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Klausia ar Vokietija pripažis 
Rusijos taikos principus

Socialistai priešinasi atski= 
rai taikai su Rusija

Trockis klausia vokiečių ar jie 
sutinka su taika be aneksijų, 
kontribucijų ir apsisprendimo 
teise tautoms.

PETROGRADAS,

nių reikalų minisleriai grafas 
Czernin ir Dr. von Kuehlmann 
pranešė bolševikų užrubežinių 
reikalų ministeriui Leonui Troc-

ylo, 3 vai. po piet, pradėti ta- 
vbas už visuotiną taika Euro- * c c

jis tuo laiku i 
Brest-Litovską.

atvykti j 
įgaliojo

kalavimą ccntralėms vaisi 
>ėnis:

“Ar jus sutinkate taikin- 
ties be aneksijų, kontribuci
jų ir duodant tautoms apsi
sprendimo teisę?”

pranešta, 
valstybės

Tarybose už pertraukimą 
mušiu. 

€

scenų prie pasirašymo po sutar
tim apie pertraukimą musių pa- 

legatų ūpas buvo toks, kad ro- 

kiečių atstovai urnai parodė no
rą daryti kompromisą ir pada
rė tik kelias permainas Rusijos 
padarytose taisyklėse. Po suta
rtim pasirašyta subatoj 6:45 
vai. vakare. Tuojaus po pasi
rašymui viršininkas vokiečiu 
delegacijos gen. von Hoffman

‘‘Mes nebesame daugiau prie
šais, bet draugais.”

Ant to rusai atsakė: “Mes nie
kad nebuvome priešais demo
kratijai kokioj nors šalyj.”

Vokiečių štabas Brest-Litovs- 

pietus.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., on December 
20, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

BELAISVIAI ORGANIZUOJASI

V okiečių belaisviai Rusijoje 
išrinko savo komitetą.

LONDONAS, gr. 19. — Mor- 
ning Post’ui nedėlioį iš Petro
grado pranešama, kad daugybė 
vokiečių belaisvių iš tolimesnių 
vietų atvažiuoja į Petrogradą ir 
kad Maskvoje nedėlioj įvyko 
viešas belaisvių susirinkimas ti
kslu išrinkti laikinį komitetą 
dabojimui jų reikalų.

of

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
2(1. 1917, as reguired bv the act 
October 6, 1917.

LIEPIA AREŠTUOTI 
VOKIEČIUS.

Kurie neišsiėmė pilietybės 
popierų.

KANSAS CITY, gr. 19. — S. 
Valstijų maršalas Kansas valst.

areštuoti visus vokiečius, kurie 
neišsiėmė antrųjų pilietybės po- 
pierų. Apie 25 vokiečiai Kan-

Jei toji nesustos teikusi pagel
bės gen. Kaledinui. Bolševi
kai eina ant Kijevo.

šiandie pranešama apie smarkų 
muši Maskvoje. Bolševikai vis 
dar laiko portą. Ukrainiečių 
kariuomenė juos apšaudo.

Bolševikų kareiviai apsupo 
nckuriuos ukrainiečius geležin
kelio stotyj. Sukilėlių ukrai
niečių kulkosvaidžiai nustatyti 
ant bolševikų buveinių dviejo
se miesto svarbiausiose kaviitė-

Bolševiku karės ofisas šia n- ■

kos eina linkui Kijevo.
Kazoku sukilėliai v

Bolševiku valdžia šiandie įtei- v C
kė ukrainiečiams ultimatumą, 

valandų sustotų gelbėję gen. Ka
lėdini) kazokų sukilimui, kitaip

Mūšiai Odesoje./

ODESA, gr. 19. šiandie 
ukrainiečių kareiviai mušasi ga-

Ukrainiečių buveinė operos 
name tapo aprūpinta kulkosvai
džiais. kuriuos atsukta prieš bol
ševikus, atsakinėjančius šautu
vų ugnim.

l’rue translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on December 
20. 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

PALIUOSAVO 1,800 SLAVŲ.

Rumunija paliuosavo internuo
tus slavus.

JASSY; gr. 15. — Rumunijos 
valdžia paliuosavo 1,800 slavų, 
internuotų Rumunijoj nuo pat 
kares pradžios. Jie paliuosuoti 
pastangomis Amerikos ambasa
doriaus Charles J. Vopicka.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October. 6, 1917.

ATMUŠĖ VOKIEČIUS
5 SYKIUS.

5 sykius jie bandė persikelti 
per Piave upę.

ITALŲ ARMIJOS KVATIERA 
ŠIAURINĖJ ITALIJOJ, gr. 19.— 
Nepaprastai smarkus mušis vėl 
išsivystė šiaurinėje kalnų apy
gardoje ir palei žemesniąją dalį 
Piave upės linkui Venecijos. 
Priešas padarė 5 atskirus ban
dymus persikelti per Šile ir se
nąją Piave upes. Svarbiausias 
pastangas dėjo apie 3 mylias nuo 
upės įpuolimo, kur buvo vartota 
pontonai ir tiltas.

Pirmąjai daliai pasisekė per
eiti upę, bet po eilės smarkių a- 
takų ji tapo atmušta atgal pak- 
raštin, kur ir dabar tebesilaiko.

Keturi kiti panašus bandymai 
toje pačioje apygardoje neku
riam laipsnyje tapo atmušti, bet 
sulyg vėliausių pranešimų, mu-

Kalnų apygardoje priešas su-’ties Broadsvay ir 4-ta gatve du 
koncentravo visą savo spaudi- plėšikai atėmė iš saliunininko 

mą ant augštumų, valdančių Michael Binzen $10,700 iš $25,-

PO DIDŽIĄJA! NELAIMEI HALIFAX’E.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Paskelbs Ukrainai 
karę

- ig
agSServkfeJg

70 sužeista mieste ir 5 užmies
tyje. Mūšiai padangėse.

io'tlžMUSTA UŽPUOLIME 
ANT IX)NDONO.

Trųe translation filed with the posi 
master at Chicago, III., on November 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.__________________
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VokiečiŲ užpuolimo 
aukos \

Sprogus susidūrime uoste amunicijos laivui kelios dienos atgal, gražus Halilax’o miestelis 
pavirto krūva griuvėsių, po kuriais žuvo apie 2.000 žmonių. Viršutinyj paveikslėlyj matomi 
griuvėsiai Richmond gcležinkel io stoties ir dokų, arti kurių sprogo amunicijos laivas. Apa
čioje - Barrington gatvė, kurios visus namus iki pat pamatų sunaikino gaisars.

Lorenzo perėjimą.

Mušis buvo atkaklus, kadan
gi abi pusi jaučia svarbumą 
kontroliavimo šio svarbaus ke-

SUĖMĖ 2,000 ITALŲ.

Teutonai šturmu paėmė italų 
pozicijas.

BERLINAS, gr. ’9. —- Oficia- 
lis vokiečių štabo pranešimas 
sako, kad austrų-vokiečių spė
kos vakar šturmu paėmė italų 
pozicijas ant Monte Asolone ir 
apielinkių augštumų. Daugiau 
kaip 2,09(1 kareivių tapo paimta.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

80.000 cechų talki
ninkų armijoj

Prancūzai leido organizuoti 
naują čechu-slovakų 

armiją.

PARYŽIUS, gr. 19. — Franci- 
jos valdžia šiandie formaliai 
leido sutverti čechų-slovakų ar
miją, kuri bus šios šalies kon
trolėje. Buveinė bus paskirta 
Paryžiuje. Pranešama, kad jau 
80,000 žmonių tapo suorgani
zuota tai armijai.

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI PRALAIMĖJO 
RINKIMUOSE SIBERIJOJ.

Gavo tik 40 nuoš. visų balsų.

TOKIO, gr. 19. Sulig čia 
šiandie gautų žinių bolševikai 
rinkimuose į Steigiamąjį Susi
rinkimą, įvykusį Serbijoj gavo 
40 nuoš. visų paduotų balsų. To
ji pati žinia sako, kad sentime
ntas prie* bolševikus sparčiai 
platinasi didesniuose ‘miestuo-

APIPLĖŠĖ GAY SALIUNL 
NINKĄ.

Atėmė $10,700 ir užmušė 
jo sargą.

ti AR Y, Ind. —• Vakar dieną 

000, kuriuos jis nešėsi iš banko 
išmainymui darbininkams če
kių. Karlu plėšikai nušovė ir 
Binzeno sargą negrą S. Tillman, 
pak'idusį į plėšikus du šuviu. 
Pats saliunininkas irgi sumuštas.

(’hieagos ii1 aplinkinių mies-

rine translation filed xvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
2(1. 1917, as reguired by the act 

October 6, 1917.
of

Nuteista žymi 
socialiste

NUTEISĖ 5 METAMS KA
LĖJIMAN.

Bismarko teisėjas nuteisė soci
alistų kalbėtoją K. R. O’Hare 
5 metams kalėjiman už pra
kalbą.

BISMARK, N. D., gr. 19. — pakintų. 
Teisėjas Martin J. Wa<le. iš Dės *"! .......
Moines, Iowa, nuteisė vieną iš 
labiausiai pasižymėjusių moto

cialistų Partijos pildomojo ko- *Tnie translation filed wilhthe'Post-
1 •’ piputpr at ęmčftgn. III-, nn IJecpmner

miteto Kate Richards O‘Harerf20, 1917, as rejiuired by the act of 
penkiems metams Jefferson Ci
ty kalėjiman.

Ji tapo nuteista už nekuriuos 
išsireiškimus savo kalboję, lai
kytoje Bowman, N. D., pereitą 
vasarą, kurie esą žadino nepa
klusnumą karinei registracijai.

Prieš teismui išnešant savo 
nuosprendį, d. O’Hare pasakė 
teisme kalbą, kurioj ji pabriežė 
savo neatmainomą opoziciją 
karei ir kad jokie teismiški per
sekiojimai neprivers jos pakei
sti savo nuomonę.

Valdžios liudytojai liudijo, 
kad d. O’Hare savo kalboje Bo- 
YMman’e pasakė, kad “motinos, 
kurios užaugino savo sūnūs 
kaipo maistą kanuolėms, nėra 
geresnės už veislines^ kiaules”, ir 
kad “jauni vyrai, kurie užtekti
nai yra paikais kad stoti kariuo
menėn ar eiti liuosanoriais, vien 
tinka tik vokiečių trąšoms.”

O’Hare yra redaktorė-bendra- 
darbė vieno socialistų žurnalo 
ir tankiai važinėja skaitydama 
lekcijas. t

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLŲ UŽPUOLIMAS.

LONDONAS, gr. 19. — Ad- 
miraltija praneša apie pasek- k nytas

minga anglų bydroplanų bom
bardavimu Englc aerodromo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

O KAREIVIAI ŠĄLA STO
VYKLOSE!

Kuomet kareiviai kenčia nuo 
stokos žieminių drabužių, ant 

guli sukrauta daugybė žiemos 
reikmenų. c

Ten yra šiltų vilnonių marš
kinių dėl 17,000 žmonių, sermė
gų užtektų dėl 23,000 žmonių, 
tukstfinčiai porų čeverykų, skry
nios skrybėlių ir kelinių, 125 
lauku krosnių, šimtai Sibbev šė- 
trų krosnių ir daugybė balnų ir 

Daugiausia tie daik
tai atvežta po to, kai kareiviai 
buvo iškelti.

master at Chicago, III., on December

October 6, 1917.
IŠVAŽIAVO KALIFORNIJON.

1000 pašauktų kariuomenėn chi- 
cagielių išvažiavo į Californijos 

stovyklą.

Vakar ryte ir po piet 1000 pa
šauktų kariuomenėn chicagiečių 
iš 8 exemption boards distrikr 
tų - 27, 34, 46, 67, 32, 35, 37 
ir 79 išvažiavo j Fort Winfield 
Scott stovyklą Califomijoj.

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Šauks kariuomenėn
Sekamas draftas prasidės apie 

vasario 1 d. Bus pašaunta 
313,000 žmonių.

WASRINGTON, gr. 19. — 
Karės departamentas išdirbo 
pienus, sulig kuriais parenka
ma tarnybon pagal naująjį 
klausimų lapą, į kurį dabar 
šaukiamieji žmonės atsakinėja, 
ganėtinos spėkos, kad preziden-ganėtinos speKOS, Kau preziuvu- juroje suuniuinut -------- —
tas Wilsonas galėtų paskelbti seną franeuzų kruizerį Chateau- į mis, sulig kurios valdžia tuoj 
naują draftą apie vasario 1 d.1 renault, vartojamą kaipo trans- paims visą šalyj išdirbamą me- 
Manoma, kad šaukiama bus portą. I _ 
313,000 žmonių, o ne 500,000 irgi paskandinta.
žmonių, kaip ikišiol abelnai nia-

jjAJjlM!. ai ik Aiii -ftu

LONDONAS, gr. 19. — 10 
žmonių užmušta, o 70 sužeista 
laike vokiečių aeroplanų perei
tos nakties užpuolimo ant Lon
dono. Už Londono sužeista 5 
žmonės.

Pranešimas taipgi sako:
’ ‘‘Keli gaisrai įvyko. Materia

liai nuostoliai nesvarbus. Laivy
no ir kariškoms įstaigoms nuo
stolių nepadaryta.”

Vienas iš vokiečių aeroplanų 
užpuolusių Angliją, nušautas, 
kitas, manoma, sunaikintas. 
Nuo 16 iki 20 užpuolikų pasi
dalinę i 6 grupes pasiekė I.ondo- 
ną, beKlik 5 įstengė numesti bo_- 
mbų ant Londono.

Pilno pranešimo apie nuosto- 

oficialis šios dienos pranešimas. 
\’isi anglų aeroplanai, kurie tu
rėjo susirėmimų su užpuolikais,

kitas priešo
Pranešimas sako, kad yra pa

mato manyti, kad 
aeroplanas nukrito 
kanalą, v

Anglų aviatorius iššovė dvi

mėtė bombas ant Londono iš 
13,000 pė^lų augštumo. Kitas 
aviatorius susirėmė su priešu 
virš Londono ir trečias sostines 
apielinkėje 11,000 pėdų augštu- 
moje.

Kada užsibaigė svarbioji už
puolikų ataka vienas aeropla
nas perskrido virš Londono.

Priešo aeroplanas, kuris tik
rai žinoma esant sunaikintu, ta
po užgautas kanuolių šūvių ir 
pagalios nukrito į jurą ties Kent. 
Du iš 3 žmonių įgulos tapo pa
imti gyvais ginkluotu žvejų lai
vu.

True translation filed with the post 
master fft Chicago, Ilk, on December 
20, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
GEN. SARRAIL ATŠAUKTAS.

Komandavo talkininkų spėkas 
Salonikuose. į

LONDONAS, gr. T 9. — Reu- 
terio žinia iš Graikijos sostinės 
praneša, kad sulig Athenų laik
raščių pranešimų, komanduoto- 
,jas talkininkų armijų Saloni
kuose gen. Sarrail tapo atšauk- 
tap. Sakoma, kad vieton gen. 
Sarrail Makedonijos spėkų ko
manduoto j u paskirtas yra gen. 
Guilleinent.

PASKANDINO FRANCUZŲ 
TRANSPORTĄ.

Visi kareiviai išgelbėti. Subma
rina paskandinta.

PARYŽIUS, gr. 19. — Pran
cūzų laivyno ministeris paskel
bė, kad gr. 14 ryte Viduržemio 
juroje submarina paskandino

Užpuolusi submarina dinį alkoholį. Privatiški nau- 
Visi ant tra- dotojai galės gauti to alkoholio 

nsporto buvę kareiviai išgelbėti, tik su laisniais, kuriuos išdavi- 
j 10 žmonių įgulos žuvo. nes pirmybės taryba.

True translation filed with ih« t- 
master at Chicago, III., on December 
20, 1917, as reąūired by the act of 
October 6, 1917.
Atskira taika Mu Rusija sustip

rintų Vokietijos imperialis
tus. Tarptautinis Socialistų 
Biuras rūpinsis nedaleisti at
skiros taikos. Austrijos so
cialistai irgi smerkia separa- 
tinę taiką.

STOCKHOLM, gr. 19. — Cen- 
tralinių valstybių socialistai yra 
priešingi atskirai taikai su Ru
sija.

Jie bijosi, kad toks žingsnis 
gali sustiprinti Vokietijos impe
rialistus ir kad tuo butų sumu
štas Vokietijos socializmas.

Apie tai šiandie pranešė Tarp
tautinio Socialistų Biuro virši
ninkai. Biuras daro stiprų spa-< 
udimą kaip į Rusijos, taip į Vo-> 
kieti jos socialistus prieš dary
mą tokios taikos. 

4-

Tarptautinio Socialistų Biuro 
sekretorius Huyamans maldavo

dzin mos Scheideman, 
Stockholme, 

tuojaus grizli i Berliną ir prie—

šiandie čia atvyko Vengrijos 
socialistų vadovas Dr. Weltner. 
Jis sako, kad daugiau kaip 120, 
00(1 žmonių dalyvavo Budapešto 
demonstracijoj lapkr. 24 d. ir 
kad toji demonstracija reikala
vo visuotinos, o ne atskiros— 
taikos ir kad centralinės valsty
bes atvirai paskelbtų karės tik
slus. Dr. Weltner pasakė, kad 
susirinkimas atmetė atskiros 
taikos su Rusija pieną, atvirai 
užreikšdamas, kad tokia taika 
butų “didžiausiu pavoju demo
kratijai”

(Sulig kita žinia Philip Schei- 
demann jau išvažiavo iš Stock- 
holmo subatoje).

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS 
MILVVAUKEE.

Socialistų kandidatas į senato- 
ius gavo nominacijose dau
giausia balsų. Demokratų 
kandidatas tada pasitraukė.

M1LWAUKEE, Wis., gr. 18.— 
Šiandie 8-tas senatorialis distri- 
ktas, susidedantis iš 5 pietinės 
Milvvąukee miesto dalies war- 
dų, jų tarpe stipriausių lenkų 
vvardų, nominavo kandidatais 
Herbert R. Mangor, demokratą 
L o u i s A. Fons, repubii- 
koną, ir Edinund T. Melms, so- 
ciailstą. Tik pusė žmonių, bal
savusių prezidento nominacijo
se, balsavo šiandie. Mangor, 
deni, gavo 675 balsus, Fons, re- 
publ, — 1313 ir Melms, socialis
tas, 1,908 balsus. Kaip tik pa
skelbta balsavimų pasekmes, 
Mangor panaikino savo kandi
datūrą naudai republikono 
Fons ir prižadėjo jam savo pa
geliau rinkimuose, kad nors be
ndromis jiegomis sumušus so
cialistų kandidatą. Bus renka
ma senatorius vieton mirusio 
senatriaus Husting.

Ka

VALDŽIA PAIMS VISĄ IšDIR- 
. BTĄ MEDINĮ ALKOHOLĮ.

VVASHINGTON, gr. 19. 
rėš pirklybos taryba šiandie 
paskelbė sutartį su distilerne-

IMPERFECT IN ORIGINAL
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Užsisakomoji kaina:
Chicagoįe, nešiotojams kasdien pri
statant į namus, moka:

Savaitei..........................12 centų
Mėnesiui........................50 centu

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pactu, 
čmčjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00: pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
$1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

tai tų pamokinimų jų tojai, kuriuos jos užkviečia, 
ir už- kalba apie naudingus ir ne

naudingu^ dalykus; kalba a- 
Ą-jpie tą, ką žino ir ko nežino;

'M apie dalykus, visai ną-/ 
einamus platesnei klav' y-l

• X- m JrAK • • •

1 '< J j Lietuvi?''' *30 <
’’ nesusitaf finas? ’

a \ iena
cija, ir dė

'■'m būviui Skaitytoju Balsai

Darbininkai ir 
apšvieta.

Vienas labiausiai džiugi
nančių apsireiškimų Ameri
kos lietuvių visuomenėje yra 
didelis musų minių palinki
mas prie apšvietos. Jos sta
čiai yra ištroškusios mokslo, 
ir žinojimo.

Ir tai yra nenuostabu; 
Lietuvių liaudis savo seno
joje tėvynėje negavo jokio 
mokslo. Žymi josios dalis 
atvyko čionai, nepramokus 
nė rašto. Tuo-gi tarpu gy
vent šioje šalyje bemoksliu! 
yra sunku, ir darosi tolyn 
vis sunkinus. Jau vien tam, 
kad susiradus uždarbio, dar
bininkui žmogui reikia turėt 
nuovokos apie šimtus daly- , 
M, apie kuriuos jisai nėra 
nė girdėjęs Lietuvos sodžių- ,

Pri 
sątyg 
Pija

ii<erw 
duramziu . 
išsiplėtojusiojo 
sąlygos. Gyvenimas ciux.. i 
neapsakomu greitumu kei
čiasi ; tėvukų išminties pada
vimų prie jo nepritaikysi. Ir 
jame apsireiškia tūkstan
čiai tokių dalykų, apie ku
riuos Biblijos rašytojai ir 
kiti religinio mokslo auto
riai nė nesapnavo. Todėl 
mokslas, teikiamas žmonėms 
bažnyčiose ir bažnytinėse į- 
staigose čia neturi jokios 
vertės.

Blogiau net, Jisai ne tik
tai neneša žmonėms naudos, 
o ir kenkia jiems; jisai ne 
šviečia juos, o temdina. Baž
nytinis mokslas verčia žmo-j 
nes protaut taip, kaip prota
vo atgyvenusiosios savo ga
dynę gentkartės, ir tuo bu
du neduoda žmonių protui 
prisitaikyt prie tų naujų są
lygų, kuriose jie gyvena. Vi
sa, kas neišsitenka pasenu
siose to mokslo rėmuose, es
ti jo skelbėjų, apšaukiama, 
kaipo “herezija”, “nedory
bė”, “nuodėmė”. Ir štai, mes 
matome liūdną apsireiški
mą, kaip kunigai, tie neva 
Kristaus, beturčių ir varg
šų užtarytojo, pasekėjai, 
prakeikia socializmą, pa
smerkia susipratusių jų dar
bininkų organizacijas, iš
niekina darbininkišką spau
dą, ir skurde paskendusioms 
minioms liepia nusižemini
mu ir pasninkais jieškot iš
ganymo, kuomet iš tų minių 
prakaito tunka dykaduoniai | 
lobininkai.

Bažnytinės įstaigos kovo
ja su apšvieta, o ne tarnau
ja jai. Tas-pat galima pa
sakyt ir apie kunigų leidžia
mus laikraščius ir knygas. 
Apšvieta pasiekia musų žmo 
nes ne per tas įstaigas ir ne 
ačiū toms priemonėms, o ki
tais keliais.

Lietuviai darbininkai A- 
merikoje jau turi begales or
ganizacijų ir įstaigų, kurios 
stengiasi aprūpint juos ap
švietos dalykais. Tą visi ži
no, bet ne visi pagalvoja a- 
pie tai, ar tinkamu budu šios 
įstaigos ir organizacijos at
lieka savo uždavinį.

Kiekviena musų draugija, 
kiekviena kuopa, kiekviena 
organizacija, kurias kontro
liuoja ne religinio mokslo 
skelbėjai, stengiasi tuo ar 
kitu budu prisidėt prie ap
švietos skleidimo. Tuo tik
slu kaikurios jų leidžia laik
raščius ir knygas, bet visos 
jos vartoja populiari pas 
mus apšvietos skleidimo bu-

šiame skyriuje nuo- 
'^duKclJa neatsako.]

Sliai, ir ąp

■ tu& L <irj^ 
pat pi aib 
ir antri t. r gan . 
šimtįs kxtų, dažnai net tai 
pačiai publikai ir tose pačio
se svetainėse. Energijos, 
laiko ir pinigo tų prakalbų 
rengimui išeikvojama daug 
(iš organizacijų ir iš kalbė
tojų pusės), bet apšvietos 
jos nepastumia daug pir
myn. Jeigu po keleto metų 
darbo mes matome gana žy
mius rezultatus, tai tik dėl
to, kad dirbta buvo begalo 
daug.

Nesvarstysime čionai, ar 
buvo galima tą darbą 'kitaip 
tvarkyt praeityje. Bet mums 
rodosi, kad ateičiai jisai tu
rėtų būt pradėta kitaip tvar
kyt. Iki šiol pas mus buvo 
apšvietos darbas atlieka
mas apgraibomis; dabar jau 
atėjo laikas imt varyt jį gi
liau ir pleningiau. Dabar 
tam tikslui jau yra pusėti
nai pribrendusios ir psicho
loginės sąlygos musų žmo- 

| nyse. Viena, jau jie supran- 
| ta rimto mokslo naudingu
mą; antra, jau jie moka 
svarbiam reikalui sujungt 
į daiktą savo jiegas.

Ko iki šiol nesugebėjo ar
ba nepajiegė padaryt atski
ros draugijos ir kuopos, tą 
galėtų padaryt draugijų ir 
kuopų susivienijimai.

Apie tai pakalbėsime kitą 
kartą.

Nieko priešinga neturiu prieš 
tą Atstatymo Bendrovę nei prieš 
jos organizavimą. Pažymėsiu 
tik tai, kas man atrodo keista 
vedamoj agitacijoj. Už ją dirba 
ir agituoja zdu asmeniu, Dr. J. 
Šliupas ir kunigas J. Žilinskas. 
Ir agituodami juodu vienas vie
naip kalba, antras vėl kaip tik 
priešingai. Dr. šliupas, pavyzd
žiui, sako(žr. Tėvynės 49 num.): 
Visi nori pagauti Lietuvos atbu- 
davojimą į savo rankas—rusai, 
žydai, vokiečiai. Kad nedavus nė 
vienam to darbo, bet pasiėmus 
į savo rankas, tai turime rašy- 
ties į Lietuvos Atstatymo Ben
drovę, kad sudarius tą kūną, ku
rio rankomis galima butų suim
ti tą visą atstatymo darbą.—

Taip Dras šliupas. O kunigas 
Žilinskas štai ką tik išėjusiame 
Lietuvos Atstatyme, nr. š. m. 
kalba štai ką:—Niekas nepadės 
mums Lietuvos atstatymo dar
be, nes pasaulis labai mažai apie 
mus žino, per tai ir pagelbos ran
ką niekas mums neišties. Užtat 
turime dėtis Atstatymo Bendro
vei!, kad patįs galėtume Lietuvą 
atbuda voti.—

jų pasamdytieji agentai jieško 
progos visokiais budais iššauk
ti riaušes, suirutę, kad paskui 
suareštavus vadus, kad nuteisus 
juos kalėjimam kad po to sude- 
moralizuotas kitų darbininkų 
minias suvarius atgal į dirbtu
ves ir pristačius prie darbo da 
aršesniose sąlygose. Juk straikui 
iškilus stengiamasi persergėt, at
grasinti darbininkus nuo riau
šių, nuo darymo nuostolių tur
tui ar naikinimo mašinų. O ai
doblistai giria ir skelba kiek drū
ti šabotažą.

Sabotažas dlemoralizuoja ir 
pačius darbininkus. 1 
aidoblislai sako, kad jie sabota
žo pagelba įvykins busimą ge
resnę tvarką gyvenime. Bet ar 
galima to tikėties? Ne. Ištikro 
aidoblistai metų melais mokins 
darbininkus praktikuoti sabota
žo, demoralizuos juos, tai kaip 
gi jie, tie patįs žmonės galės su
daryti geresnę tvarką? Sabotažo 
propagandą aidoblistai perša 
darbininkams metodus, kuriuos 
vartojo senovėje vergai. Bet juk 
jie-ir buvo vergai; todėl tai jie 
nieko geresnio ir negalėjo dary

Kaip tatai tų agitatorių žod
žius sutaikyti? Vienas purtosi 
nuo svetimų pagelbos, kitas de
juoja, kad svetimi apie mus nie
ko nežino ir negali mums padė
ti. —Krumplių Jonas.

to, patekęs į naujas 
žn^ogus visuomet į- 

noro perkratyt savo 
nuomones ir pažvalgas. Nau 
jose sąlygose gyvendamas, 
jisai greitai pajunta, kad se
nosios jo pažvalgos neišaiš
kina jam dalykų, su kuriais 
jisai susitinka ant kiekvieno 
žingsnio. Prasideda abejo
jimas apie teisingumą viso 

to, ką jisai pirma žinojo; 
prasideda gyvesnis minties 
darbas, kritika ir jieškoji- 
mas naujų idėjų.

Šituo dalyku išsiaiškina 
ir tas didelis Amerikos lie
tuvių palinkimas prie religi
jos kritikos, kuris pagimdė 
pas juos stiprų laisvamany- 
bės judėjimą. Ne Šliupas ir 
ne Dembskis sutvėrė lietu
vius laisvamanius Ameriko
je, o tos naujos gyvenimo są
lygos, kuriose atsiranda at
vykusieji i šią šalį Lietuvos 
žmonės.

O iš visų musų visuome
nės sluogsnių didžiausiu pa
linkimu prie apšvietos pasi
žymi darbininkai. Tatai ir
gi pareina ne nuo ko kita, -dą — prakalbų ir referatų

Apžvalga.
Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
20, 1917, as reųuircd by the act of 
October 6, 1917.
KODĖL SUĖMĖ
STILSONĄ?

Unijų klausimu
šiek tiek apie L W. W.

kaip tiktai nuo tų sąlygų, 
kuriose darbininkai gyvena. 
Kad pagerinus savo būvį, jie 
turi nuolatos kovot. O kova 
reikalauja išmanymo, savo 
reikalų supratimo, mokėji
mo sutartinai veikti, — žo
džiu, viso to, ko be apšvietos 
negalima įgyti..

Kokių-gi priemonių turi 
lietuviai darbininkai tam sa
vo palinkimui prie apšvietos 
patenkinti?

Musų kunigai stato, kaipo 
apšvietos priemones, pirmo
je vietoje bažnyčias ir baž
nytines (parapijines) mo
kyklas. Tam tikroje pras
mėje šitos įstaigos, žinoma, 
gali skaityties apšvietos įs
taigomis. Jose išmokina 
žmones šiokių-tokių dalykų, 
kurie tam tikrose sąlygose 
įjaJi būt jiems pravartus: 
pav. išmokina dievą garbint, 
ant maldaknygių paskaityt; 
išaiškina, kas griekas, o kas 
ne, ir už kokį grieką kokia 
bausmė laukia “aname pa
saulyje”. Jeigu lietuviai 
čia, Amerikoje, gyventų to
kiose sąlygose, kokiose gy
vendavo jų bočiai ir prabo-

rengimą. Kada prasideda 
sezonas, tai visose lietuvių 
kolonijose kiekviena organi
zacija daro pienus parengt 
bent vienas prakalbas arba 
paskaitą. Tuo budu rezul
tate atsiekiama daug. Ačiū 
šitiems rengimams, juk lie
tuvių liaudis Amerikoje bė
giu dvejeto-trejeto dešimčių 
metų taip pakilo kultūros 
žvilgsniu, jogei ji šiandie 
drąsiai gali stoti į Vieną eilę 
su kulturingiausiųjų tautų 
liaudimis.

Bet reikia vis dėlto paste
bėti, kad kitaip sutvarkius 
tą apšvietos darbą, kuris y- 
ra varomas musų visuome
nėje, butų galima atsiekti 
dar daug daugiaus.

Tame darbe šiandie yra 
sekamos stambios ydos: sto
ka sistemos, netikslingumas, 
paviršutiniškumas, nepro- 
duktyvis spėkų eikvojimas.

Organizacijos, rengdamos 
prakalbas ir referatus, retai 
beturi aiškią nuomonę, ko 
jos iš tų prakalbų arba refe
ratų nori. Kalbėtojas turi 
pakalbėt “ką-nors naudin
go”, tai ir viskas. Ir kalbė-

ką iš angliško Wilkes Barre’s 
laikraščio, “Wilkes Barre Re- 
cord”. Tarp kitko joje skaitome:

Slilsono areštas įvyko, kai
po tiesioginė pasekmė patrio
tinio veikimo vieno iš narių 
lietuvių bažnyčios ant Meadc 
St. (reiškia liet, parapijos!) 
19 d. rugpjūčio, tūlas Pov. 
Sandergas iš Plains platino 
ties bažnyčia atsišaukimus, 
kuriame buvo pilna išdavikiš
kų prasitarimų prieš privers
tiną kareiviavimą. Pagal da- 
nešiino (representation) jau
no parapijom) Sandergas ta
po patrauktas teisman ir ap
kaltintas ant trijų metų į fe- 
deralį kalėjimą Atlanta, Ga. 
Laike teismo taip ir nepasise
kė išgaut, kur jisai gavo tą li
teratūrą prieš draftą. Išpra- 
džių jisai sakęsi radęs tą li
teratūrą, paskui, kad jam ko
kis tai žmogus davęs, o paga- 
liaus jisai užreiškė, kad nie
ko nepasakysiąs, nors jį ir su
šaudytų. Tolymesni tyrinėji
mai parodė, kad Sandergas 
pasiuntė $1.50 už dvi prenu
meratas laikraščiui. Vieton 
laikraščių jisai gavo už tuos 
pinigus išdavikiškos literatū
ros - gal tyčia, gal netyčia. 
Nors ir parašęs laikraščiui, 
kad nori ne literatūros, bet 
laikraščių, Sandergas betgi 
platino tuos atsišaukimus, už 
ką jį areštavo.

Tačiaus Philadelphijos hea- 
dąuarters nelaužė sau galvos 
dėl Sandcrgo arešto ir susira
šinėjo su juo delei tariamos 
klaidos kasi ink atsiuntimo 11- 
teraturos. Kadangi Sander- 
gas buvo kalėjime, tai laiškai 
grįžo ir jie buvo atidaryti pa- 
čto ofisu. Už tai ir suareš
tavo J. Stilsoną.

Teisingumo departamentas 
uždraudė atspausdinti visą tą 
cirkuliarą, kuriame pilna iš
davikiškų paraginimų.”

Dabar klausimas: Ar ištikrų- 
jų sabotažas yrh tokis galingas, 
kaip kad aidoblistai kalba? Rei
kia pasakyti, kad ne. Nors ai- 

doblistai nurodo daugybę laimė
jimų, kurie pasak jų, buvę tik 
sabotažo vartojimo pasekmės, 
bet tai lik vien sakymas. Imki
me pavyzdžiui būrį darbininkų, 
kurie streikavo, streikavo ir nie
ko nelaimėjo, štai jie sugrįžo 
darban, tai yra pradėjo vos kru
tėdami dirbti. Ką gi-ar kapita
listas taip ir leis jiems dirbt? 
Lauk sveikas, Jis paskelbs dar
bininkams lokautą. Ir kuomet 
jau gerokai primarins badu juos, 
tuomet atidarys dirbtuvės du
ris ir tars: “Grįžkite atgal, bet 
žinokit, sabotažo nepraktikud- 
kit”. O toliau jis da pavarys lauk 
smarkesnius, labiau susipratu
sius darbininkus iš darbo. Galu 
gale vadinas, toj dirbtuvėj pasi-

lygos, negu kad pirmiau.
- Galima vartoti sabotažą 

slaptai — atsako aidoblistai. 
Sauja smėlio, ir mašina nebedir
ba. Vienok šitokios priemonės 
da blogesnės darbininkams. Ka
pitalistams pagelbon tuojau atei
na tuomet detektyvų agentūros. 
Darbininkų tarpe privista dau
gybe šnipų provokatorių, kurie 
perša sabotažą (labiau, negu by 
kas kitas), o paskui išduoda dir
btuvių savininkams tuos darbi
ninkus, ką išreiškė prijautimą. 
Darbininkų tarpe delei to kjla 
didžiausias neužsitikėjimas vie
nas kitu. Vienybė pairsta. Vie
nas šnairuoja ant kito, bene su 
šnipu turįs reikalą. O samdyto
jams to tik ir reikia.

Praktikavimas sabotažo strei
ko laiku yra labai pragaištin
gas dhrbininkams. Kas nežino, 
kad streiko metu kompanijos ir

Tai ve, ką rašo Wilkes Ba- 
rrc angliškas laikraštis. Jame 
stambiom raidėm pažymėta: 
“Užpuolimas ant Philadelphi- 
jos laikraščio spaustuves buvo 
tai darbas vietos jaunųjų lie
tuvių’* (vyčių?)

ninkui nėra ko pamėgdžiot ver
gus, jiems nėra ko grįžti į seno
vės laikus.

Beje, aidoblistai da nurodo, 
kad ir samdytojai praktikuoja 
sabotažą, kirmydami maistą, ty
čia stengdamosi parūpinti grei
tai gedančius produktus ir tt. 
Taigi, sako aidoblistai, kode 
darbininkai negali vartoti sabo
tažą.

Bet kas gi giria samdytojus 
už tai? Niekas! Samdytojų sa
botažas ir rodo jųjų visos tvar
kos supuvimą. Samdytojų sabo
tažas atstumia nuo jų net svar
besniuosius žmones iš jų pačių 
tarpo. Ir tie žmonės ima žiūrė
ti į darbininkus, kaipo į tą kle- 
są, kuri yra sveikiausia šioje ga
dynėje,nors tie žmonės ir yra 
patįs iki kaklu buržujai. Na, o 
aidoblistai, pataria: darbininkai, 
mokinkitės iš samdytojų, jie 
vartoja sabotažą, ir jus vartoki
te... 'Pieša, darbininkams verta

gi visai šeimynai ne. daugiau 
kaip $125.00 į 30 dienų laiko.

Penkta—Siuntėjas turi pada
ryti tani tikrą dokumentą (affi- 

.davit) po prisieka, kad jis siun
čia pinigus kaipo pašalpą savo 
giminėms, tėvams, arba mote
riai su vaikais. Siuntėjas taipo
gi turi paduoti amžių tos ypatos, 
kuriai siunčia pinigus. Minė
tas dbkumentas (affidavit) turi 
būti užtvirtintas pas notarą (No- 
tary Public).

Šeštas—Bankai bei Sxpress 
kompanijos, kurios priims žmo
nių pinigus persiuntimui, turi 

Ištikrųjų, visupirmiausia nusiųsti minėtus 
* dokumentus į Wasbingtoną, ka
me valdžia užtvirtins arba at
mes. Jeigu kurie dokumentai 
bus valdžios atmesti, tuomet pi
nigai bus tuojau sugrąžinti siun
tėjui.

Septinta Visi siuntiniai, ku
rie nębeatrasių tų ypatų Lietu
voje, kurioms buvo siųsti, bus 
atgal sugražinti su mažais nuo
stoliais. Visi siuntiniai priima
ma Amerikos doleriais ir išmo
kami Lietuvoj lenkiškomis mar
kėmis, sulig kursu.

Pinigų siuntimas nelaisviams.
Žmonės, kurie pateko Vokie

čių nelaisvėn iš Amerikos ka
riuomenės, leista siųsti nedau
giau kaip $125.00 į 30 dienų, ir 
reikia siųsti per Amerikos Rau
donojo Kryžiaus Draugiją (A- 
merican Red Cross Committee; 
Washington, D. C.

Nelaisviams paimtiems iš Ru
sijos, kaip tai lietuvių, lenkų, 
rusų ir kitų tautų galima siusti 
pinigus per bankus, irgi ne dau
giau kai}) $125.00 į 30 dienų lai
ko. —J. S. Czaikauskas.

mų irgi neduoda gero pasilsio

\ Sveikatos Skyrius

Paaarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausiniais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Avė.. Chicaso. III.---- Red.

A. Vasiliauskas iš Clinton, 
Ind., klausia:—

1. Koks yra pirmas džiovos 
ženklas?

2. Ar džiovininkas gali dirb
ti?

3. Ar džiova ynf Hnpama liga?
4. Ar kiekvienas daktaras pa

žįsta džiovą jos padžioj ?
Atsakymas:—

Diagnozos per laiškus neda
rau, todėl nieko neatsakau į jū
sų klausimą, kokią ligą turite, 
apie kurią rašote. Reikia eit as
meniškai pas vietos daktarą.

1. Džiova neturi iš eiles nu
statytų ženklų, todėl negali būt 
pasakyta, kuris ženklas yra pir
mas ir kuris paskutinis. Vienas 
ligonis pačioj pradžioj ima ko
sėti, o kitas kosėja tik pabaigoj. 
Vienas ligonis pradžioj puola 
ant svarumo, o kitas eina men
kyn tik po ilgo ligos laiko. Pa
prastai, tankus slogų gavimas, 
karštis pavakaryj, apetito nete
kimas, greitas pailsimas turi 
gaut atidos, nes dažnai tai esti 
pirmieji džiovos ženklai.

2. Džiovininkai esti įvairių 
laipsnių, todėl kas gali būt pa
rodyta apie vieną, negali būt kal
bama apie kitą. Džiovininkas, 
kuris neturi žymių symptomų, 
gili dirbti tinkamą darbą (ge
riausia lauke), gi su toli nužen
gusia džiova ligonis ne turi dirbt. 
Aplamas džiovininkas turi gaut 
pakankamai pasilsio ir nedirbt 
iki pailsimo.

3. Džiova nėra Lupama liga, 
bet ji yni užkrečiama liga, tai 
ya galima gyvent ir vaikščiot su 
džiovininku be jokio pavojaus, 
bet jo seilės, čiaudėjimas, indai, 
drabužiai ir kitkas gali turėti 
džiovos bakterijų ir jomis gali
ma užsikrėsti.

4. Džiova savo pradžioj pas 
didžiumą žmonių yra taip neai
ški, kad reikia gero patyrimo, 
nuovokos ir gabumo, kad ją pa
žinus. Kartais net gubus dakta
rai padaro klaidą šios ligos spė
jime. Reikia, kad ir ligonis lan-

lojii, bet lik ne sabotažo.
(Tolians bus)

Reikalu siuntimo pi 
nigų į Lietuvą.

Atsakymai j klausimus.
Juozas iš Chicagos klausia:
1. Ar neperdaug varlot pieno 

po kiekvieno valgio, jeigu aš jo 
išgeriu po 5-6 stiklus?

2. Ar kūnas vistiek pat gerai 
huną maitinimas, je*igu žmogus 
priima maistą, nenorom (be gar

tai, ką daktaras įsako, nes lan
kus šilumos paėmimas, pasisvė- 
rimas, tuberkulino vartojimas 
ir kitos primonės gali būt reika
lingos džiovos atradimui. Did
žiuma daktarų, reikia pasakyt, 
vos prasidėjusią džiovą nepažis- 
sta, nes ji nelengva pažinti.

Dr. A. Montvidas.

jog 
yra 
su-

Žinodamas, kaip žmonės įdo
mauja apie dalykų stovį Lietu
voje, ir žinodamas, kaip visokie 
jaskalai teisingi ir neteisingi 
tursuoja po žmones, manau, 
jus ne prošalį paduoti keletą 
tikrų žinių bent apie siuntimą 
)inigų Vokiečių ųžimton Lie- 
uvon.

Kiekvienas lietuvis žino, 
beveik visa Lietuva dabar 
po Vokiečiu. Tas dalykas
tvėrė visai naujus santikius, apie 
kuriuos galima žinoti vien tik 
iš dienos į dieną juos temijant. 
Šios mano žemiau paduotos ži
nios surinktos 4š ištikimiausių 
šaltinių, kaip tai bankų, su ku
riais mes (Central Manufactu- 
ring District Bank) turime san
tykius, iš pačio (Foreign Divi- 
sion) užrubežinio skyriaus, ir 
didžiųjų agentūrų, kaip tai A- 
merican Express Co., C. B. Ri- 
cbard and Co. ir kitų.

Nuo lapkričio 26 dienos 1917

3. Ar nekenksmingas yra nak
tinis dirbimas?

Atsakymai:—
1. Jeigu klausime sakoma, kad 

išgeriama pieno po 5-6 stiklus 
po kiekvieno valgio, tai yra bis- 
ki perdaug. Gerti pieno 5-6 stik
lus visos dienos laike jau yra už
tektinai daug, bet gėrimas tiek 
pieno ])<) valgio yra pilnas per
sivalgymas. Vienas pienas turė
tų Imt užtektinu maistu, jeigu 
jo tiek gert, tik jis perdaug van
dens turi ir užduoda perdaug 
darbo inkstams, jeigu jo imti

Kazimieras Gugis

V«da visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
ir cMliikuose teismuose. Daro 

vieotme dokumentus ir popieras. ,

Ofisas:
S. Halsted lt.

Ant trečių lubų
Tel. Drovet 1310

Miesto Ofisas:
1X1 R. learborn tt 

011-11 Unity BMg.
Tel Central 4411

Nariai Cook County Real Estata Taryboa 
A. PETRATIS & CO. 

Real Katate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apatraktus, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463

kitaip sakau tUnited States Go
vernment War Trade Board da
vė leidimą siusti pinigus į Lie
tuvą, vaduojanties šiomis taisy
klėmis : e

Pirmu- Pinigų siuntiniai ga
lima siusti tik pavieniams as
menims.

Antra—Asmuo, kuriam pini
gai siunčiami, neturi būti Su
vienytų Valstijų arba S. V. tal
kininkų priešo pavaldinis.

Trečia—Pinigai galima siųsti 
reikalams, bet nė jokios pirkly-, 
bos vedimui.

Ketvirta- Siųsti galima ne
daugiau kaip $75.00 suaugu-’

ta, tuomet stiklo bei poros pie
no turi užtekti po kožno valgio.

2. Ne maisto gardumas, bet 
jo kokybė ir kiekybė yra svar
bios, kad jis liktų gerai prireng
tas ir nuneštas kūno atbūdavo- 
jimui ir celių funkcijų atlikimui. 
Vadinasi, maistas gali būt ne
gardus ir l|ut priimtas be ape
tito, vienok jis savo užduotį at
liks gerai, jei tik jis geras, jei 
priimama neperdaug ir jei at
sakomai jis priimamas. Maisto 
gardumas ir jo priėmimas su no
ru, žinoma, labiau stimuliuoja 
tas giles, kurios duoda syvus, 
reikalingus maisto ’iškirstymui,
ode! jis gali būt labiau prireng

tas patekimui į gyslas. Vienok 
ne visuomet taip esti.

3. Jeigu paimti vieną darbą 
ir skirtis laiką jo atlikimui, tuo
met geriausia pasirinkti dieną, 
nes oras, saulės šviesa ir kitos ap
linkybės'daro dieną labiau tie

siems asmeninis, o nepilname- karną darbui negu naktį. Die- 
čiams ne daugiau kaip $25.00, nos miegas didžiumoj atsitiki-

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.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

EMOKYKLA
»

lei nori greitai ir pasekmingai Kmokti Anglį 
„ ir raAytt, tai lankyk mošų

yklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:-
kalbos S.V.Istorijos Laiškų RaSymo
” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
” S. V.PHiet y bčs Gramatikos

etikos Geografijos Retorikos, ir tt.
UIMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. G y ve
rs toliau mokiname per laiškus. Viskas 
anų lietuviAkal

American College Preparatory School
103 S. Hai sh d S i. Ciiicaco Ii.i ! 

KAMPAS 31 MOS IR HALSTED GATVIŲ I

N
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P.K.BRUCHAS
Didžiausia ir 

Seniausia Lie
tuviška Laik
rodėlių Krau
tuvė Chicagoj.

Pirk teisingoj vietoj Kalėdų 
Dovanas, tada nesigailėsi. Mes 
turim didelį pasiskyrimą Dei
mantų ir aukso žiedų, Kolioni- 
kų, Lavalierių, Laikrodėlių ir 
visokių sidabrinių dalykų. Pas

mus pirksi teisingai gvarantuotą tavorą ir pigiau, 
kaip pas kitus.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. 3323-25 

CHICAGO. ILL.
Arti 33 Place

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akiu,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga | krūva,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,

* Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skausta akys skaitant arba siuvant, tuokart as! 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TCMYKIT MANO U2RASA. .
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo y ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 diena, 

Tel. Ganai 5335

DR. B. M. ROSS
SPECIALISTAS

Kraujo, Nervu ir Šlapumo Ligų
P^nsiteiravimas Dykai
OFISAS: 35 SO. DEARBORN STREET

Kampas Monroe Street, Crilly Building, Chicago, III.
Imkite elevatorių iki 5-tų lubų.

Dr. Ross yra gydytojas mokslą baigęs, registruotas 
ir turintis leidimą po tiesoms Illinois Valstijos

ĮSTEIGTA 25 METAI
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų. Nedė- fl 
Įlomis: 10 v. ryto iki t v. dieną. Taipgi Pimedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare. j

-............ ■'■■■■ - — i   ———

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų. Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. VVRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Ui.

NAUJIENOS, Chicago, III.

nur^ikonaencijos
DE KALB, ILL.

mus plūdo soęialistus ir Rusi
jos revoliucionierius.

Žvirbiialogijos Studentas.

Jei musų kolonijos lietuviai 
kuo pasižinij, tai kodavimu ir 
girtavimu. To sporto mylėtojų 
daugiausia. Buvome manę, kad 
žiemai atėjus, jie kiek prablai- 
vės, nes nesugebės automobiliais 
nuvažiuoti į Maple Park, bet kas 
čia tau. Užsidarė girtavimo vie
tos kitur, atsidarė slaptos nami
nės smuklės, ir t pokštautieji vi
sados pagirdomi. S ubą t vakariais 
ir nedėldien'iais tie slaptieji liz
dai pilni prisikimšę, ir kodavi
mai eina kai iš rago. Kaikurie 
prasikoziruoja iki paskutinio 
cento. Andais ant vienos tokios 
slaptos smuklės buvo ablavą pa
darę tvarkos sargai, bet pavėla
vo. Berado tik du kavalierių, 
kurie irgi išsigelbėjo, sakydami, 
kad jie esą namiškiai, gyvenų 
čia “ant burdo.”

Tatai rašydamas aš anaiptol 
nesakau, kad čia lietuviai visi 
tokie. Yra būrelis ir blaivesnių, 
rimtesnių žmonių, kur tuo visai 
neužsiima, bet savo liuosesnį 
laika apverčia naudingesniam 
darbui. Tie. labiau susipratę 
žmones susitarę nusisamdę ben
drovės (? R) sveta’inę, ir dabar 
suba t vakariais rengia vakarė
lius, o nedeliomis daro susirin
kimus ir svarsto įvairius dienos 
ir dubininkų klausimus. Reikia- 
tikSties, kad tuo darbu ilgainiui 
patrauks prie naudingesnio už
siėmimo ir tuos, kur dabar skę
sta nežinioj. - Bačkos Kamštis.

PITTSBURGH, PA.

Drg. ^Baltrušaičio prelekcija.

o kur ne
moksiąs Y ioKiu tema d. J. 
Baltrušaitis skaitė prelekcijų L. 
S. S. 6 kuopos surengtame susi
rinkime.

Prelekcija buvo labai įdomi ir 
pamokoma. Išaiškinęs, kaip rei
kia atskirt mokslų nuo nemok- 
slo, tolinus prelegentas skaitė 
apie pamatinius socializmo rei
kalavimus ir apie paėmimų pel
ningos privatinės nuosavybės į 
visuomenės rankas.

Prelekcijai pasibaigus buvo 
d. Baltrušaitis davė aiškinamų 
atsakymų. Be to, d. Baltrušai
tis pasižadėjo laikyti pittsbur- 
giečiams visų eilę prelekcijų iš 
visuomenes mokslų.

Be to, laivo dar diskusijos 
klausimu, “Kokiu keliu galima 
greičiau prieiti prie socializmo, 
ekonomine kova ar politiška?” 
Nuomonių, žinoma, buvo viso
kių. Daugelis išsireiškė, kad po
litikos kelias esųs sunkus, tik
resnė ir pasekmingesnč priemo
nė esanti tiesioginis veikimas— 
taip kaip Rusijos darbininkai 
kad veikių. Didžiuma bet gi su 
tokia nuomone nesutiko ir lai
kėsi tos minties, kad savo kovoj 
už socializmo idealus darbinin
kai turi vartot abudu keliu—po- 
litinš ir ekonominę kovų.

Sokietis.

HARVEY, ILL.

SHE01**• • MFOR'S OF HIOH ORADE

838 W. 12th St
• /

(PHONE MONROE 3819)
Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelnų 

atsilankydami tiesiai pas mus.
Mes dirbame patįs savo drabužius. Mes 

turime labai puikų pasirinkimų gatavai nešioji
mui Siutų ir Overkautų vėliausių stailių ir ko
kybių.

Jus sutaupysite nuo $10.00 iki $15.00 ant kiek
vieno siuto ir overkauto, sulyginant kitas san- ’ 
krovas.

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.

Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

Daktaras £J£WISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

PEARL QUEEN 0R. W. YHSZKIEWICŽ

MONTELLO, MASS. •»

Dgo L. Pruseikos prakalbos, 
ir konredas.

Gruodžio 15 dienų Birutės 
Draugija buvo surengus prakal
bas ir koncertų laikraščio Lai
svės naudai. Be to buvo dar 
šiaip įvairių pamarginimų—ei
lių, monologų ir it.

Dr. Pruseika kalbėjo per du 
sykiu: Apie svarba pirmeiviško
sios literatūros darbininkų kle- 
sai, ir, antru atveju, klausimu, 
kas butų geriau Lietuvai, nepri
klausomybe ar autonomija. Kal
bėtojas išvedžiojo, kad Lietuvai 
butų naudingesne autonomija.

Nedėlioj, gruodžio 16, Prusei
ka vėl turėjo paskaitų tema: 
Bolševikai ir menševikai, o po 
to dar laikė prakalba apie da
bartinius atsitikimus Rusijoj. 
Po prakalbos panelė M. Moni- 
kaitė padainavo solo “Mano lai
velis”, p-lei M. Slunkaitei-paly
dint pianu.

♦ ★ ★
/ i

Ta patį vakarų ir klerikalai 
turėjo prakalbas. Kalbėtoju bu
vo vietinis kunigas Urbanavi
čiaus, kurs kiek tik sugebėda-

Liet. soc. kuopa prisidėjo prie 
Amer. Liet. Darb. Tarybos.

Jaunimas ir pas mus pradeda 
atbusti. Ačiū dd. Dubicko ir Va
siliausko atsilankymui iš Chica- 
gos tapo įkurta vietos socialistų 
kuopa, kurion iš karto prisira
šė 18 narių. Tai puiki pradžia.

Gruodžio 4 dienų turėjome 
mėnesinį, susirinkimų, kuriame 
buvo svarstyta apie prisidėjimų 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos. Nutarta vienbal
siai prisidėti. Tarybon išrinkta 
ir delegatas, kurs dalyvaus jau 
sekame A. L. D. T. susirinkime.

—Organizatorius.

Redakcijos Atsakymai į
P. M., Chgo. — Kad Tamsia 

nepadavei mums pilno savo var
do ir pavardės, žinios negalime 
suvartoti.

a Oi, A. R. Blumenthal į

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4117

4

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimą* yra taB- 
ėias, kada pranyksta 
regėjimą*,

Me* vartojam paša
rini* Ophtha!moai*t> 
•r. Ypatinga dama 
atkreipiama j valka* 
Valandos: nuo • ryt* 
iki 9 vakaro; n«MM. 
nuo 10 Iki 11 di«na-

Tel. Armitage 984

DR. A. 0. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western ava.

Valandos: 9—12 rytės 2—9
vakare.

KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kur} išsiun 
čiame dykai.

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

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių, lcnciugčlju, deimantų, bran- 
zalictų ir kitokių įvairių daiktų.

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

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
auksą ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš

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

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes Westsaidiečiai 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.

LIETUVISKA8 AKIŲ GYDYTOJAA 
Kas turi skaudamas arba silpnas akis, •' 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pat

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 

Tino 9 rvfo iki 1 PO pkOi.

Telephone Drover 999)

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas MoterUkg, Vyriikc, Vaiki 
ir vbg chronUki Ilgą.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—« po pbtg, t— 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po plot*.

3354 S. HALSTED ST., arti 14 >1 
CHICAGO. ILL.

d Tel. Cicero 252

Dr. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutartį. 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49th Avė.

Siolaikinis ; švarus ; šviesus ; Erdvus

NORTHWEST SIDE 
HOSPITAL 

1627 W. NORTH AVĖ.
Telephone Monroe 8517. 

Specialės kainos Draugystėms. 
Nuoširdžiai kviečiame 

atsilankyti.

LAIMĖ
Baladojasi į Jųsų Duris

Pasinaudokite jąja, pirkdami už 
visai pigių kainą dviejų pagyveni
mų namą su dideliu kampiniu lotu 
ir sodnu, prie gražiai ištaisytų gat
vių, puikiam, pramoningam mieste, 
kur delei pastatydinimo milžiniškų 
kazarmų prekyba neišpasakytai plė
tojasi, o kaina lotų ir namų per vie
nus metus dvigubai pakįla. Parda
vimo priežastis — kariuomenė.

Kreipkitės kuogreičiausiai prie sa
vininko—

A. Meldažis
1503—20th Avė., Rockford, III.

G. K., W. Pullman.—L Viso
kius akmenis vadina mineralais. 
2. Kunigų prasimanymas: nieko 
panašaus jie negalėjo ir negali 
padaryti. 3. Dar toli prieš Kris
taus gimimų kryžių vartojo įvai
rios žmonių gentįs kaipo prie
monę prasikaltėliams bausti, ar
ba dievams aukų duoti. Tik ket
virtame šimtmety j Krislui gi
mus, taigi jau krikčionybei įsi
galėjus, kryžius patapo garbės 
ir pakilumo ženklu. 4. Ar ga
lima vadint socialistu žmogų, 
kur apie socializmų supratimo 
netur?
. . i ■ .. .... ........... .. ,.r ..T.mį

TRINERIO SVEIKATOS 
KALENDORIUS

Daug gražesnis negu kuomet 
nors pirmiau yra naujas Trine- 
rio Sienins Kalendorius 1918 me
tams. Viduryje puikus piešinys 
sveikatos Deivių, aplinkui pa
puošta žolėmis. Trinerio gy
duolių, penki žingeidus istoriš
ki paveikslai nušviečia išsivys
tymų gyduolių, ir du reginiu pa
rodo modernišškų įrengimų Tri
nerio Chemikalės Laboratorijos.

Atsiųskite 10c padengimui 
siuntinėjimo išlaidų. / 
JOS. TRINER, MANUFACTU- 
RER of TRINER’S AMERICAN 
ELIXIR of BHTER WINE and 
OTHER REMEDTES.
1333-1343 S. ASHLAND AVĖ., 
CHICAGO, ILL.

(Apgar.)

Vyriškų Drapanų Baigei 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa- 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.5Q ik* 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamufc 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai jr ovei* 
kotąį, vertės nuo $25 iki $85, daba? 
$5 it augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik. 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

' S. G O R D O N
1415 S. Halsted SL CMcaso, Ki

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Rabnaji 902-M4 National Life
29 Ho. La Salia St. Chieaga. m.

Tel. Central 6890 6891. Atdarai 
Utarninko, ketvorgo Ir auhatoe vaka- 
rab nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
liH WLWAUKEK AVĖ,, Chkaga. I1L

Tel Humboldt 87.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviam* Uaoma* per 18 ma
tų kaipo patyru* gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštria* ii chroniška* Hgaa, VT- 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujau*!** 
metodas X-R»y ir kitokiu* elektro* prta. 
tebus.

Ofisas ir Labarator i ja: 102* W. Ištfc 
St. netoli Fbk 8t.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tikUL

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencfia:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
OFiancs *

1900 S. Halsted St.
Viriuj BischofCo Aptieko*.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldieniu* ir Sereda*

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

Valandos: 10—11 ryte 
2—3 po pietų 
6—8 vakare

3332 North Avė., Chicago, III.

*

>■......................  ~~N
Tel. Annitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip {vairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims. «<
1436 N. Ashland Avė., Chicago

BR. 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. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

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

Tel. Drover 7179.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro- 
dėlių s pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. gimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Mihvaukee ir North Avės.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, ertus**
nuoja ir patarimu* duoda dykai.

786-88 Milvaukee are., arti CHearo *▼. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONIK AITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted SU ChicAgo

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

IMPERFECT IN ORIGINAL



CHICAGOS 
:: ŽINIOS :: <

Teatras ir Balius {X
'Rpno iji “N' n A l'

Dg. A. Hermanas, Naujie- 
nietis, paimtas ka
riuomenėn.

L. S. S. 22-ra ir 37-ta KUOPOS 
KALĖDŲ VAKARE

Gruodžio-Dec. 25, 1917
Draugas Adomas Hermanas, -------------------- . •

\nniionii Bendrovės stei- True translation filed with the post sienas Aaujitnų ueiutroses siti lmaster at Chicago> i11m oll Deceinber 
gėiu ir direktorių, tapo paimtas 20, 1917, as reųuired by the aet of 
1 • - tJvrnu’October 6, 1917.kariuomenėn. Vakar, pumą i
valandų po pietų, jis išvažiavo į 1 Areštavo Exemption 
kareivių stovyklas, Californijoj. Boardo sekretorių.

Tnie translation filcd with the post

bu dienu visiems
t c kar areštavo trįsdešimts septin-

daugiau neims mano pinigų.

su kuriais nebesuspėjo asmeniš
kai ats .Veikinti.

Iš savo pusės mes linkime d. 
Adoniui viso labo ir geriausios 
kolties, ir tikime, kad, rūsčioms 
audroms praslinkus, dar pasi
matysime šviesesnėse ir laimin
gos n ėse aplink y būsi*.

tinamas noru imti papirkų nuo, 
Kazimiero Kako\vskio, kurį jis, 
Wengierski, žadėjęs paliuosouti, 
jei šis nesigailės penkių dolerių.

Areštuotasai paliuosuota už-

sklepą ir kirviu nukirto jai abi
dvi ranki. O pats pabūgo. Mo
tina nesulaukdama nei vyro, nei 
mergaites, ėjo jų jieškoti. Ir 
rado dukterį gulinčią be žado 
patvinusią kraujuos. Iš gailes
čio motina krito ant žemes ir 
jau nebesikėlė. Tas lenkas, sa
ko, esąs nariu vietinės lenkų pa
rapijos.

Poliicja dabar įieško žmogžu- 
dos. —Pusbačkis.

T0WN OF LAKE

Lietuviai advokatai 
pašaukti tarnystei!

sulig naujomis reguliacijomis,

nauti naujokų šaukiamosiose 
komisijose (local boarduose).

verstinon karinės vyt 
tarnystei! pašaukta šie

! Areštavo “detektivą”
Philipp Shikovitz a la Frank 

Fay 'užsimanė pasipinigautų. 
Nutarta padaryta. PhiiĮjįpas 
liko detektivu. Jisai tuomet 
alsialnkė pas poną Margolis, 914 
N. Bobey gt. ir augštesnėsės va- 

, Idžios vardu pranešė, kad-^jos 
■ sūnūs, tarnaująs S. V. Kariuo
menėj, Teaxs valstijoj, pavojin- 

l gai sergąs. Jis reikia sugrąžinti 
i Chicago. Bet kad tai padarius,

Iš LSS. 234 kp. veikimo.

kuopa laikė savo metinį susirin
kimą. Susirinkime aptarta dau
gelis gerų sumanymų kuopos re i 
kale. Taipgi nutarta paaukoti 
kiek kuris išsigali d. Slilsono by
los vedimui, jeigu tatai butų rei
kalinga. Draugai ant vielos su
metė 10 dol., kurie pinigai bus

F r. P. Bradclmlis šimts dolerių. Vargšė motina 
teturėjo šimtą šešis dolerius. Ir 
atidavė juos geram “detektivui”

1 Kitus žadėjo parūpint vėliau. 
Philippas gi užtikrino, kad jis 
neužmiršęs ateiti atsiimt liku
siąją sumą. .Bet vos gerasis žy-

I gunas apleido ponios Margolis
Advokatų priedermė priimi

nėti priesaikas iš šaukiamųjų 
naujokų ir gelbėti prie išpildy 
mo klausimų lakštų.

Kazimieras (ingis

Cochiusky

B. Bronza

Merga i t ė—ba n d i t as

Philippas melavo. Molina da- 
Į vė žinią policijai. Pastaroji da- 
, bar pasodino poną “detektivą” 
I šaltojon.

ir i i i i i -i i . i- mergeliu, apleidusių savo levų HaLstcd gt. Laike, kuomte ple-! ... . . . _ ..... ... .i namus tikslu patapti artistėmis,sikai vvrai, grasindami revol-1 .... . ‘ , | Abi pabėgėles dar anuos, vienavenais, kraustė krautuves dar-' , * v.
.. • , .*., . . ... L), kita — lometųamziaus.Bi-bininku kisemus ir registeri, me-! . . . . . , , ,... I iomasi, kad1 jos nebūtu patekę i rgaite stovėjo lauko pusėje ir. , . .u „1 paleistuvvbes namus.saugojo savo amato bendrus
nuo gręsiančio pavojaus. . _ . __ _ ___ .

VVEST SIDE
kių šimtų doleriu pinigais ir vie
no darbininko auksini laikrodi. žmogus-žveris.

16,

kalinga.. Aukavo šie draugai: 
S. Kikas, P.. Karneckas, A. A. 
Vasiliauskas, l’rbulis, A. Audi
ckas, Jokubauskas, 1). Motuz,

visi po vieną dol.

prakalbas. Kalbėtoju manoma 
pakviesti M. Mockų.

Iki šiol kuopa laikydavo kas 
mėnesis du reguliariu susirin
kimu. Nuo naujų metų bus lai
koma lik vienas. Antrasis susi
rinkimas bus pašvenčiamas la
vinimuisi.

Kuopos valdybon sekamiems 
melams išrinkta lie patįs drau
gai: org. P. Karneckas, sekr. A.

randasi nemaža jaunų ir ener
gingų vyrų. Jieva Vasiliauskienė

Jie vis savo gieda.

Nauja medžioklė
Vakar naktį policija surengė 

medžioklę ant ištvirkavimo ur
vų. Areštuota dvidešimt kelu-

menu, gyvenantis ant 17-tos ga
tvės, tarpe Lincoln ir Wood gt.,

296) lutas J. Mozeris, teikėsi pa- 
koliot vietos socialistus. 'Tiek 
to su tomis jb blevyzgomis: ne
matau reikalo atsakinėti į tai. 
Atsakysiu tik į jo prasimany
mus.

Jisai sako, kad aš užsipuolęs

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Scenoje statoma 4 veiksmi i Br. Vargšo drama;

"Gady nės Žaizdos”

Svetaį^atsidarys 4 vai. po piet; programas pra- 
.-J- ak* įžanga prieš programą 50c 

ir 35c ypatai; į šokius — 25c ypatai
'tfyfyjįt

skies'

Gerbiamos ir Gerbiamieji, užkviečiame visus at
silankyti į ši pirmą Kalėdų Vakarą, kur pama
tysite vieną geriausių Br. Vargšo veikalų — 
“Gadynės Žaizdos”. Šį veikalą los geriausi lie
tuvių aktoriai. Po lošimo bus linksmi šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia visus LSS. 22 ir 37 kp.Komitetas.

Rūsy Social-Demokratų Darbininkų Partijos Bolševikai, Chicago, III., rengia Didelį Tarptautišką

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII MASS-METINGĄ
Atsibus WEST-SIDE AUDITORIUM SVETAINĖJ, kampas Taylor gatvės ir Racine Avenue, Chicago.

GRUODŽIO (DECEMBER) 23-čią Dieną, 1917. Pradžia 1-mą,valandą po pietų.
Programas įvairus: Dalyvaus apie 30 įvairių organizacijų kuopos; bus geri kalbėtojai įvairių tautų, orkestrą 
muzikantų, latvių choras, žydų, lietuvių ir suomių chorai. Mandolinistų orkestrą ir tt. Inžanga dykai.

Širdingai kviečia visus KOMITETAS.

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

ROSELAND Į tuo tikėjosi pataisyti savo rei-

Kun. Lapelio žygiai. Norėjo iš
varyti žmones iš bažnyčios.

Gruodžio 13 d. čia atsibuvo

baliausko, gyvenusio 10608 Ed- 
brook(‘-ave. Laidota jis su baž
nytinėmis apeigomis.

139-tos kuopos ir Dr-tcs

ji lodei skaitė savo užduotim pa 
tarnauti savo mirusiam nariui.

—Lidotuvėse dalyvavęs

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

e

Luošiais yra paskirti virš minė
tos dr-jo.s nariai, Inoj atsiuntė 
tūlą F. S. prie Įnirusio moters 
su “instrukcijomis”, nurodyda
mas, būtent, kokie žmonės ga
lėsią dalyvauti laidotuvėse ir 
kai]> jie turėsią elglies bažny
čioje. Peržengę tuos nurody
mus, t. y. jei jie pažiūrės ne į 
tą pusę, kur kun. Lapeliui palių-■ 
ka, su tokiais busią apsidirbta t Butterine 
ant vielos: bažnyčioje, vadinas 
bus pastatyta jjolicislai. Tam 
ponui F. S. beduodant savo “in-»*

s i a n d i
CukruH, burokų arba

nendrių, svaras ........... . 7%—8%
Miltai

% bačkos maišas ........
% bačkos maišas ........
5 svarų bačkos maišas

(Maišas) 
. 280—295 
. 142—149 
.. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style % bač. 1.31—1.43 
5 svarai ......................... . .. 31—35
Juodi, % bačkos .......... 1.20—1.35
Graliam miltai 5 sv. maiš. 31—35

Corn Meal
Balt i ar gelton i ........ 

Maisas (Hominy), svaras

svaras 
6—6% 

....6 —7c
Ryžiai,

Fancy head ..
Bhie rose ....

Bulvės
N 1 Wis., Minu, ir Dak. .

Pienas
Condenstd, geriausias .... 16—22
Vidutiniškas ........
Evaporated, nesald

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ..........

j Prastesnis ............
j Iš šaldytuvių ........

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

! Kiaušiniai *

Pasiti

kę rčion.

kun. Lapelio pasiuntiniai, Buvo 
1:30 v. nakties. Suėję kambarin,

Refrigeratorių ......
Refrigeratorių N 1

Pupos (beans)
N avy ........................
Lima ........................

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

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

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

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

................  Paprastieji ................
........ >.,.,.<<1,., | Kalakutai

vonas, jie pradėjo didziuoties, ~ ‘ ‘
1 *1 t z -k Al Itzil’zh' t « k i z ■*- ■ x ’

buvo nulydėtas i bažnyčią, kun. 4n,įs t -V’ ’ZUCK

Švieži ........... :
šaldyti ..............

Vištos x 
šviežios ....
šaldytos ........
Gaidžiai, .švieži

svaras
. 10%—14

. 10—13
(Pekas)

. 34—40
(Kenas)

16.%—18%c 
... 13—15c

svaras

Mes, Melrose Parko bučeriai, šiuo REIKIA DARBININKŲ 
kreipiamės į savo amato draugus— *
lietuvius bueerius Chicagoje, prašy
dami, kad .jie atsilankytų j musų su
sirinkimą, kuris įvyks gruodžio 20 
d. (svetainė ? Red.) 7:30 vai. vak. 
Mes tikim, kad draugai chicagiečiai 
neatsisakys išpildyt šį musų prašy
mą. —Melrose Parko bučeriai.

REIKALAUJAME 1—merginų arba 
moterų prie tvarkymo s< ,ų popie- 
rų. Reikalaujama patyrimo.

REIKALAUJAMA — 500 vyrų dėl 
pjaustymo ledo. Gera mokestis. Ge
ras užlaikymas. Darbas- duodama 
dykai. SAM CUMM1NGS 
613 W. Madison St.. Chicago, III.

LDLD. Rajono įsteigiamoji kon
ferencija įvyks pėtnyčioj. gruodžio 
21 d. 8 vai. vak. M. Meldažio svet. I 
Taigi visų L.D.L.D. kuopų delegatai’ 
kviečiami dalyvaut šioj konflerenci- REIKALAI JAM 10 patyrusių moto
joj kuoskaillingiausia. —Komitetas.rų prie tvarkymo skudurų. I’aslo- 

įvus darbas.
---- • - P. GOLDMAN

, j. „ u , . e ’ 1820 W. 111h SI., Chicago.Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet.
'Am. 185 kuopa rengia P. Dubiekui 
prakalbas. Prakalbos įvyks gruo
džio 23 d., 1 v. po pietų, T. A. Iva
novo svet., 137-ta ir Deodar gatv. 
Vietos ir ; _ 
tuves maloniai kviečiame atsilankyt.

—Ko mitetas.

apielinkės lietuvius ir lie-
REIKALINGA —prityrusių langų 

. Chicago Cleaning Co., 
\Vashington SI. Chicago

LSJL. Mandolinų Orkestros repe
ticijos įvyks Mark White S. Kliub- 
rume, virš vyrų maudynės. Visi bū
tina) atvykite 7:30 vai. vakari*.

—J. Juknis, pirm.

Lietuvių Laisvės Kliubas rengia 
dideles prakalbas ir koncertą, ku- 

nedėlioj, sausio 13 d. 1918. 
svetainėj, 18|h ir Ashland 

—Kl. Komitetas.
Pulaskio 
avė,

42—49 : 
svaras '

tuzinas 
....... 56—63 
.... 42—48 
........ 38—45 

svarui 
. 17%-20% 
........ 16—2b 
........ 13—D 
.......  13—1 b 
....... 11—14 
...... 33—3? 
.... 32—36 
.... 45—56

III.—JLS Lygos 2ros kp’.Cicero, 
susirinkimas įvyks šiandie, gruodžio 
20. 8 vai. vakare, Tamoliuno ir Gud- 
galio svet., kampas 15 gat. ir I9lh

atsilankyti paskirtu laiku, nes 
daug svarbių reikalų.

—Rasi. A. K. Labanauskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Marijonos 

Stasiolailės, iš Kauno gub., Telšių 
pav. Janapolės par. Bridpjaunės so
dos: Pirma gyveno Bostone, Gir-

į te, arba ji pati malonėkite atsišauki. 
Agota Beleckienė,

P O Box 18, Minden, \V. Va.
svarui 

29%—35% 
29%—34% 

25 %—31 
svarui 

. . 38—43 
. . . 2+i—30 

svarui

Pajieškau brolio Stanislovo Aleksan
dravičiaus. Atvažiavo Chicagon 1912 
metais. Kauno gub., Šaukėnų mies
telio. Jis pats ar kas jį žino malo
nės atsiliepti Liudvikas Aleksandra
vičius, C-o O U Ahlers, De Smet, So. 
Dak.

PARDAVIMUI
t’ž *50 NUPIRKSI *200 dvigubais 

springsnis phonografą, 2 Jcvvel 
poinls, if recordus, taipgi puikų pi
aną 10 melų^varantuotą ir ir ke
letą rakandų“ už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, > 
paveikslus ir lt 
mėnesiai. 1520 
Chicago, 111.

■ik a s vartota 3 
\Vestcrn Avė.,

PARSIDUODA kriaučių storas ant 
Westsidės. Gerai išdirbtas biznis; 
gera vieta, arti transferaviinosi. Re
ta proga dėt kriaučiaus įsigyti sau 
biznį. Kreipkitės dienoms arba va
karais. room 416, 118 N. Lii Šalie SI. 
skersai nuo City Hali. Chicago.

PARDUODU Barbernę pigiai ir 
labai lengvais išmokėjimais; arba 
ant rendos. Parduosiu kiekvienam. 
Atsišaukiie: 2953 \V 38 St. Chicago.

PARDAVIMUI kanarkos. Geriau
siai giedančioms nustatyta pirma 
kaina, *5 ir augščiau.
2614 W. 21 St., 2-ras augštas. Chgo.-

išmetė per langą 
moterį.

Policija areštavo Fred. Jellcy, 
2241 Marren gt., ir tūlą Mary 
Sniith. Kaltinami išmetime per 
langą Fred. Jelley’o moters O- 
nos. Sąryšyj su tuo policija įie
ško dar vieno, tūlo Fluane’o.

Ona Jellcy 
tie sąmonės. •

terei pinigus čekį. Padė
jo jį ant stalo. Moteris tuoj ne
paėmė, taigi jis taip ir pasili
ko ant stalo. Šluboje žaidė ma
ža 6 melų mergaitė, jų duktė.

tik tai, kas buvo, nei atimdamas

rijau atsiteisti bažnytininkams

ęuli ligonbutyj 
Maža vilities, kad

sinku. Vėliau vyras pareikala
vo nuo moters pinigų “ant a-

kę “socialistų baliui. Nes socia-

Lapelis, priėmęs lavoną, pra<lė- 
jo laikyti mišias. Žmonių buvo 
apie šimtas. Buvo visokių —• 
bedievių ir katalikų. Kun. La
peliui beskaitant pirmą evange
liją, atsistojo 3 moteris ir du 
vyrai. Pastebėjęs, kad tiek ma
žai atsistojo, kun. Lapelis pra
dėjo šaukti: “Atsistokite! Kodėl 
jus neatsistojote? Evangelija 
šventa skaitoma! Įeikit laukan, 
jus... Tada žmonės, pasižiurėjo 
vienas į kitą ir sustojo. Ale po
ra gerų katalikų vistik sėdėjo. 
Kun. Lapelis labai užsirūstino.

19- 25
20— 25 
28—34
26— 31 

dėžutės
19—23
27— 33

žuvis (salinon)
Pink .........................
Red Alaska .............

Suris
Amerikoniškas (full 
Šmote ?....................
Supjaustytas ...........
Šitokiomis kainomis 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

cream) svar

.. ..30—39 
groserninkai

PRANEŠU DRAUGAMS
IR KOSTUMIERIAMS,

Pieša, buvo parengta ba-

tai jo dukters darbas, pasakęs:
rovės, kuri juk nėra socialistų

Didžiausia Jubilierine

KRAUTUVE
ANT BRIDGEPORTO

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 
JUBILIERIUS ir OPTIKAS

no korespondentas! Visur jam 
tie socialistai. Jis, tur būt, ir 
naktį sapnuoja apie tuos nela
buosius socialistus. Ir išgąstyje 
atsibudęs pradeda taukšti apie 
“krokodiliaus ašaras”.

Nusiraminkite, ponai: dan
gus dar nugriūva. Visi protingi 
žmonės tik pasijuoks iš tokio jų- 
sų tauškimo. ..—J. Aceris.

bo ir pradėjo pamokslą. Jus, 
girdi, šiokie ir tokie — juk aš 
jums pirma sakiau, kad išeitu
mėt Ko čia pasitikote? Laukan, 
kad nenorite taip daryti, kaip 
šalčiau. O apie mirusį, prie ku
rio jisai stovėjo nieko nepasakė. 
Jisai dargi užreiškč, kad dau
giau nebepriimsiąs nė vieno, 
kuris priklausys prie tautiškų 
dr-jų, nors jis butų buVęs ir ge
riausias parapijomis ir užsimo
kėjęs paskirtą mokestį. Girdi, 
jei nori priklausyti prie bažny
čios, tai neturi priklausyti prie

Kad perkėliau Kriaučių Išdirbystę 
į naują vietą. Kam reikalinga ge
rai patyrusių kriaučių, vyrams ar 
moterims, atsilankykite pas mane. 
Pasekmingiausiai iš senų padarau 
naujus.

L. GELEŽINIS, Mgr.
4503 So Wood St., Chicago.
ri;el. Boulevard 5669

Pranešimai
LSS. 22ros kuopos generališka re

peticija “Gadynės žaizdos“ įvyks 
ketverge, gruodžio 20 d. 8 vai. vak. 
M. Męldažip svet. Gerb. lošėjai, ma
lonėkite visi atsilankyti paskirtu lai
ku. —Komitetas.

Pirkite Kalėdines Dovanas senoje, atsakan
čioje vietoje, nes tavoras yra užtikrintas.

Vakaras.

Tokiu kun. Lapelio pasielgi
mu visi pasipiktino, kurie lik te
nai buvo. Du grabnešiai dargi 
pasakė, kad daugiau jie nenorį

Rockford, 111. Liet. šelp. Fondo 
Rockfordo Skyriaus .susirinkimas į- 
vyks gruodžio 23 d. 10 vai. iš ryto, 
Montague Jlouse, 1528 So. Main st. 
Draugai delegatai malonėkite pri
imt susirinkimai! paskirtu laiku, nes

JONAS KAZAKAUSKAS
ir Gudgalio svetainėje. Vaka
rėlis buvo labai tųnagus. Susi-

Chicago, III.
sius žaismes iki vėlyvos nakties.
Žmonių irgi buvo gana daug.

Mirusio F. Sabaliausko mote
ris paliko su keturiais mažais 
kūdikiais. Ir ji, kaipo gera ka
talikė, norėjo palaidoti savo vy
rą taip kaip jisai gyvas būdamas 
lo prisilaikė. Bet nutiko visai 
kas kita. Ar kun. Lapelis

LSJL. Mandolinų Orkestrą rengia 
koncertą su plačiu programų Suba- 
toj, gruodžio 22, Mildos svet., ant- 
trecių lubų, 7:30 vai. vak.

—Rengimo Komitetas.

Melrose Park, 111.—LSS. 43-čios 
kuopos ekstra susirinkimas įvyks 
ketverge, gruodžio 20, 8 vai. vak., 
F. ir James svet, 23 avė ir Lake st. 
Draifgai, malonėkite atsilankyti, nes 
bus rinkimas darbininkų baliui, ku
ris įvyks gr. 31 d. Org. A. J. Staškus.

Jie.škau savo brolio Jono šiaulio, 
Kauno g., Šiaulių pav., Počunėlių pa
rapijos. Metai prieš tai gyveno She- 
boygan, Wis. Malonėkite atsisaukt 
arba kas žinote praneškite jo adre
są. Juozapas šiaulys,
Fort Sheridan, III., Company E. 

40 Inf.

PABSI DUODA labai pigiai kąr- 
ėiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenfrų ir- kilų tautų, 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oakley avė.

GUST lFAUNE
2401 So. Oakley Avė., Chicago

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
Pranciškaus Jailkauskio, Kauno g., 
Telšių pav., Kuntaučių par., Kepu
rinių kaimo: pirmiau gyveno Har- 
vey, 111. Malonėsit atsmaukti, turiu 
svarbių reikalų. Jonas Bruškis, 
4510 So. llonore St., Chicago, TU.

EXTRA. — Greitu laiku turi bot 
parduota (dar šįmet) Kriaučių Dirb
tuvė arba Cleaning and Dyeing 
Store, iš priešasties savininko sku
baus išvažiavimo į kariuomenę. Kas 
supranta tą darbą, tas nusipirkęs ne
sigailės, nes biznis eina gerai ir nuo 
senai išdirbtas, randasi geroj vietoj 
ant North-Nvest sidės, 1060 Noble st. 
arti Mihvaukųe avė. Chicago.

J ieškau dėdės Kazimiero Graba- 
lausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakucupėlių kaimo. Jis turi biznį— 
bekeris. Prašau atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite jo adresą.

Kazimieras Kaminskas, 
2320 W. 24th Si., Chicago, III.

EXTRAk—Parduodu puikų naują 
pianą, naujos mados, už pusę kainos. 
Pardavimo priežastis — einu į ka
riuomenę. Butų geistina išmainy
ti ant loto. Atsišaukite po numeriu: 
3537 So. Wallace str., 1 lubos. Chgo.

hirdavimo priežastis -

RAKANDAI

Jie.škau brolio Petro Stiro, Kauno 
gub., Pandėlio apielinkės, šekstinin- 
kų sodžiaus, — siuvėjas; paskutinis 
jo adresas buvo: P. Stira, McGregor 
The Tailor, Hartford, Conn. Malo
nėkit atsišaukti greitai: svarbus rei
kalas. John C. Stira.
4th Co. (L a C. Fort Columbia, Wash

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau šilto kambario dėl vie

nos ypatos, Bridgeporto apylinkėje 
tarp 30 ir 35 gatvių. Butų geistina 
prie laisvų žmonių. Jeigu kas turi
te tokį kambarį, malonėkite pranešt 
greitai žemiau pažymėtu adresm 
J. žemaitis, 3405 S. Halsted st. Chgo

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS barberis dirbt va
karais; darbas ant visados. Gera už- 
jnokestis. Town of Lake.
4400 S. Hermitage Avė., Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Gera mo
kestis. Atsišaukite greitai.

ILLINOIS MARKET CO.
3432 S. Ilalsted St. Chį ago, III

llElKALINGAS barlenderis, kal
bantis lietuviškai ir lenkiškai. Pas
tovus darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite: 2065 W. Coulter si. Chicago

EXTRA

vo puikius, beveik naujus, rakandvr 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skaros, ui $20. Va
liausios mados valgomojo kambarį* 
rakandus. 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 2* m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola sa 
brangiais rekordais ui $60.00. ti» 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gjvt- 
nat. Viskas vartota vos 9 savaltas. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsila
kite tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.. 
Chicago. IB

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, di
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, *12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 victrola, dcinienti- 
nė adata ir rekordai *55, $850.00 
player piano už *210.00. Vartota 
v.os 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd.. 
arti Kedzie Avė., Chicago.

MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIUOS 

RUBU8

Išmokinau! piešimo, kirpimo formų, 
sinti naminius daiktus arba aprMa*- 
lus. Diplomas kiekvienam, kun Uti- 
mokins. Valandos dienų arba vaka
rais dėl Jūsų parankamo. Ui $19 1L

DRESS MAKING C0LLEGE8, 
2336 W. Madison WeaUra tve

SARA PATEK, MOKYTOJA, ,
1850 Wella .!

.... L. J 11,1 -I."1 -t; . IIR wwi i hm ■  —

IMPERFECT IN ORIGINAL



fcHlCAGOS

:: ŽINIOS ::

riuomenėn.

* Teatras ir Balius fe
L. S. S. 22-ra ir 37-ta KUOPOS 

KALĖDŲ VAKARE 

Gruodžio-Dec. 25, 1917

M. MĘLDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Scenoje statoma 4 veiksni i < Br. Vargšo drama;

“Gadynės Žaizdos”

Svetaįiįatsidąrys 4 vai. po piet; programas pra
sidės^

ak. Inžanga prieš programą 50c 
ir č ypatai; j šokius — 25c ypatai

v
Gerbiamos ir Gerbiamieji, užkviečiame visus at
silankyti j šį pirmą Kalėdų Valerą, kur pama
tysite vieną geriausių Br. V; ršo veikalų — 
“Gadynės Žaizdos“, šį veikalą 4dŠ geriausi lie
tuvių aktoriai. Po lošimo bus linksmi šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia visus LSS. 22 ir 37 kp.Komitetas.

Draugas Adomas Hermanas, ------------------ —
v i.\'mii. nii Rpndrnvės stei- *True translation filed with the post- \knas Aaujit nų tsemtroNcs sui (master at Chicago> In on December 
•eju ir direktorių, tapo paimtas 20, 1917, as reųuired by the aet of

I • - Vol o.. idnmu 1 Octobet 6, 1917.kanuomenen. Vakar, pumą i
valandą po pietų, jis išvažiavo į1 Areštavo Exemption • 
kareivių stovyklas, Californijoj. Boardo sekretorių.

Išvažiuodamas, jis siunčia la
bų dienų visiems Naujicnie- 
čiams, draugams ir draugėms, 
su kuriais nebesuspėjo asmeniš
kai atsisveikinti.

Iš savo pusės mes linkime d. 
Adomui viso labo ir geriausios 
kolties, ir likime, kad, rūsčioms

torių, F rauk Wengierskį. Kal
tinamas noru imti papirkų nuo, 
Kazimiero Kako\vskio, kurį’jis,

matysime šviesesnėse ir laimin-
Areštuotasai paliuosuota už- 

sistačius reikalaujamą kauciją.

daugiau neims mano pinigų.

skiepą ir kirviu nukirto jai abi
dvi ranki. O pats pabėgo. Mo
lina nesulaukdama nei vyro, nei 
mergaitės, ėjo jų jieškoti. Ir 
rado dukterį gulinčią be žado 
patvinusią kraujuos. Iš gailes
čio motina krito ant žemės ir 
jau nebesikėlė. Tas lenkas, sa
ko, esąs nariu vietinės lenkų pa
rapijos.

(los. —Pusbačkis.

TOWN OF LAKE

Rusų Social-Demokratų Darbininkų Partijos Bolševikai, Chicago, 111., rengia Didelį Tarptautišką

MASS-METINGĄ <--------
Atsibus \VEST-SIDE AUDITORIUM SVETAINĖJ, kampas Taylor gatvės ir Racine Avenue, Chicago.

I GRUODŽIO (DECEMBER) 23-čią Dieną, 1917. Pradžia 1-mą,valandą po pietų.
Programas įvairus: Dalyvaus apie 30 įvairių organizacijų kuopos; bus geri kalbėtojai įvairių tautų, orkestrą 
muzikantų, latvių chpras, žydų, lietuvių ir suomių chorai. Mandolinistų orkestrą ir tt. Inžanga dykai.

Širdingai kviečia visus KOMITETAS.

ROSELAND tuo tikėjosi pataisyti savo rei-

Lietuviai advokatai 
pasaukti tarnystėn

Prasidėjus naujokų šaukimui 
sulig naujomis reguliacijomis, 
karinė vyriausybė pareikalavo 
daug gydytojų ir advokatų tar
nauti naujokų šaukiamosiose 
komisijose (local boarduose).

Areštavo “detektivą

užsimanė pasipinigautų.

liko detektivu. Jisai tuomet 
atsialnkė pas poną Margelis, 914

Idžios vardu pranešė, Radėjos 
sunūs, tarnaująs S. V. Kariuo
menėj, Teaxs valstijoj, pavojin-

Bet kad tai padarius.

k r. 1’. Bradchulis

Kazimieras (ingis

Cochinsky

John B. Bronza

prie Lo- ąjinĮS (toh riu. Vargšė motina 
teturėjo šimtą šešis dolerius. Ir 

prie Lo- įlU)S geram “detektivui”
1 Kitus žadėjo parūpint vėliau, 

prie Local pbilippas gi užtikrino, kad jis 
neužmiršęs ateiti atsiimt liku- 

pi iv L(k«i1 siąją sumą. .Bet vos gerasis žy
mias apleido ponios Margolis

priimi

naujokų ir gelbėti prie išpildy
mo klausimų lakštų.

Phtlippas melavo. Molina da
vė žinią policijai. Pastaroji da- 

i bar pasodino poną “detektivą”

Mergaitė—banditas

Halsted gt. j namus tikslu patapti artistėmis.
... , I Abi pabėgėlės dar jaunos, vienavenais, kraustė krautuves dar-' . .. . L), kita IGmctuamziaus.Bi-bminku kisenius ir registerį, me-1 . . . . . , , ,. I įomasi, kad jos nebūtu patekę i rgaite stovėjo lauko puseje ir. , . ,. „ 1 paleistuvvbes namus.saugojo savo amato bendrus

nuo gręsiančio pavojaus.
Blogadariai išsinešė arti pen-1

kiu šimtų doleriu pinigais ir vie- A v - ...... 4 . , zmogus-zveris.
VVEST SIDE

Nauja medžioklė
Vakar naktį policija surengė 

medžioklę ant ištvirkavimo ur
vų. Areštuota dvidešimt kelu-

Suimtoj, gruodžio 16, tūlas 
lenkas, kurio pavardės nebepa- 
inenu, gyvenantis ant 17-tos ga
tvės, tarpe Lincoln ir Wood gt.,

Iš LSS. 234 kp. veikimo. *

kuopa laikė savo im tinį susirin
kimą. Susirinkime aptarta dau
gelis gerų sumanymų kuopos re i 
kale. Taipgi nutarta paaukoti 
kiek kuris išsigali d. Stilsono by
los vedimui, jeigu tatai butų rei
kalinga. Draugai ant vielos su
metė 10 dol., kurie pinigai bus

Kun. Lapelio žygiai. Norėjo iš
varyti įmones iš bažnyčios.

Gruodžio 13 d. čia atsibuvo 
laidotuvės a.a. Franciškaus Sa
baliausko, gyvenusio 10608 Ed- 
brooke-ave. Laidota jis su baž- >■ . . . . ' nylinėmis apeigomis.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

e

Mes, Melrose Parko bučeriai. šiuo 
kreipiamės į savo amato draugus - 
lietuvius bueerius Chicagojc, prašy
dami, kad jie atsilankytų j musų su
sirinkimą, kuris įvyks gruodžio 20 
d. (svetainė ? Red.) 7:30 vai. vak. 
Mes tikim, kad draugai ebieagiečiai 
neatsisakys išpildyt šj musų prašy
mą. —Melrose Parko bučeriai.

REIKIA DARBININKŲ
R E IK A LA V J AM E '—merginu arba 

moterų prie tvarkymo senų popie- 
rų. Reikalaujama patyrimo.
5306 Fedėral SI., Chicago, III.

Melrose Parko bučeriai

Rajono įsteigiamoji kon-

S. L. A. 139-tos kuopos ir Dr-tes

ji lodei skaitė savo užduotim pa 
tarnauti savo mirusiam nariui.

išmetė per langą 
moterį.

Policija areštavo Fred. Jellcy, 
2241 Mnrren gt., ir tūlą Mary 
Smith. Kaltinami išmetime per 
langą Fred. Jelley’o moters O- 
nos. Sąryšyj su tuo policija įie
ško dar vieno, tūlo Fluane’o.

Ona Jclley guli ligonbutyj - - 
be sąmonės. Maža vilities, kad

terei pinigus čekį. Padė 
jo jį ant stalo. Moteris tuoj ne

ko ant stalo. Šluboje žaidė ma
ža 6 metą mergaitė, jų duktė.

vo nuo moters pinigų “ant a-

tai jo dukters darbas, pasakęs:

Didžiausia Jubilieriue

KRAUTUVE
ANT BRIDGEPORTO

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 
JUBILIERIUS ir OPTIKAS

Pirkite Kalėdines Dovanas senoje, atsakan
čioje vietoje, nes tavoras vra užtikrintas.

JONAS KAZAKAUSKAS
3255 So. Halsted Street, Chicago, III.

kalinga. Aukavo šie draugai: 
S. Kikas, P.. Karncckas, A. A. 
Vasiliauskas, Urbutis, A. Audi
ckas, Jokubauskas, 1). Motuz,

visi po vienų dol.

prakalbas. Kalbėtoju manoma 
pakviesti M. Mockų.

mėnesis du reguliariu susirin
kimu. Nuo naujų metų bus lai
koma lik vienas. Antrasis susi
rinkimas bus pašvenčiamas la
vinimuisi.

Kuopos valdybon sekamiems 
metams išrinkta lie patįs drau
giai: oru. P. Karncckas, sek r. A.

dar sparčiau pavaryti agitacijos

turės pasisekimo, nes kuopoje 
randasi nemaža jaunų ir ener
gingų vyrų. Jieva Vasiliauskienė

Jie vis savo gieda.

296) tūlas J. Mozeris, teikėsi pa- 
koliot vietos socialistus. Tiek 
to su tomis jt> blevyzgomis: ne
matau reikalo atsakinėti į tai. 
Atsakysiu tik j jo prasimany
mus.

Jisai sako, kad aš užsipuolęs 
ant Cicerus katalikų ir pamela-

Tai yra netiesa. Aš pasakiau 
tik tai, kas buvo, nei atimdamas

rėjau atsiteisti bažnytininkams, 
kad jie savo paraginimu paken
kę “socialistų baliui. Nes socia
listai tą dieną nerengė jokio ba
liaus. 'Pieša, buvo parengta ba-

rovės, kuri juk nėra socialistų 
įsteigta ir kuriai suvis nepaken
kė bažnytininkų pramogos. Tai 
viskas.

no korespondentas! Visur jam 
tie socialistai. Jis, tur būt, ir 
naktį sapnuoja apie tuos nela
buosius socialistus. Ir išgąstyje 
atsibudęs pradeda taukšti apie 
“krokodiliaus ašaras”.

Nusiraminkite, ponai: dan
gus dar negriuva. Visi protingi 
žmonės tik pasijuoks iš tokio jū
sų tauškimo. ..—J. Aceris.

Vakaras.

ir Gudgalio svetainėje. Vaka
rėlis buvo labai jųnagus. Susi- 
rinkuiseji žaidė įvairių įvairiau
sias žaismes iki vėlyvos nakties.

j Žmonių irgi buvo gana daug.

bnešiais yra paskirti virš minė
tos dr-jos nariai, Inoj atsiuntė 
tūlą F. S. prie mirusio moters 
su “instrukcijomis”, nurodyda
mas, būtent, kokie žmonės ga
lėsią dalyvauti laidotuvėse ir
kaip jie turėsią elgties bažny
čioje'. Peržengę tuos nurody
mus, t. y. jei jie pažiuręs ne Į 
tą pusę, kur kun. Lapeliui palių-j 
ka. su tokiais busią apsidirbta 
ant A'iclos: bažnyčioje, vadinas 
bus pastatyta policistai. 'Tam j 
ponui F. S. beduodant savo “in-1

rasis pradė jo šarma lyti poną F

sakyti, susisarmatijo ir atsisėdo 
kerčiom

kun. Lapelio pasiuntiniai, Buvo

kur gulėjo a.a. Franciškaus la
vonas, jie pradėjo didžiuoties, 
kad ir jie čia'turį tiesos, taigi ga-

Ant rytojaus, kada velionis 
buvo nulydėtas į bažnyčią, kun. 
Lapelis, priėmęs lavoną, pradė
jo laikyti mišias. Žmonių buvo 
apie šimtas. Buvo visokių — 
(bedievių ir katalikų. Kun. La
peliui beskaitant pirmą evange
liją, atsistojo 3 moteris ir du 
vyrai. Pastebėjęs, kad tiek ma
žai atsistojo, kun. Lapelis pra
dėjo šaukti: “Atsistokite! Kodėl 
jus nca įsistojo te? Evangelija 
šventa skaitoma! Eikit laukan, 
jus... Tada žmonės, pasižiurėjo 
vienas į kitą ir sustojo. Ale po
ra gerų katalikų vistik sėdėjo. 
Kun. Lapelis labai užsirūstino.

bo ir pradėjo pamokslą. Jus, 
girdi, šiokie ir tokie — juk aš 
jums pirma sakiau, kad išeitu
mėt Ko čia pasilikote? Laukan, 
kad nenorite taip daryti, kaip 
sakiau. O apie mirusį, prie ku
rio jisai stovėjo nieko nepasakė. 
Jisai dargi užreiškė, kad dau
giau nebepriimsiąs nė vieno, 
kuris priklausys prie tautiškų 
dr-jų, nors jis butų buVęs ir ge
riausias parapijomis ir užsimo
kėjęs paskirtą mokestį. Girdi, 
jei nori priklausyti prie bažny
čios, tai neturi priklausyti prie 
tų bedieviškų draugijų.

Tokiu kun. Lapelio pasielgi
mu visi pasipiktino, kurie tik te
nai buvo. Du grabnešiai dargi

turėt reikalų su kun. Lapeliu.
Mirusio F. Sabaliausko mote

ris paliko su keturiais mažais 
kūdikiais. Ir ji, kaipo gera ka
talikė, norėjo palaidoti savo vy
rą taip kaip jisai gyvas būdamas 
to prisilaikė. Bet nutiko visai

s i a n d i
Cukrus, burokų arba

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

nendrių, svaras .......... . 7V2—8>/2
Miltai (Maišas)

bačkos maišas ........ . 280—295
J,s bačkos maišas .... . 142—119
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c.

Rudu Miltai Maišas
Bohemian slvle, Ys bač . 1.31—1.13
5 svarai ....................... . 31—35
Juodi, bačkos-........ 1.20—1.35
Graliam miltai 5 sv. maiš. 31—35

Corn Meal svaras
Baili ar geltoni ............ ... 6—(»’/2

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

Fancy head .................. .. 10%-14
Bhie rose...................... .... 10—13

Bulves (Pekas)
N 1 AVis., Minu, ir Dak . . . 31—40

Pienas (Kenas)
Condenstd, geriausias ... 16—22
Vidutiniškas .............. 164£—18’21
Evaporated, nesald. ... ... 13—15c

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių ..................... . . . 50—55
Prastesnis ...............  ... .. 15—51'
Iš šaldvluvių ................ .. . 42—49

Butterine svaras
Plytose .......................... .. 32—35c
šmotuose ....................... ... 31—34
Vidutiniškas .................. . . 2!)—33

Kiaušiniai • tuzinas
švieži extra ................ ... 56—63
Refrigcratorių .. ........... .. 12—48
Refrigeratorių N 1 ... ... 38—45

Pupos (beans) svarui
N avy ............................. 17¥2—20 y3
Lima ............................... ... 16—2b

Slyvos, geros svarui........ ... 13—17
Vidutinės ........................ ... 13—16
Prastesnės .................... ... 11—14

Kumpis, geras, svarui.... . .. 33—37
Prastesnis .................... ... 32—36

Lašiniai geri, svarui ... ... 45—56
Prastesni ........................ ... 40—U

Taukai svarui
Dėžutėj ......................... 29y2—35%
Palaidi, geriausi .......... 29 %— 34%
Paprastieji ................... . 25 %— 31

Kalakutai svarui
Švieži .......... .............. . . 38—43
šaldyti ........................... ... 24—30

Vištos ■ svarui
šviežios ....................... .. 24—30
šaldytos ....................... ... 19—25
Gaidžiai, švieži ............ ... 20—25

Antįs ................................. .. 28—34
Žąsįs ................................... ... 26—31
žuvįs (salmon) dėžutės

Pink ............................. ... 19—23
Red Alaska ....................

Suris
... 27—33

Amerikoniškas (full crijam) svar.
šmote ........................... 27 %— 35
Supjaustytas .................. ..30—39
Šitokiomis kainomis groserninkai

LDLD. 
ferencija
21 d. 8 vai. vak. M. Męldažio svet. | 
Taigi visų L.D.L.D. kuopų delegatai ’ 
kviečiami dalyvaul šioj konferenci-, 
joj kuoskaillingiausia. ■ ____ 1___

Indiana Harbor, Ind.—-Sus. Liet. 
’Am. 185 kuopa rengia P. Dubickui 
prakalbas. Prakalbos įvyks gruo
džio 23 d., 1 v. po pietų, T. A. Iva
novo svet., 137-ta ir Dcodar gatv. 
Vielos ir a. 
titves maloniai kviečiame atsilankyt.

—Komitetas.

PRANEŠU DRAUGAMS
IR KOSTUMIERIAMS,

f. '

Kad perkėliau Kriaučių Išdirbyslę 
į naują vietą. Kam reikalinga ge
rai patyrusių kriaučių, vyrams 41 r 
moterims, atsilankykite pas mane. 
Pasekmingiausiai iš senų padarau 
naujus.

L. GELEŽINIS, Mgr.
4503 So Wood St., Chicago.
Xel. Boulevard 5669

Pranešimai
LSS. 22ros kuopos generališka re

peticija “Gadynės žaizdos” įvyks 
ketverge, gruodžio 20 d. 8 vai. vak. 
M. Męldažio svet. Gerb. lošėjai, ma
lonėkite visi atsilankyti paskirtu lai
ku. —Komitetas.

Rockford, III. Liet. šelp. Fondc^ 
Roe.kfordo Skyriaus susirinkimas į- 
vyks gruodžio 23 d. 10 vai. iš ryto, 
Montague llouse, 1528 So. Main st. 
Draugai delegatai malonėkite pri
imt susirinkiman paskirtu laiku, nes 
turim aptart daug svarbių dalykų.

—Rast. L. Palsuckis.

LSJL. Mandolinų Orkestrą rengia 
koncertą su plačiu programų Suba
toj, gruodžio 22, Mildos svet., ant 
trečių lubų, 7:30 vai. vak.

—Rengimo Komitetas.

REIKALAI .LAMA — 500 vyrų dcl 
pjaustymo ledo. Gera mokestis. Ge
ras užlaikymas. Darbas^ duodama 
dykai. SAM CUMM1NGS
013 W. Madison St.. Chicago, III.

____ ___ REIKALAUJAM 10 patyrusių mote-
—Komitetas. G ų prie tvarkymo skudurų. I’asto- 

Ivus darbas.
P. GOLDMAN

,1820 W. Utli St., Chicago.
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įpielinkės lietuvius ir lie-;T.jd’A1

REIKALINGA • -prityrusių 1;
i. Chicago Cleaning Co 

*62 \V. AVashington St. Chi

LSJL. Mandolinų Orkestros repe
ticijos įvyks Mark AVhito S. Kliub- 
runie, virš vyrų maudynės. "Visi bū
tina) atvykite 7:30 vai. vakare.

—J. Juknis, pirm.

Lietuvių Laisvės Kliubas rengia 
dideles prakalbas ir koncertą, ku
rie įvyks nedėlioj, sausio 13 d. 1918. 
Pulaskio svetainėj. 181h ir Ashland 
avė, —Kl. Komitetas.

Cicero, III.—JLS Lygos 2ros k p’, 
susirinkimas įvyks šiandie, gruodžio 
20. 8 vai. vakare, TamoliuDo ir Gud- 
galio svet., kampas 15 gaf. ir I9th 
avė. Visi draugai lygiečiai malonė-

svarbių reikalų.
•Rast. A. K. Labanauskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Marijonos 

Stasiolailės, iš Kauno gub., Telšių 
pav. Janapolės par. Bridpjaunės so
dos; Pirma gyveno Bostone, Gir
dėjau, kad yra ženota. Kas ją žino
te, arba ji pati makmčkile atsišauki.

Agota Beleckienė,
PO Bos 18, Minden, AV. Va.

Pajieškau brolio Stanislovo Aleksan
dravičiaus. Atvažiavo Chicagon 1912 
metais. Kauno gub., Šaukėnų mies
telio. .Jis pats ar kas ji žino malo
nės atsiliepti Liudvikas Aleksandra
vičius, C-o O U Ahlers, De Smet, So. 
Dak.

J ieškau savo brolio Jono šiaulio, 
Kauno g., Šiaulių pav., Počunėlių pa
rapijos. Metai prieš lai gyveno She- 
boygan, AVis. Malonėkite atsisaukt 
arba kas žinote praneškite jo adre
są. Juozapas šiaulys,
Fort Sberidan, III., Company E. 

40 Inf.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
Franciškaus Jaiikauskio, Kauno g., 
Telšių pav., Kuntaučių par., Kepu
rinių kaimo; pirmiau gyveno llar- 
vey, 111. Malonėsit atsmaukti, turiu 
svarbių reikalų. Jonas Bruškis, 
4510 So. Donore St., Chicago, III.

Jieškau dėdės Kazimiero Graba- 
lausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakueupėlių kaimo. Jis turi biznį— 
bekeris. Prašau atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškilė jo adresą.

Kazimieras Kaminskas, 
2320 AV. 2Ith SI., Chicago, III.

J ieškau brolio Petro Stiro, Kauno 
gub., Pandėlio apielinkės, šekstinin- 
kų sodžiaus, — siuvėjas; paskutinis 
jo adresas buvo; P. Stira, McGregor 
The Tailor, Hartford, Conn. Malo
nėkit atsišaukti greitai: svarbus rei
kalas. John C. Stira.
Ith Co. C. a C. Fort Columbia, Wash

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau šilto kambario dėl vie

nos ypatos, Bridgeporto apylinkėje 
tarp 30 ir 35 gatvių. Butų geistina 
prie laisvų žmonių. Jeigu kas turi
te tokį kambarį, malonėkite pranešt 
greitai žemiau pažymėtu adresui 
J. Žemaitis, 3105 S. Halsted st. Chgo

i .m... ■■■■ n , i •....... JgĮi-S-

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGAS barberis dirbt va
karais; darbas ant visados. Gera už
mokestis. Town of Lake.
1400 S. Herinltage Avė., . Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Gera mo
kestis. Atsišaukite greitai.

ILLINOIS MARKI'T CO.
3432 S. Halsted St. Ch*-ago, III

Melrose Park, III.—LSS. 43-čios 
kuopos ekstra susirinkimas j vyks 
ketverge, gruodžio 20, 8 vai. vak., 
F. ir James svet, 23 avė ir Lake st. 
Dratfgai, malonėkite atsilankyti, nes saukite1 
)>iik rinkimas darbininkų Baliui, ku
ris įvyks ar. 31 d. Org. A. J- StaSkus.

REIKALINGAS bartenderis, kal
bantis lietuviškai ir lenkiškai. Pas
tovus darbas. Gera mokestis. Atsi- 

2065 W. Coulter st. Chicago

PARDAVIMUI
Cž $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 

springsnis phimografą, 2 Jevvel 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 melų gvarantuoią ir ir ki
lotą rakandą už pirmą pasinlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir U. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. \Vestern Avė., 
Chicago, 1)1-

PARSIDUODA kriaučių storas ant 
AVestsidės. Gerai išdirbtas biznis; 
gera viela, arti Iransferavimosi. Re
ta proga dėl kriaučiaus įsigyti sau 
biznį. Kreipkitės dienoms arba va
karais. room 116, 118 N. La Šalie Si. 
skersai nuo City Hali. Chicago.

PARDUODU Barbernę pigiai ir 
labai lengvais išmokėjimais: arba 
ant romios. Parduosiu kiekvienam. 
Atsišaukite: 2953 AV 38 SI. (!bicago.

PARDAVIMUI kanarkoM. Geriau
siai giedančioms nustatyta pirma 
kaina, $5 ir augščiau.
2611 AV. 21 St., 2-ras augštas. (Jigo.-

PARSIDUODA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenlhj ir kitų tautų, 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oaktey avė.

GUST HA1LNE
2401 So. Oakley Avė., Chicago

EXTRA. — Greitu laiku turi Imt 
parduota (dar šįmet) Kriaučių Dirb
tuvė arba Cleaning and Dyeing 
Store, iš priešasties savininko sku
baus išvažiavimo į kariuomenę. Kas 
supranta tą darbą, tas nusipirkęs ne
sigailės, nes biznis eina gerai ir nuo 
senai išdirbtas, randasi gcroįj vietoj 
ant North-vvest sidčs, 1660 Noble st. 
arti Mihvaukce avė. Chicago.

ENTRAi-—Parduodu puikų naują 
pianą, naujos mados, už pusę kainos. 
Pardavimo priežastis — einu į ka
riuomenę. Butų geistina išmainy
ti ant loto. Atsišaukite po numeriu: 
3537 So. \Vallace str., 1 lubos. Chgo.

RAKANDAI
EXTRA

vo puikius, beveik naujus, rakau 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros. ui $20. Va
liausios mados valgomojo kambarį* 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 2* m. gra- 
rancija už $115 ir $225 Victrola t» 
brangiais rekordais ui $60.00. tia 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gj v»- 
nat. Viskas vartota vos I savaitei 
Parsiduos taipgi po vien*. Atsiiaa- 
kite tuo jaus. Gyvenimo vieta: 1M2 
So. Kedzie avė., arti 22-ros aaL. 
Cbicago. III

kų seklyčios setą, tikros skuros, di
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.0(1 vietrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota f 
vos 90 dienų.: 3019 .Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIlKūt 

RUBUS
Išmokinam piešimo, kirpimo forrou, 
siūti naminius daiktus arba aprėk
tus. Diplomas kiekvienam, kun ii»i- 
inokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl Jūsų parankamo. Ui SU U

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2836 W. Madison gat, Weit«ra

SARA PATEK. MOKYTOJA.1850 eaL — I
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