp. prieš 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 9, 10:30 v. ryto, Socialistų 
svet., 11009 Michigan avė. Visi na
riai meldžiami pribukit laiku, nes y- 
ra daug svarbių reikalų aptart ir val
dybą išrinkt. Org. D. K. Sabaliauskas

Rockford, III. LSS. 75 kp. ir L S. 
Jaun. Ratelis bendromis spėkomis 
rengia lavinimosi vakarą nedėlioj, 
gruodžio 9, 7 vai. Vega Hali, kampas 
9 gt. ir 15 avė. Visus kviečiame skait- 
meningai atsilankyti į šį taip svarbų 
—bene svarbiausių—'lavinimosi va
karą. —Komitetas.

Iii i» .i —■ ■— >

Tėvynės Mylėtojų Draugystės 8-tos 
kuopos priešmirtinis susirinkimas L 
vyks gruodžio 8 d., 7 vai. vak., T 
Maženio svet., Brighton Park, 3834 S. 
Kedzie avė. Ateikite laiku ir atsiim
kit naujai išleistas knygas. Valdyba.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

PABĖGO mano pusbrolis, Jonas 
Molikaitis, 5 pėdų, 8 colių, melsvų a- 
kių. rausvais plaukais, ir apskrito 
veido, paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, Tauragės valsčiaus ir 
miestelio. Kas jį suras gaus $10 do
vanų. Mano adresas —

Jurgis Motikaitis, 
1715 S. Canal St., Chicggo, 111.

Tel. Canal 4414

Pajieškau savo tėvelio Antano Kuj- 
sio, Kauno g., Raseinių pavieto, Tau
ragės parapijos, Norkaičių kaimo; 
16 metų kaip Amerikoje. Meldžiu 
jo paties ai- kas jį žino atsiliepti.

Marlha Kuisiukė, 
2053 \V. 25 Str., (’hieago, III.

JUBGIUI STRAMPTNSKUI yra 
laiškas iš Rusijos nuo jo švogerio 
Liudviko Bliumo^Atsiimti Naujienų 
ofise.

PAJIEŠKAU karvikės. Panedėlyj 
prapuolė. Jauna karvikė, 2 metų se
numo, juodai ir baltai marga. Jei kas 
praneš, gaus gerą dovaną.

M. Ivinskienė, 
4101 So. Campbell Avė. Chicago.

Pajieškau Jievos Banislauskiutės, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 

Balbieriškio gmino, Gudelių parap:, 
Audėnų kaimo. Girdėjau gyvenanti 
Chicagoje. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Blaskevičius, 
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Juozas Sakalauskas, Belaisvis Vo
kietijoj, prašo savo brolio Antano 
Sakalausko atsiliepti adresu: 
Deutschland, Neuhainmer a-Q. deni 
Kriegsgefangenen A. J. Sokolowski 
No. 449. •

JIEŠKO KAMBARIŲ

JIEŠKAU kambario Tov/n of Lake 
apielinkčje; geistina su valgiu. At
sišaukite laišku Į Konstantiną Jo- 
kubauskį, 4411 S. Wood st., Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA randon švarus, e- 
lektra šildomas kambaryj, vienam 
arba dviem vaikinam, be valgio.

Mrs P. Urbonas,
3313 So. Halsted St., (antras augš.)

RANDAI
ANT RENDOS didelis Storas lie

tuvių apgyventoj vietoj. Tinkama 
vieta bizniui. Užpakalyj štoro yra 
4 ruimai pragyvenimui. Randa pigi. 
Norintieji gero štoro, kreipkitės į 

Joe. Yakubauskis,
1412 S. 49th Avė., Cicero, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbb už dreiverį prie 

išvežiojimo duonos. Esu tame darbe 
patyręs; arba kas apsiimtų išmokyti 
važiuoti troku, dirbčiau 3 savaites dykai. Kain reikalinga meldžiu at
sišaukti į “Naujienų” Ofisą laišku 
pažymint No 157. Chicago.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio su penkiais 

Šimtais dolerių ($506). Turi būti ga
bi ypala ir kalbanti angliškai. Butų 
gera, kad rastųsi toks, kurs yra prie 
daktarų dirbęs. Platesnių žinių 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

M. V. Mickevich.
3548 S. Halsted St., Chicago, III.

KEIKIA DAKBIMNK1
REIKALAUJAM 3 gerų ir teisin

gų vyrų su mažu kapitalu, kurie no
ri prisidėt prie Lietuvių žemės Kor
poracijos. Darbas ant visados, gera 
mokestis. Kreipkitės ypatiškai arba 
per laišką į:

CHAS ZEKAS Gen. Manager,
127 N. Dearborn St., Room 808 

Chicago, 111.

M

REIKALINGA TUOJAU t PARDUOT 
Man pavesta parduoti tuojaus pui
kus, beveik naujas, mažai vartotas 
pianas. Kaštavo apie $500. 1 atsi
duos pigiai. Pardavimo preižastis— 
kariuomenė. Atsišaukite tuojaus 
šiuo adresu: J. Ilgaudas, 
110 S. Dearborn St., Rooln 1016, 
Chicago, III. Telef. Randolph 4988.

REIKALINGAS bučeris žinantis 
gi rai amatą. Geistina, kad galėtu kiek 
angliškai kalbėti. Atsilankykit 4945 
\V. 14 st. Cicero, III. Atsilankykit va
karais no 7 iki 9. Atliginimas geras.

REIKALAUJAMA vyrų ir pageL 
bininkų prie No 2 žirklių į senų ge- 
lažgalių kiemą. Gera mokestis. Pa
stovi vieta. _

BIACKSTONE and ROTHER 
2457 S. Iromis St., Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Darbas 
pastovus. Joseph Niprikas, 
642 W. 18th St., Phone Canal 5947

REIKALAUJAM agentų visose A- 
merikos dalyse. Lengvas darbas ant 
visados, su’geru uždarbiu. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Pa
tyrimas nereikalingas, mes išmokin
sime. Kreipkitės ypatiškai arba lai
šku šiuo antrašu:
NATIONAL PICTURE FRAME Co. 

2631 So. Halsted St., Chicago’, III

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir smulk

menų sankrova, su 5 gerais pagyve
nimui kambariais užpakalyje. Pas
tovus užsiėmimas. Kaina sankrovos 
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Raudos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs. J. B. Weber 
2245 W. 22nd St., Chicago.

PARDUODU grosernę ir saldainių 
krautuvę, lietuvių ir lenkų apgyven- 
toj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Turiu parduot, nes einu į kitą biznį. 
Rašykite laišką Šiaip:
No. 155 “Naujienos”, 1840 So. Hal- 
sted St. arba telefonuokite taip:

Drover 7357.

PARDUODAMA kvietkų sankrova, 
viena iš geriausių vietų West sidėje. 
Biznis išdirbtas per 38metus. Veda 
gerą pirklybą. Turi parsiduoti pi
giai iš priežasties savininko silpnos 
sveikatos.
1810 So. Halsted St., Chicago, III.

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

GUST HAHNE, 
2401 So Oakley avė., Chicago.

RAKAN IMI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaat •• 

vo puikius, beveik naujus rakandui 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už <26 Vė 
tinusios mados valgomojo kambarį 
rakandus, 2 puikių divonų, daveo 
Dort, taipgi $525 pianu su 25 m. fva 
rancija už $115 ir $225 Victrola •» 
brangiais rekordais už $60.00. ši* 
yra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Persiduos taipgi po vieną. Atsįiau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 192} 
So. Kedzie avė., arti 22>ros gat. 
Chicago. IB

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik nauju* 
rakandus, divonus, cabinet phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduoda 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai ui 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas flataa. Prie! 
Humboldt Park. Chicago

PARDUODU pigiai gerus nami
nius rakandus, — stalai, geri pečiai, 
priegalviai gerų kraljavų plunksnų, 
ir kiti reikalingi gyvenimui daiktai. 
Esmi priverstas greitai parduoti, ka
dangi mirus mano moteriai turiu ei
ti su vaikais gyventi prie kitų žmo
nių. Atsišaukite greitai, nęprajeis- 
kite geros progos. A. Krisiunas, 
3228 So. Halsted St., 2-ras augštas, 
užpakalyje. Chicago.

NAMAI-ŽEM8
TAUPYKITE PINIGUS

Tegul jųsų randa moka už jūsų na
mą. Moderniškas naujas, 2 fintų 
mūrinis namas, 3 blokui į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
jtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntimui

PARDAVIMUI, 3542 So. Francisęo 
avė., moderniškas 2 flatų mūrinis 
namas, veik naujas, kieto medžio, 
elektriką, pnspara, metalinė garada, 
tinkavotas beizmeutas.. cementinė a- 
sla, skalbykla. Gatvės ištaisytos ir 
apmokėtos. Rendos $43,00 mėnesyj. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas j- 
inokėjimas, likusius 40.00. mėnesyje. 
Galima paimti pigiai nameli mainais. 
PHELAN, 38th.ir Archer Avė. Chca- 
go. Phone Yards 6539.

ANT IŠMAINYMO —puikus dviejų 
pagyvenimų mūrinis namas, arti Cra
ne Co. Apmainysiu ant loto, arba 
ant mažesnio namo.

A. J. Franckewicz,
154 W. Randolph str., Chicago.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

MOKYKLOS

MOKYKIS S1UT MOTKRltKUB 
RUBUB

Išmokinam piešimo, kirpimo formų, 
siūti naminius daiktus arba apreda- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurą iisi 
mokins. Valandos dieną arba vata 
tais dėl jųsų parankamo. Ui SIS lt 
mokinam jus siut visokius drabužių* 

DRESS MAK1NG COLLEGBb, 
2836 W. Madison gat., Weaterą av*

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1860 Wcll* eai

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuvii 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typevriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
belnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo S ryti 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St., Chicago. 1D

DRAUGIJOS IR ORGA- 
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St„ Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago, III. 

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10664 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St., Chicago, IB.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:
Pirmininkas, A. Petratis,

751 \V- 35th St. 
Sekretorius, St. Strazdas,

1840 S. Halsted st.
Iždininkas, S. Danilevičius,

1617 N. Winchester. 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.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

' VALDYBA:

M. Žukas, pirmininkas
1608 W. North avė.

A. Lankas, vice-pirmininkas,
1621 Girard st.

Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas, 
2228 Coblentz St.

Z. Lankas, fin. raštininkas,
1621 Girard St.

A. M. Kadževskis, iždininkas,
1928 Leavitt St.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1824 VVabansia avė., kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

A. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis,
4812 W. 15th st.. Cicero. 111. 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis.
1442 Milwnukee Avė.

Raštininkas — A. Ripkevičius, 
1681 Mihvaukee Avė.

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avė.

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

LIETUVIŲ JANITORIU PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 W. Flo<irnoy St,

A. Tamošiūnas, vicc-pirmLiikas, 
1632 S. Sevvaror avė. Sawyey?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas, 
807 S. Spauldįnp avė.

Wm. Monikos, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd.

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

DRAUGYSTES “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

B. Liubinas, pirmsėdis, _
J 2229 W. 22nd St.
Jonas Petrauskas, pirmsedžio pag., 

•. 664 W. 18th St.
Antanas Tamkevičia, nutar. rašt.,

1948 String St.
Pranas Mikliunas, turtų rašt., 

1906 Sb. Union Avė.
L. Kasparas, iždininkas, 

3117 So. Wontwort Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st Str. 

Jonas Degutis, nutarimų sekr.,
2228 Coblenz str. 

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

Kazimieras Cepukas, iždininkas,
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras,
1554 W. 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.

DRAUGIJOS
S.L.A. 212 KUOPOS "VALDYBA 

KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edvvard St. 

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Bacine, Wis.

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

Kaz. Brazevičius, 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. Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jenne St

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

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

.50 S. flawland Avė.
J. N. Palt, S.LA. 212 kp daktaras,

158 Main St 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas i- 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

DK-STES “LIETUVOS BALSYS” 
VALDYBA. KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, pirmininkas.
402 Lincoln St.

Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 
321 Middle St. 

Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 
Bronson St., B. F. D. 36. 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas,
818 Jenne St 

Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milwaukee avė. 
VI. Kačhičiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St. 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St. 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Quince St 
Juoz. Jurevičius, včlaunešis,

152 Main str. 
Petras Milauskas, vėlaunešis,

B. 35 Box 90. 
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaiticnė, pirmininkė,
3500 S. Emerald avė.

K. Katkevičienė, pirm. pag.
2252 W. 22 St.

T. Pabarškienė, nut. rašt.
3129 AVallace str.

E. Ulkaitč, fin. rašt.,
2137 W. 21 pi.

E. Šatkauskienė, iždininkė,
3423 S. Halsted st.

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

J. Savickaitė, kasos globėja,
3514 S. Wcntworth Avė.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

149 E 107th Str.
J. M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Plače 
A. Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
F. Shedvilas, kasicrius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tine pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai. vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickicnė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Avė.
K. Paberelytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė, 

3255 So. Halsted St.
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted St
A. Kubutienė, kasos globėja.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 S<x lOth St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukcvičia, turtų rašt.,
i 1023 Broadway avė. 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis. iždo globėjas 
. . 1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno menesio Eagle 
Hali svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 St

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin. 
664 W. 18th Street 

A. Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St

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

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

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis, pirmininkas,

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

1828 W. 15 St., Cicero, III. 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas,

638 W. 18 St., Chicago.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas,
1965 F.vergreon avė.

DRAUGIJOS
M. Žukas, vice-pirmininkas, 

1608 W. North Avė. 
J. Kalpokas, prot. raštininkas, 

1839 VVabansia
V. Briedis, fin. raštininkas, 

1049 N. Marshfield
Jur. Kalainė, iždininkas, 

1965 Evergreen
G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas, 

1554 W. Chicago avė. 
TAUTIŠKOJ DRAUGYSTĖS 

MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ
ADMINISTRACIJA 1917 m. 

KENSINGTON, ILL.

avė.
avė.
avė.

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

Juozapas Shinikus, vice-prezidentas, 
10707 VVabash Avė.

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

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

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirma 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;

NAUJIENŲ AGENTŪROS

Agentai, ųžžiurintis platinimą “N- 
nų” savo m i estuose arba distriktoo* 
ae. Paa juoa galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CfllCAGO, ILL.

 . J Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Box 411 

s* F J Mallev Cuddy> Pa-: Savikaitis, Box 262.
633 W.‘ 18th St. Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt New« Cj;

IG,.. Liberty Avė and Grant 11
Skyrius: Wilberty Strcge: \ulpmont, Pa.: Jos. Burauska*, 

2018 Greenvvich Str. Pittsburgh, Pa., F. Krasowski, 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st.
Englewood Skyrius: B. Maslunas, 

8127 S. Normai Ava.
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė 
Žurauskas. 4053 S. Maplewood av 

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas. 4563 Wentworth av .
V. Sandąrgas, 2418 Princenter av. I 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str. 

Kensingiono. Ronplanrln ir Burnsi 
dės Skyrius: S. Misiūnas, 

149 E. 1071h St. 
West Side Skyr.; a. Ambrozevičius 

2337 S. Leavitt Si i Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas 4601 Hermitage avė., Chicago I

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malle:

“Naujienose”, 1840 S Halsted St 
North Side Skyrius: Wilberty Stregi

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Cicero, Jll. J. Matulis. L 
1437 S. 49th Ct., Cicero, III. 

St. Charles. 111.: W. Grabauskas, 
19 VV 2nd Si

Melrose Park. 111.: Chas Kochones.
2005 W. Lake St 

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

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Divernoon, III.: W. A. Žilinskas, 
Box 210 

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

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

Waukegan, 111. J. Miloszeviče,
801 — 8th Si

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

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

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

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

Chicago Hcights, 111.: P. Steimontas, 
144 E 16 St.

Spring Valley, III.: A. Jukubauskas
516 Cleveland St

Kevvanee, III.: K. Valančiunas,
506 E. 7 Si 

Livingston. III.: K. E. Bertulis, 
E. St. Louis, III.: žičkus.

539 CollinsviHc Avė.
Springfield, III.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon Ava 
E. St. Louis, III.: K. Žukauski, 

123 St. Clair Ava

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ;

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičiai
15 Millbury St

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

Montello, Ma^s.: A. Puodžiūnas,
\ 135 Ames SI

Lowell, Mass.:\J. BoumiL
50 Charles Si 

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabetb, N. J.: D. Dočkus, 
211 First SI

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

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Av«

Newark, N.J.: P. Lukšis, 
314 Walnut Si

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, y 13 W. 23rd Si
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 

Box 17

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Avt

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

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevar*

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main S>

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Av«

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main St

N A U JIEM Ų AGEMURV?

MARY LAN D VALSTIJOJ

Baltimore, iMd.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard 11

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,
437 S. Paca M

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St

10WA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martla, 
1209 S. 3rd lt

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
* 2510 Correctionville RA

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
3229 O M.

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 82 St

OHIO VALSTIJOJ:

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

Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair AvB.

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ >

2809 Peno AvB.
Pittsburgh, Pa.: J.* Katkus, 

2204 Forbes lt
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin H
Duųuesne, Pa.: K. Lideka, 

306 Hamilton art
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson H
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

> Ct. and Albright Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ:

<>rund Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 W. Lepnard Si 

Saginavv, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington A-v*.

INDIANA-VALSTIJOJ:

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. BolotoVj 
3814 Deodor Si 

į ’iarv, Ind.; V. Vaičilaitis,
Box 122 Tolleston Statiag 

('lįnton, Ind.: Jonas Mažuolis,
' P. O. Box SH

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadw«y.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis, 
809 Park gi

Hacine, Wis.: Tony Vegela, 
237 Lafayctte

Hacine, Wis.: John Margis.
1005 Gideon C%

CONNECT1CUT VALSTIJOJ:

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 Lewis lt 

, Waterbury, Conn.: J. Pruselaitis, 
775 Bank K 

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivius, 
286 WaUac« H

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

' Minden, W. Va.: J. Endrijauskas, 
Box 1H

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:

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

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
briniu ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių, lenciūgėlių, deimantų, bran- 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų.

Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktą gauti pigiaus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas manę 

auksą pirksi^tai 
f auksą ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

sakau, tai tani duosiu $100 dovanų.
Katrie pas mane yra pirkę pir- 

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas mą- 

i ne perka, nes VVestsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius ChicagOj. 
Pirmiau gyvenau 2256 W. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER,

Tel. Canal 5838 
2128 West 22-ra gatvė. Chicago.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
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.
1436 N. Ashland Avė., ekieago

Telephone Drover t699

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

VALANDOS: 10-11 ryto, 4—1 po pi-t* 4 
vakar*. Nedėldleniai* 10—1 po pi*tl- 

8354 S. HALSTED ST., arti 14 St 
CHICAGO. ILL.
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