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VOL. V.

BAVARIJA APSISKELBĖ

Nuo imperijos kanclerio buvo

l<" Prūsijos imperijoj, lapo re

žinia.

KAIZERIS NENORI KVITYTL

tai socialistai ketino išstoti iš 
valdžios. *

'Vokiečių didžiumos partijos 
svarstė apie imperatoriaus \Vil- 
liamo abdikaciją ir be abejo pa-

Viešų susirinkimu teisės.
Kariuomenė ir policija turi bu 

t Ii suvaldyta.
Prūsijos valdžia turi būti tuo-

AMSTEPDAMAS, lapkričio X.
Vokietijos imperatorius Wil- 

aamas atsisakė išsižadėti sosto,

mušta iš Munchcno telegrama 
piancšė. kad įvykusiame didelia- 
mc žmonių, mitinge' Bavarija ta

ci.dislų organas paskelbė, kad 
Vokietijos socialistų partija va
kar 5 vai. per kancleri Maximili- 
aiią padavė kaizeriui reikalavi-

BASEI., lapkričio X. Ba
varija, sekanti po Prūsijos di-

KAIZERĮ! — REIKA- 
JA SOCIALISTAI.

sosto ir kad taip pat sosto išsi- 
židėlų jo sunirs kronprineas 
•Frederikas \Villiamas.

.Socialistu ultimatumas reika-

Kaina 2c.

Pirmas Lietuviiį Dienraštis Amerikoj
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A.ddrws:

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Tolephons Oanal 1506

Pricc 2c.(’hicago, III., Subaliį Lapkričio (Nov.) 9 191R.

Thip ti'iinsintion illed with thr poM- inaslcr ut ChicHgo, III., Nov. 9, 1913,as rciirrirod by lh<‘ net of Oct. Ii, 1917.

HE LITHUANIIAN DAILY NEWS
lintered ris sccoml (’lnss Matter Mareli 7, 1911, at ll|| Post Office ai Chicago, III., inider the Act of Mareh 3, 1879.
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72 valandos oasidavimui
l'riie tinnslnlion filed \vnn the post-auislcr :il Chieugo. II).. \’ov. 9. 1913, us re(|iiircd bv Ihe act of Del. (i, 1917

VISA VOKIETIJA REVOLIUCIJOS LIESPNOSEy Mūšiai dar tebesiaučia
VOKIEČIAI TURI PASIDUOT 

IKI PANEDĖL1O.
A V ESN ES PAIMTAS.

f
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Lenkija ir Bavarija pasiskelbusios respublikomis
— Kaizeris atsisako geruoju abdikuoti. Kanclc 

ris rezignavęs. — Daug miestų revoliuci- 
jonierių rankose.

Revoliucijos liepsna 
apima visa Vo

kietija

didžiumos norą. *
s t

Didesnės socialistu įtekmės
reichstage.

Kad imperatorius \\illiamas
abdikuolu, o kraunpi'incas kad

telegrama.
Per vidaus ministerį Drews 

kaizeris atsakęs į socialistų rei
kalavimą, kad jis liuosu noru 
nenorįs išsižadėti sosto, kadangi 
atėjus taikos valandai jis ne
nori atiduoti Vokietijos talkinin
kams ir paskandinti krašto annr-

MA.YIMILIANAS
REZIGNAVĘS.

LONIM)NAS, lapkričio š.
Paimta šiąnakt telegrama skel
bia, kad Vokietijos kancleris 
princas Maximilianas rezigna-l

priežastį rezignavimo Maximili- 
aas nurodęs atsimainiusį parla-

BREMENAS IF TILŽĖ PRISI
DĖJO PRIE REVOLIUCIJOS.

LONDONAS, lapkričio X.

graph kompanijai 
kad miestai 
Schwerinas

pranešama,
Bremenas, Tilžė ir

Bremene, sako, Karolis Licb-

kraeiviu larvba.
Londerburgo miestasOšchlesvvi 

ge irgi atsidūrė revoliucionierių 
rankose, ant laivų ten plevėsuoja 
raudona vėliava.

LENKI.IA — RESPUBLIKA.

“Antra (•mus sustabdymas žinios iš ('.openhageno. 
visų karinių priemonių alkreip-

HAMBURGAS SUKILĖLIŲ 
RANKOSE.

AMSTEBDAM, lapkričio X.

burg yra pilnai revoliucionierių

ra še i ų žinių, išspausdintų Colog 
no Zeitung. Raudonoji vėliava 
plevėsuoja aid visų laivų uoste.

Porto komanduotojo kvaliera 
tapo užimta kareivių tarybos po 
triukšmingų atsilikimų, kuriuo-

V isokios- rūšies kraštulinvbiu 
» c 

ivvko kaiminiškame mieste Al- 
4 •

tona. Porto komanduotojas ten 
suliko su visais kareiviu larv- t •
bos reikalavimais.

S t JSTA BDĖ SUSI N EŠIM t IS.

IR UžRUBEžIO.

AMSTEBDAM, lapkričio
Telegrafinis susiuešimas 

i Amsterdamo ir Berlino, 
ebeck, Bremeno ir I landi
tapo sustabdytas prašant Ber lino

Lu-

VVASHINGTON, lapkričio X. 
t elegrama iš Amsterdamo pra- Į

publika.
Vokietijos kariuomenė turi ap

lernuola.

sumišimu.

LONDONAS, lapkričio X.

“Kelvirta Paliuosuoli kari
nius kalinius.”

Kar inis Kiel gubernatorius pri 
ėmė sekamus larvbos reikalavi- 
mus:

Paliliosavimas visu kariniu ir
• ■ 4

Sukilimas greitai plėtojasi.
Stoka mtrislo, netikrisis elgi

masis jų ol icierių ir apmauda de 
lei Vokietijos ž'iugimo išsivystė 
į revoliuciją, kin i išliko Kiel lau
ki ičio 3 d. Eiliosi jurininkai pri- 
gulbiami darbininkų, užgriebė

LONDONAS, lapkričio X.
Vokiečių ingalioliniai, kaip pra

LONDONAS. lapkričio X.
Field - maršalas of icialiai prane
ša apie paėmimą svarbaus mie-

Si

mušiu pertraukos sąlygas ir rei

nūs dalies Totimai. Kaip į šiau
rę. taip ir į pietus nuo Avesnes 
anglų kareiviai perėjo Avesnes- 
Maubeuge kelio liniją.

Judėjimas greitai prasiplėtė
Lapkričio I d. darbininkų įmi

ar ba priimtos arba atmestos per
72 valandas, lai yra. iki panedė- DIDELI MŪŠIAI SIAUČIA TA

RYBOMS BESITĘSIANT.

Pilna laisvė žodžio ir spaudos. 
Paliuosuoli kaliniai neturi bu- 
baudžiami.
Oficicriams. kurie pripažis ir

\\ illiolmshaven, lh4lgoland. Bor- legramą kancleriui princui Ma- 
.\imilianui ir vokiečių vyriausiai

Franeuzai eina visu frontu. 
Paėmė Liart.

1

būti leistu pasilikti ai 
larnvba. 

* 1

mos kareiviu.

Oficieriai nuginkluoti .

ir areštuojami, kuomi t unlerofi- 
cieriai ir kiti žemesni oficieriai

Iškėlė raudona vėliava.

kėlė maišia ir iškėlė raudona ve- 4 <
liavą. Bandžiusieji ginti vokie
čiu vėliavą oficii i'iai liko mime- 

4 *

manduolojas, lapo užmušti. Dau

Kareiviai prisidėjo.

pasiųsta iš Kiel pykinimui Ivar-

Maišlininkai užgriebė bevidi- 
I‘Ii grafą ir susinošimą tarp kuogreičiausiai atsiųstas kurjc*- 

ras su nurodymais kas daryli.
Telegrama, kurią pasiuntė vo-

jime Iraaslalion filed wilh the post- 
maslcr ai Chieago, 1(1., Nov, 9, 191S, 
as reqiii-icd by the act of Oct. (i. 1917

IX DARBININKŲ UŽMUŠTA.

ja su l-'ochu, yra sekančio turi
nio:

“Nuo vokiečiu ingaliotinių mu 
šių pertraukimui imper ijos kan
cleriui ir Vokietijos vvriausiai

apie

g;

t

hf
u®

200 sužeisti granatu dirbt u vės

PALEI ĮKEPSI e

luvėj, Port Evcn. dirbančioj ka
res amuniciją. Pranešama, kad 

j IX žmonių tapo užmušta ir 200 
, suž( isli. *

Tme translntion filed wlth the post

as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

BUS AR NEBUS.

šaukimas naujokų kariuome
nėn.

komandai:
janln slvykloj ingalioliniai gavo 
mušiu pertraukimo sąlygas ir

PABYŽIUS. lapkričio X.
Franctrzu kareiviai ši rvt atnau- * ♦ •
jino savo besiveržimą visame 
’ronte. Karės ofisas praneša. 
<ad franeuzų pulkai pasiekė Li
art geležir
2(1 mvliu i šiaure nuo Bethcl.

• 44 4

)ešinėje, km' franeuzų linija sn- 
sijimgia su amerikiečių, fran- 
euzai paėmė Singly (arčiau 2X 
mylių į pietus nuo Meziores) ir 
'i'esuvis (apie 1 mylią į vakarus 

nuo Sedano). 1.500 belaisvių ir 
daug medegos paimta vakar.

los bėgyje 72 valandų, kurios

Iii; pasiūlymą, kad mūšiai butų

“Praniukite apie žinios priė
mimą ir siųskite knrjerą su jū
sų paskiausiais nurodymais kaip 
galima greičiaus. Naujų dele
gatų siųsti tuo tarpu nereikia.”

LONDONAS, lapkričio X.

mą pali'i mūšio frontą. Fieid- 
maršalas llaig skelbia apie paė

doj tarp Mons ir Maubeuge.

Vokiečiai atkirsti.

Kuomet maršalas l'och pasili
ko vokiečiu pasiuntinius, mušis 
vakariniame fronte neapsistojo.

AMSTEBDAM. lapkričio 5. 
Pasak žinios iš Varšuvos, visi 
kabineto nariai pasirašė po ma
nifestu, užreiškianėin, kad bus 
sudaryta nacionalė valdžia, kuri į 
susidės iš darbininku klesos ai-1 • •' i
stovų.

geno korespondento perduotos 
Berlino žinios, kad telegrafinis 
susiuešimas tarp Vokietijos ir už 
rubežinių šalin bus perkirstas.i ‘Vien tik valdžios telegramos bus 
persiunčiamos.

nuginkluota.
Dįussarai pasiųsti į Kiel iš 

\Vandsbeck lapo pasitikti už Kit i 
r oš įginklavusiu, kulkasvaidžiais 
laivų ii' nuvyti atgal.

20 oficierių užmušta.

cijon viršininkus visų savo oli-

suspendavi ino 
pašaukimą, su

pairtomis mušiu perlraukos saly- 
gomis, sako telegrama iš Berli
no į Berną išspausdinta Pary
žiaus laikraštyje “I emps”.

vizijos po smarkaus prasiverži
mo prieš atkakliausiai priešinau 
čius vokiečius, lame besiver- 
žime amer ikiečiai nušlavė gana

, J

DARBININKŲ IR KAREIVIŲ 
VALDŽIA KIEL.

cialis karjeras kapitonas llell- 
dorff. Kitokio budo persiųsti są

komųjų franeuzų toliau į vaka
rus.

Įėjimas į Sedaną galutinai už

Į si

i'l

Jos veikimas.
\vii - llolslein lapo užgriebti mai 
štininkų ir kad 21) oficierių. jų

jos rubežiaiis, per kuri vokiečiai ii

ali duoti generaliam štabui

galę iki nebus sušauktas 
Ivmdaviškas seimas.

tsia

ŠAUDĖ | PRŪSIJOS PRINCU.

Vakar buvo pranešta, kad di
delę vokiečių laivyno hazų Kiel 
valdo darbininkų ir karievių ta
ryba Dabar vra smulkesnei ži
nių apie tos valdžios veikimą.

Kareiviai paskelbia valdžią.

Jurininkai grasino išsprogdin-

gų pildymo iki nebus pasirašy
ta po laikos sutartim.

kričių šaukimu, mažiausia

COPENIIAC.EN, lapkričio X.
Sehleswig Volkszeihmg sako.

kaizerio \Vilhelm brolis, išvaž- 
žiavo iš Kiil seredoj automobi- 
liuje su raudona vėliava. Jis 
buvo vejamas jurininkų, kurie 
paleido j jį tuziną šovinių.

Princas Henrikas atvyko į 
liensburg, Schlleswige po jo pa-

vo sužeistas jurininkų, kurie šau 
dė’ į princų.

(Princas Henrikas yra vyriau
sias Vokietijos laivyno koman
duotojas ir vienatinis kaizerio 
brolis.

Vokiciijos uostai Breinerha- 
ven ir Cuxhaven yra rankose ka
reivių tarybų, sako Schlesvvig

buk randasi ir 
VVi’liamas.

retintas kolumnas tarp Oise ir 
\isne upių. Jis pažymi didžiau-

Po konferencijos minislcrio 
iiaussmano ir atstovo Noske su 
darbininku ir kareivių larvba, 
tapo išleista sekama proklamaci-

lorius admirolas 'Souchon pa
klausęs maištininkų ko jie nori.

skaitant jų atsisakymą saliutuoti

Draugai

Didelis darbas stovi prieš mus.

dėjimo yra reikalingas. Mes su
darėm darbininkų ir kareiviu ta
rybą ir ji bus alsakominga pa
taikymu tvarkos.”
’ 'karyba padarė sekamus nuta
rimus:

“Pirma Miuistei'is Hauss- 
man pasirūpins, kad darbinin
kų ir kareivių tarybos reikala
vimai butų persiųsti reichsla-’ 
gui.

;«u

VISAS VOKIETIJOS LAIVY
NAS SUKILO.

LONDONAS, lapkričio X.

kimnkų perlraukos mušiu sąly
gas pirm negu bus prasidėję va
žiavimas i stovyklas.

A. \Vinterfeld, grafo 
t )bei ndorl I . gen. von

minislcrio 
gen. II. K. 
AIITrd von 
Gruenell ir

kariavime su vokiečiais, kuris 
siautė didžiausiu smarkumu nuo 
rm»s. 2Xd.

SERBIJOS KAREIVIAI ĮĖJO 
VENGRIJON.

'■■i 
h

NEBOS APS1STOJ1MO KARI
NIAME VEIKIME.

\VASIHNG TON,

tai užginčijo šiandie, kad arti
mumas pertraukos musių ne 
kiek nors susilpnino karinį vei
kimą iš valdžios puses.

405.000 belais 
viii suimta

ik vieėiami yra Sarajevu n.

LONDONAS, lapkričio X.

| DEŠIMTI MĖNESIŲ

cialiai paskelbė, kad serbų ka
reiviai perėjo Dunojaus upę ir

imti su didžiausiu entuziazmu

k re torius, “pranešimams.

Didesnė dalis spbmai inų įgu
lų visuose Vokietijos laivyno uo
stuose. prisidėjo prie rovoliuci-

Amerikiečiai suėmė 50,000 
laisvių.

be- f- a 
II

LONDONAS, lapkričio X.
Oficialiai pereitą naktį atstovų 
(bute, pranešta, kad talkininkai

sukilo, pasak ganios iš Haagos
žinios. Sukilėliai pilnai valdo
Kiel, \Vilbelmsba\(’U. I lelgoland, 1 stabdyti ateities draflo pašau- 
Borkum ir (ąi.\haven. ( kimus, ar, panaikinimo jau pa-

Kiel darbininkai prisidėjo prie darytuosius.
“Apie lai. ką karės departa- suėmė 1()5,()00 belaisvių vakari- 

mentas galės daryti atsitikime rjiame fronte, nuo sausio 1 iki 
pertraukos musių ir apsistojimo1 lapkr ičio 3 d. Iš to skaičiaus an
ka ria vi m o, turi nuspręsti atei
tis. Bus laikas tai apsvarstyti, 
kada gims kitokios aplinkybės.“

gtai suėmė 200<000, franeuzai 
140,000, amerikiečiai 50,000 ir 
belgai 15,000,

Į pietryčius nuo Bielgrado sct 
bai įėjo į Visegrad ir išvažiavo 
į Sarajevo, kviečiami laikine? 
valdžios.

Pranešimas (priduria, kad peri 
ki laivai ir inonitoras rasti Du
nojaus upėj ties Zejnlia. Nie- 
kurie vokiečių puikai vis dar 
yra Barat (pietinėj Vengrijos da, 
iyj).

Jį.; ! -,:l. s



NAUJIENOS, Chicago, BĮ, Subata, Lapkričio 9, 1918.

Vertė Vyturys r=

Sutriuškintas stabas
N. N. Breško-Breškovskio

Puikus Teatras ir Koncertas

Mudu ėjo va didžiąja mirties 
tve. Besirengianti leisties

jnu čiuožinėjo šiltais rausvais

kitoks. Tartum ir paukščiai bi
josi balsiai čiulbėti, ir smonės 
kitoniškai kalba, ir žingsniai 
kokie-tai atsargus. Tatai dar 
labiau pabrėžia įtimpusią tyrai

Rengia L. S. S. 138 kuopos Mišrus Choras

Nedėlioję, Lapkričio 10, 1918 
M. JANKAIČIO SVETAINĖJE, 

4837 W. 14th St., Cicero, III. •
šokiai prasidės 2 vai. po pietų. įžanga 35c ypatai

lUIMlinę1 il nVn cfloras» Chicagos V. S. choras U HIPI U U U1' L. S. S. 138-tos kuopos mišrus choras
Sis vakaras, teisingai sakant, bus vienas iš puikiausių kuomet 

nors buvusių Ciccroj. Todėl nepatingėkite atsilankyti, nelik vie
liniai, bet ir iš kilų aplinkinių miestukų bei Chicagos lietuviai ir 
lietuvės. Busite visi patenkinti šio vakaro programų. Veikalas 
juokingas. Dainuos gerai išlavinti chorai. Gėrėsi t ės beklausyda-

spinduliais per sunkias granito 
plotas, susimesdavo blizgančiais 
atspindžiais ghidžiame kryžių 
bbi kolų m n ų marmure ir spin
duliuotu žėrėjimu tryško pro 
tankius kaštonu lapus.

kapinę romų.
Sunku matyt visu užmirštą 

kapą, ir kaip malonu, kuomet 
juo rūpinamos — jį lanko, da
boja; žiūrėkite ana podešinei, 
ir nepažįstamoji užtikimai pa-

LINKSMAS

lietė mano ranką. - Matote tą 
porą, tėvas ir motina... Apsi
skutęs, akiniuotas, typiškas se
nis... Vainiką neša, bene lik 
ant sūnaus ar dukters kapo. 
Žinote, ką jie man primena? 
Turgenevo romane Bazarovo tė
vus... Tie itaipjau šitaip lanky
davo sūnaus kapą. Pergyveni 
savo vaikus tai - baisus daik-

,--------------------------------------------------------------------
LIETUVIU VIEŠOJO KNYGYNO gS

VAKARAS|
WESTSII)ĖJE, PARENGTAS TRYLIKOS DRAUGIJŲ

Nedėlioję, Lapkričio 10 d., 1918 J
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE g

2242-44 West 23rd Placc

------------------------------------------------------------ ----- --J
Scenoje statoma vieno veiksmo komedija

“Aukso Veršis”
Kalbės “Darbo” redaktorius KL Jurgelionis. Taipgi bus 

ir kitokių pamargiuimų.

Pradžia I vai, vakare.____________________ Įžanga 35c ir alte ypatai
Gerbiamieji ir gerbiamosios, užkviečiame visus atsilankyti j 

šį vakarų, kur turėsite progos pamatyti naujų ir puikių komedijų 
“Aukso Veršis” ir priėjo dar išgirsite kalbų gero kalbėtojo Kl. 
Jurgelioniu. Taipgi bus dainų ir deklamacijų. Po programai šo
kiai iki vėlyvos nakties. Muzika po vadovyste J. Phillips.

Kviečia atsilankyti Liet. Viešas Knygynas, 2222 S. Leavitt st.

Rengia
Lietuvos Dukterų Pašelpinė Draugystė

Atsibus

Ned., Lapkričio 1O,’I8
MICKEVIČIAUS SVET.

3310—12 So. Morgan St.

Pradžia 6 vai. vakare. Tęsis iki vėlyvos nakties.

Balius bus vienas iš puikiausiu, su skaniais val
giais ir perimais ir taipgi su puikiu programų, kuris 
susidės iš dainų, monologu, eilių ir gražios muzikos. 
Užprašom atsilankyti visus, kurie jau sveiki iš po 
Influenzos, nes tokio puikaus baliaus dar nebuvo ir 
nebus. Užprašo KOMITETAS

tas...
.Jinai spėjo patėmyti mano 

nusistebėjimo žvilgsnį.
Ko tamsia stebiesi, ar kad 

aš pamenu Turgenevų?
—Ne, ne aš nieko... — susi- 

gėdžiau nei mokinys pagautas 
bemeluojant.

šio-to aš kadaise mokiau
si*... Žiūrėkit, kaip tai gražu!..
f

Ir buvo kuo grožėties. Ir mu
du sustojusiu gėrė j o vos.
' Viršuj juodos, sunkios grani
to sienos — marmoro angelas. 
Dailutis, trapus, visas apibertas 
saule, jisai tvyskėjo rausvas, 
vaiskus, tyra kaip auksinė vai
kelio svajonė, gatava suplesden- 
li ir sutirpti. Tik-tik K išsities, 
rodos, ir palėks baltučiai spar
nai.. .

Patylėjus jinai tarė:
Prisižiūrėkite, tatai dar

bas gero skulptoriaus. Ant Mi
lano bei Genujos kapiniu man 
teko matyti tokie paminklai...

—Jus daug keliavot?.. 
—Daug...

-i---------—■' < <

________________________________________________________________________________________

Josios nepramatomumas vis 
daugiau ir daugiau mane intry- 
gavo. Ir kas-gi, pagalios, šioji 
moteris galėtu būti?.. Nepana
ši i jokias pajotžargas. Laiko
si kuopadoriausiai, kuotaktin- 
giausiai. O apsiėjimas — kaip 
kokios grafienės. Be,t tai ne didž
ponė. Ko-tai maža, nesučiuo
piama įniksią. Aktorė, — irgi 
ne... Atvira, nuoširdi. Nė 
stypčiojimo, nė pozos, nė kokie- 
tavimo, nė iiuduolumo.. .

Ir, — vien lik už šitokį spėji
mą nubariau save — ir ne kie- 
no-nors sūdytoji šeimininkė. Bet 
tuomet kas-gi ji, Dieve brangus, 
kas-gi?. .

Klausti nedrįsau, o ir neišpuo
la. Kad norės — pati pasisa
kys.. . Ir akyse nieko neišskai- 
tysi, šiose šviesiose liūdnose a- 
kyse.

—Sėsk i va...
Atsisėdova ant samanoto ak

mens suolelio.

Didelis Rudeninis loiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiim

BaliuS
Rengia

BALTO DOBILO L. P. KLIUBAS
Nedelioj, Lapkričio 17,1918

COLUMBIA SVETAINĖJE
Kertė 48-ios ir S. Paulina SI.
Prasidės 5 valandų po pietų.

PASARGA:- Iš priežasties ligos siautimo likosi su
vėlinti užkvietiniai. šiuomi kviečiame kliuhiis. drau
gystes atsilankyti i musų iškilmingų vakarų, už kų ta
riame širdingų ačiū už tamstų atsilankymų. Mes airi-

K. KOA1ITI7rAsJ|||||||||||||||||||||||||{|||||||||||||||||||||^

L. S. S. 4 KUOPA STATO SCENOJ TRIJŲ AKTŲ TRAGEDIJA

IMI LIST Al
—Papasakokit ką-nors apie 

save, — išgirdau švelnų balsą.
Ir dėjosi tai, ko dar nebuvo 

fsu manim visame mano dvide
šimt keturių metų amžiuj... 
Taip atvirai su nieku aš nekal-

Arba užmušimas caro Aleksandro Antrojo bėjau apie save. Niekam ne-

SI

y*

• '•

Ife:

.»■>

■

. V'-

■T

rodydavau savo sielos. O jai, 
šiai be vardo ir adreso moteriai, 
“erdvių moteriai”, jai noriai aš 
{lakėliau uždangą savo taip stro
piai nuo kitų žingeidumo slepin- 
mų rūmų.

- (Bus daugiau).

E;

i* ■'*&

Nihilistų Kankinimas

Nedėlioję, Lapkričio-November 10 d., 1918
PULASKIO SVET., 1709—1715 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Prasidės ne vėliau 5:30 vai. vakaro. Įžanga 35c, 50c, 75c ir $1.00.
Režisierius bus J. Sankunas. Po programo šokiai.

Rengimo Komitetas.*

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tcl. Drover 8674

Phoue Ganai 1256
ŠOKIŲ MOKYKLA

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

Ateik i vienintelę 
Šokių Mokyklą. Vi
si šokiai molinam* 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpą laiką,

tokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
?ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokj tojus JOS URBANAVIČIUS su 
nagelbininkėni.
1900 S. Union avė., Chicago.

Pakvietimas
Roselando ir Kensingtono 10 draugi
jų palaikančių AUŠROS KNYGYNĄ, 
rengia didelį MASKINI BALIU 

naudai Aušros Knygyno
Lapkričio (Nov.) 17 d., 1918

K. of P. Salėje, 11037 Michigan avė. 
Pradžia 5 vai. vakare.

Atsilankyki! visi. Kviečia Komitetas.

Valgyk kų 
tik mėgi!

Bet turėk visuomet namuose gy 
dv to ja pavidale cukerkų

PARTOLA
Partola valo kraują ir pilvą, 

ir jeigu jūsų pilvas užsiteršęs, 
blogas virinimas, galvą skauda 
ir vemti tąso tuomet suvalgy
kite prieš miegą 2 ar 3 eukerkas 
Partola ir jau rytą atsike'lsite 
visiškai sveiku žmogumi.

Partola labai malonaus sko
nio. Gera visiems: vyrams, mo- 
terims ir vaikams.

Partola apdovanota aukso 
medaliais visa|j)asaiilinėse paro
dose. Didėlė dėžė kaštuoja tik
tai vieną dolerį. 6 dėžutės už 
$5.00. Užsisakykite šiandien.

DYKAI
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam atsiuntusiaių užsaky
mą ir kartu su juo pinigus pri
dedant šį paskelbimą.
Laiškus ir pinigus adresuokite:

APTIEKA PARTOSA
160 Second Avenue,

Ne;w York, N. Y. Dep. L. 1.
(51)

rr-N, Y .

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
IPhone Drover 5052 .1

Ohicago
. ....... .. e w■■■■<»< ■—
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Pįfhbitrgo Kolonija
Sa už n (lybė.

a)

Spaliu 27 d. name 2321 5
Ih avė rasta pasipjovusį ir pasi

■■H
____ K

Mes turime geras vietas dėl I ar-

kitę tuo.jaiis.
AlsišauPaskučiausi

Geros, gvarnntnoto vilnono materijos;
Tiktai atsakantis darbas:

Pritaikytas draprnų gulėjimas: 
Vėlinusios ir gražiausios mados (atyles) 
Gauti snvo pinigų vertę.

.... latnsla pripažįstat minėtus penius Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkite tiktai pas:

M Vt'SNER, Lietuvis Simėjas,
3239 So. HaLted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago, III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausj sandėli užsieninių materijų 
htipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sainpctių, ir kiekviena-* gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano viela buria atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare: nedėtiomis19—12 ryto. Iieikului esant aš galot 
pribūti • jusų namus ar ofisą.

ką. Skaitytojams rasi isjroilys 
keista, kad žmogus pasipioves 
dar galėtu ir pasikarti. Bet čia 
l/ikrai šitaip buvo. Bytą namiš
kiai rado jį, perplauta gerkit?, 
kybanti po šėpos dura.

bažny liniii draugijų ir dažnai tu- > 
irdavo r< ikalų su kunigu. Pav..1

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Ranka Amerikoje

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

dyslę aa Grebliauskas parsikvie
tė kunigą ir atliko visa kas rei
kalinga. Naktį gi jis nusižudė.

Priežastis nusižudymo nežino
ma. nors yra visokiu spėjimu. 
Jie lečiaus lik spėjimai ir rašyti

Vienlntčlė grynai Lietuviški) Batika po prie) i ura Valdžion Ir Ran
kos Direktorių, kiltie visi yra turtingi lietiniai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus | šią Tvirtą Lietuvišką Ranką, 
kur yru gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

Skoliname pinigus unt pirmo morlglėio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara t'tnrnlnkah. Ketvergals ir Subnlomis Iki 9 valandai vakare. 
Panedėlials, Seredomis Ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
RBENZA, Pirmininkas JI’LIUS (’. RRENZA, Knslerlm. 
KROTKAS, Vlce-Pirm. VINCAS RTGELIS, Asht. Kas.

.DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAB 
st. szy.vkii:w»cz 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. RRENZA.

[taniųjų k.iku jautėsi nesveikas, 
sirgo. > |

• t IVelionis buvo linksmo budo 
žmogus, i.ors ir tikintis, bet su, 
visais mokėdavo sugyventi. I ž- 
lai visi ji gerbdavo. Jisai, beje, 
tapo palaidotas lenku kapinėse, , 
rus lietuviai savu kapiniu Pil'ls-

JONAS
JONAS

BRENZA 
KROTKAS

ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

JONAS 
JONAS

kas buvo dar jaunas vyras, tik 
apie 33 im tu amžiaus. Paėjo 
ii Kauno gub.. Šiaulių, pavieto. 
Paliko did diame nubudime sa
vo mote rj. su kuria buvo apsive-

—Šakietis.

Renmatisnio VVorm’o
Rochester, N. Y

SS 1500 K.I Žieminiu Kautu
nius čia yra įiisii didele proga! Skailykilės pačios laiininųoniis, kad mes siirm 
;cm šią kaulu išpardavimą įlietuose. nuo seno prie lo prisirengėm ir Įsigijome 
luitus puikiu, naujos slailes kaulu už. didelį siilaiipvmą; dabar mes pcrlt idžiame 

sius dideli s vertes iums šiame svarbiausia inc pasiidijinu ! Išpardavimas prasidės

$ 19.75 Che viot Velour
Kautai už $12.69

Nustebinanti Clieviot Velour Kautai, gerai 
pasiūti, dideli kalniečiai ir rankogaliai, pa
puošti augštos rūšies kailiu arba Keramie, 
fi’ diržais modeliai, papuošta pliušo Muzi
kais, 18 colių ilgio, daug kitą. 1 gini gražių 
siailiu šianii’ išpardavime už labai pigia 
kaina. Paprastai -II).75 y
I autai šiame išprdavi- U 1 I B
irie, specialiai apkalimo-

moterų ir merginu miroes

$27.50 Žieminiai
Kautai po $19.75

Moterų ir merginų puikus žieminiai kantai 
' r. clieviot, melton ar- 

Kil coney
puikios kokybės vėlom 
b i lliibel. Didelis k.iliUeriiis iš 
kuilio ,'trb:i šilkinio pliušo - su diržais mode
li . | . i ] 11 os I; i k i *.(‘111 a i s /Tta uoį gso

u-'ikais, papras i (J® j O ' 7 T

*Wtltli

$35.00 Silkinio Plušo 
Kautai tik už $24.89 
Puikus žieminiai katilai, puikaus silkinio 
pliušo, pamušta garantuoto Sol saliu. Jie 
yra modeliuoti augšlos rūšies kaulai ir turi 
augštas kainas kaulai ir Imi puikų didelį 
kalnicrit). jūreivio arba plačios sinties kau
lai 18 colių ilgio, kiek-.^^ .
vienas drabužis turi anlU’<^ J 1/ 4 u 
savęs Kibelį, H/tikrinutJft f ZA. ■ 
augščiausia kokybe. x

Paparaslos ir esi ra mieros 36 iki 52

Geriausi Kautai
po $39.75

Musų putjs geriausi Žieminiai kautai ‘mote 
rims ir merginoms. Kautai tokios elegan
tiškos materijos kaip Nonnandic, Silvrrlo- 
nr, vilnono velour. šilko pliušo, kersey. Pa
puošta kil coney kailiu, kili gražiai pasiūti, 
su diržais modeliai, papuošta pusiau arba 
p<r visa; rudi, žali, sly-^ jot
.vlhiai, 1 itoki ir $I9.,)O^ M f < L. 
kaulai, šiaąie ispardavi-g 
tue liktai po X • ■

Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles 
| Finai Utiikrintoa Gyduolė* nuo REUMATIZMO Visose Formose 
I Grųžtnnma Pinigai, Jei Užganėdinančių Pnsckn.ių Nebus i a Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos lik p< r
CARL F. WORM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačia — $1.10.

Sis ir ta*.

viešniH-inl’luenza paliovė siautu
si. Susirgimu ir mirčių skaičius 
žymiai sumažėjo, laip kad mie
sto valdžia leido atidaryti visas

Dvigubos

Moterų ir merginų

kainos.

Merginu
Kautai

Merginų sorge arba

šilko suknčs

VIRNAT1NIS «*G UIT R UOTAS RU8AR APTIF.KORIUH ANT BKIDGEPORTO

VYRĄM8 IR SLAUGIEMS
Al intat aiikno rimuose nuo ITOo Ir au- 
vi^lun, Sidabro rAmuom' nuo $1.00 Ir 
aag-Adinu. taiknme akiniu* ntdyk*. 
Atminkit: Ga vo* eop$Jhua«, nervišku
mą-.. aklu rk-.ucUjlma*, uirilklrnaa Ir 
U. vai-dao įvairių ligi), kurios 8U- 
h l.nti prašali it»» gerų ūkinių prttaky- 
rnu. Lšoiivi s uidyką, jei p<r4tl ar 
♦ kauda aki*. Jei Jot raudono*. Jei gai
vu sopa. Jei t :oyal matai, jei akla silp
stu. ne<u|. ( Uau. o JieAkok pagalbos 
aptjekoj, kur ulekvlenam pritaikoma a- 
kiniai uMyU Atmink, kad fflaa ko«. 
nam gearauV Ojam akralus Ir klekvla- 
i<uiu yeral pi .renkam.

8. M. MESI R O IV. Ekspertą* Opoka*.
Jei Jų* •erzate Ir reikalaujat* ištarimo arki esi bį, aU'.klt pa« iu&n«, ĄA buvau H’- 
tlekorliu Husljoj virš 10 metų, Amerikoj Iš metų. duodi, nutarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius ruaiAkn* valetu*. A4 rekomenduoju tik '*1'0119 daktarus. Aš e«u 
draugas tmnnių. R. M MERIKOI E. 314» 80. MORGAM HT.. CHICAGO, 11.1..

D R. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1553 VV. Madison at. 322* So. I^avltt 51
Suite 600-612 Kampas 32nd *1.

Valandos: 10 iki 12 ryto Valaados: 6 Iki • vakaro
Phone Hayinarket 2.MI3 Phone Ganai

Nedildtouiais tik pagal •■tartj

Rezidencijos Telepkona Albany IMS
l

Rusiškos ir -Turkiikos Vanos

12th SL Tel. Kedzle 8962 
Paulina Tel. We«tern 15 
3514-15 W. 12th irt., arti 
Bt. Louls Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina SL, arti I2th 
St., Chicago, 111.

»MMO

SVEIKATA

SVEIKATA
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis Šimtus pa

veikslu apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokią ligą. Tokios knygos lietui ių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik >K~»OO su prisiuntiinu.

Mrkupčlams duodame girą nuošimti.
UžsiMkyd*ml ir pinigus »in«laml, raJy- 
kitę Cuo adresui

S. P. TANIS
736-738 \V«rt 18th St., 

Chicago, III.

šokiu švelninęs, bažnyčias, sa- 
liūnus ir lt.

Iš lietuviu mažai kas nukentė
jo. Kiek man žinoma, mirtis 
aplankė tik vieną lietuviu šeimy
na.

Dabar Bochesteryj išnaujo

f Įrengi jos ir roganiZacijos žada 
atidirbti ir už tą laikų, kuris, de
ki ligos, b.ivo sugaišinats.

Sekamų pelnyčių, lapkričio

nuis Gcdiniino svetainėj 575 Jo-

Bulą gera, kad į šį susi-

riai. Sitnlusioji .'liga “suvalgė” 
net tris nmsu. kuopos susirinki
mus. Iodel\ užsiliko daug svar
baus ir ntnudūlino darbo. Ji

» lavinimosi susi-

kelvergu vakarais paprastoje' 
vietoje. Nariai ^privalo lanky
les ir atsiveši naują draugą, kur 
norėtų kartu dalyvauti ir lavin- 
ties. Sukruskiine!

—V. V.Vasys.

Muskegon, Midi
Knygyno reikalais.

Jlošt svarbią rolę vietos lietuviu 
gyvenime. Jo knygomis ir lai-

gims lietuvys, nežiūrint tikejimi-
■ niii ir politinių įsilikninrti.
« Tuo tarpu Į knygyną alsiun-
■ čiama sekami lietuviu laikraš- 
■čiai: Naujienos, Keleivis, Laisvė 
■ir Moterį’ Balsas. Kitą dai*\ųetu-

rime.
' Neturėdama reikiamo ištek-

utarninke
ir

vilnonės, rlancuziško serge 
salino sukpPS, apskritu 

I.;, iii : tu ir papuošta šilko 
t . mašalu, tunikos effcktas, 
i iuvinelo modelio. M ieros 
moterims ir merginoms, ve- 
ii.-s iki *22.10, jūsų pasi-
ri kimus po

$13.70

Puikus žieminiai kaulai me
rginoms nuo 6 iki 1 I metu. 
Kautai puikios rų.šies pliu
šo, zibeline, eheviol velour, 
su diržu ir kiekvienas pa
mušta per visų, specialiai po

Padaryta paties vėliausio 
modelio, augščiausios koky
bės, sorge arba šilko, pui
kiai papuošta, geru panni- 
šjti, dideli kalniečiai, ran
kogaliai ir kišeniai, vėliau
sią spalvų, rožavų, tamsiai 
mėlynų, žalių, inicros 13 iki 
lt melų, š|8.i)5 vertės, spe
cialiai po

$8.88 $14.75

JUS GALETE IŠAUGU)

PLAUKUS
Pasekmingas, moks-> 

A IlSkan gydymas dykai 
dėl vyru Ir moterių.

JBMtuJOTk Ar slinka Jums pinu-
Ar pr.iSIlę Juču plnu- 

j kai nuo metu? At 
užkrėsti kokian norą no 
n\ eikuuiaia ir limiuinti 
Jie

'BĮpįKnyEBfty n ■ ............
\ r plilllii, Ii.-I p t a 

tie.fi pliku?
Ar kenkia kas IS 

Pricg gydymą, aukščiau pasakytu ii 
gai, tai stenkitės apsau- 

Ktmtl jog. Užsak.vkcto jluostrota. kny- 
Ktite Jusu piigemly. kalba;

•'TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Trirati ta europos gar-

pljigo specialisto, kuri- /FTaShjk 
ujo randas įvairios žl- 
h ton;

Gražybe plauku,—<nt- 
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slln- 
kimo plauku ir žilumas 

kiltą ir išauginti

savitis gra- 
žius plaukus.-žili pjau- 
kai.—Barzda—ir dėka- 
vanos nuo užganėdintu 
kliūtų. Ketvirtoje savaite^

, GYDYMAS DYKAI.
Męs galomo perti-

gyduolei < \ I A'\<’f' i; 
nulaiko -li-il.Ima plaii- 
I U prašalina plainh.'t.s 

augina gražiu-.;
bus Už 10 centu arba 

y krasos markoms prl.-d
tįstus sykiu nu Jusft 
antrafiu. Męs ISslučo- 
__  kiekvienam dolor- OTjl^OHn^ , .
!r;
“Teisybe Apie
kus.” Išplaukėto že-

ŠeStoJo savaite 'nliU,1 «tspau«tą kupon,* ir siuskete Alandon.
UNION' LABORATOBY, Bok 431, 
N. Y.
UNION LABORATORY,

> Box 481, Union, N. Y.

AS, ADOMAS A. KABALAUSKAS, SEKANCLO KASAI
Aš kibai sirgau per 3 metus, nuslnbnčjęs pilvelis buvo. Disy< , 

sija, nevirinimns pilvelio, uusl»bnėjhnas Kraujo, inkstų, Nervu i 
Hbeimts spėkų nustojunas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k»> 
bi gyvensiu Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoji \m« 
rtkoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelb<»s

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo vntyo 
)<>. N’crvirtotia, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojiim 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stijJi ėt gerai dirb 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavi Rv« 
matizmus pranyko, diegliai nebebadč pe kratine. Vidujų **>• 
išnyko po 'jžmršimui visų ligų Begiu 3 mėnesių išgt’ d >• 
vaitė po buteli Sahilaras, Bittena, ii pu 3 mėn. savo km-? 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dieno- ir nakties Dabe 
•.magiai ir esu linksnius ii 11)00 sykių (lekuoju Sulutaras mvlistu 
rudčjistci ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiai 
niHuiKimais patariu nuoširdiai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INST1TD I'ION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halgted St.. Telephone Ganai 6417 ' Chicago, 11!.

k w 
ks».

:x~JP

Union j

♦
Blučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persluttmo. meldžiu išsių
sti man tojaus justi dolerine dėžutė Cai 
vacura N. 1 Ir knygrute “Teisybe Apl»: 
Plaukus.“ (Pasluskete sykiu kuponą so 
Jubu antrašu.).

Prie los progos komisija nia-

viešai per laikraštį, buleiil: kai-« 
rie turite atliekamų perskaily- Į 
tų knygų, mums butų malonu, į 
kad paaukotumėte jas kuopos 

g ną ateitų visi lietuvių laikraš- knygynėliui. Kny’gas siusti rei- 
I eini, kuopos komisija nutarė at- kia sekamu adresu: L. S. S. Kny-j 
įsišaukti į visas liet, laikraščių 1 gynas, 217 Southern Avė., Mus 
! išleistuves prašant jų siuntinėti kegan, Mieli.

mums savo laikraščius.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD i
l'olografisas.

M s traukiam'’

mis ir
Imimo rdž..no. 

I'iodnuu' kuopi 
kimtsini dovi.

raka ai'

lirknm gerai ’ 
pigiai.
313(1 S. Hnluteo 
SI., Šate Milda? 
teatro.

litu 1—t- hmuf 

I Paskolos $30 $300! 
It.egalė rata 3 '/j % mėnenyje. | 

Vyrui ar moteriai, dirbančiai a 
ar užlaikančiai namą.

Ant rnkundi), piano, vietro- *
Ion. sankrovos fixturcH, ve- n
žinių, automobilių, I.iberty 
Borui* ir Insurance 1‘oliciee. 
.Skoliname 8tockyard‘ų, An
uos ir dirbtuvės darbinin- ;
kams._ ed/.kcJio ir biznio ®I žmonėms, lUciknms ir tt. a
Ateikite | ofisi) ir mes Vis
ki) smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara uturninkals, kct. 
vergais ir suimtomis iki 8 
vai. vakaro, l'nnedėliak, se- 
ledomis ir petnyė ioniin iki 
f> vai. vakaro. B

B LO AL LOAN CO. | 
& TUOS. F. KERW1N, Mgr.

Knygius F. Y. Z. ,
augštns

461/ So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra. 

Tol. Drover 2116. 2-raa

j PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
’ ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogama Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidan?, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

H0OA-303S S. Halsted St, Chicaga, III.

Moka pomirtiniu $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje patalpos-— 
$6.00 $g.oo ir $12.00 j savaitę.

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .. ................ $52.813

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

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

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

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos. pašalpos ir kultūros 

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

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY e
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Ugvildenimui naujų svarbių: Negaliu nepasakyt keliai!) žo-
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Publhhed Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. CoM Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephor.e Canal 1506

res būt likviduoti.

Darbininkų 
suvažiavimas.

šmeižikus.

NAUJIENOS, Chicago, ra.

' Akural taip ir buvo. Tas jų

Subata, Lapkričio 9, 1918.

minėtus rėksnins-
Pastaruoju laiku jų pirmininkas nelik kad nedavė

kuopos H-ista pašaukti jį prie tvarkos! 
jĮcfns davė progos pačių draugų Savo sėbrams gi leido koliolies 
apsileidimas nesilankymas l>iek lik jie valįojo. t ž įnešimą,

pa. Prisiplakti prie

' v H /
Bolševikai nesutinka 

mintim, buk Rusijoj dn nėra pa

mas ir lodei negali gyvuoti so- 
(įialislinėrkomunistine Tarybų 
valdžia, kaip lai nurodo menše-

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ilalsted SI., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Chicago je—pačtu:

Metams .........................
Pusei meto ....................
Trims mėnesiams........ .
Dviem mėnesiam ........ .
Vienam mėnesiui..........

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ......................
Pusei meto ................
Trims mėnesiams ... 
Dviem mėnesiam ... 
Vienam mėnesiui ....

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuose

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02 

.12 
50

Nors palengva, bet tolyn 
vis didesnis skaičius darbi
ninkų ima pritarti Amerikos 
lietuvių darbininkų suvažia
vimo idėjai. Ją parėmė “Ke
leivis” ir keletas rašytojų, 
išreiškusių savo nuomones 
‘‘Naujienose“ ir priklausan
čių įvairioms srovėms; ir ją

į’ kuopos susirinkimu*. Ino 
puikiai pasinaudojo visokį na- 
dhalai. Ir dėl jų dabar prisieit 
i|a nukentėti mums, kairicm- 
siems socialistams. Jie daro 
didžiausią blėdį visai organiza-

jų socialistų vardu, jie kelia lo
kių suiručių, kokių musų judė
jimas dar nėra matęs.

l|ad “draugas“ Griežėlė atšauk
tų per laikraštį savo šmeižimus,

ir kapilajislų atstovus ir lt. Bol
ševikai griešlai almėta turėti

su ta ševikai sugalvojo išrišti tą klau
simą per vietinius komitetus. De 
lei šitos bolševikų politikos val
stiečiai tose vietose, kur ponų 
žemės buvo mažai, beveik nie
ko negavo; o kiti valstiečiai ga
vo daug žemės; ir šiaip delei to 
kilo baisiai daug suirutės. Red.)

> > B

.i • nubalsavo, kad toks atšauki s|lah> i pamala savo programo.

bolševikų ir menševikų, 
įiesa. Bolševikai sakosi

prakti.ški skirtumai. Butų ne 
iro ša'lj pagvildenti ir smulkme
nas paduoti jų skirtumus, kurie 
yra surašyti ant programo. Bet

datas, balsuodamas už save, pa-

Visokius bendrus reikalus su ka
pitališki s. Kitąsyk, kol jie dar 
buvo speial-dembkratai, jie sa- 
kvdavo ir elgdavosi kitaip; jie,

S5.00
3.00
1.65
1.25

. .65
7.Q0

.. 8.00

nuomonių iki šiol neteko gir
dėt. *

Darbininkų suvažiavimo

jų lokiais nevadinu. Jie labai 
giminingi tiems nacbalams, ku
rie buvo prisiplakę prie social-

>av. rinkdavo atstovus Į Durnų,

r> 'T
ryti, gal atliks tatai kili. Dabar 
lažiurėkim kokie yra taktikos 

skirtumai ir dėl kurių iškilo da- 
susirėmimai.
i

Pirmiausia, bolševikus apkal
imi ir Idbekallina ne tik Rusi-

n galvos skaudėjimas, blo- 
gas kraujas ir daugybė 7/ 
kitų bėdų paseks. Lai- 
kyk savo vidurius va- 
liais, kaip tūkstančiai r ‘.ta 
kilų daro, imant retkar- | < W' 
čials po dožą seną, atsa
kančia, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le* ..-,..01 viJ

fe

Thedford’e

i Black-Draught
< *

žvalgose sulig to, kas ir kaip 
privalo šaukti jį; bet tie 
skirtumai yra menki. Nes

didžiosios Rusu revoliueijos lai

Asmeni&kai Redaktorių matyt gali-
siinis

darė neapsakomos blėdies kol 
partija suspėjo apsivalyt nuo los 
rūšies gaivalų.

jaugi tam draugui vi- 
bulti palike? Daugelis

Movai, ir jie stodavo už Steig. 
Susirinkimą, išrinktą visuotinu 
balsavimu, čia matome, kad 

t 

bolševikai šiandie yra visai ne 
.las, kav buvo pirma. Red.) Kie
no pusFj atrodo teisingiau, pa
kalbėsi

ai (? Red.), kam jie pasigavę

kilų socialistų atstovių ir ne lik 
kam neįsileido, bet ir kam jie

Da prieš

i gale šio straipsnio, 

carizmo puolii

Redakcijos
Straipsniai

Naujoje 
vietoįe.

ęįatyvą; reikia tiktai, kacl 
iniciatoriai veikt1* nuošir
džiai ir laikytųsi paprastų 
demokratinių taisyklių O 
visa kita atliks sveikas dar
bininkų protas.

Kas labiausia trukdo to 
sumanymo įvykinimą, tai

Pastarieji i

kenksmingų elementų. Bet už

bolševiku vardu, dabar turi nu-
Al

Tie nachalai, pasinaudodami 
dabartiniu socialistų krizių, pla-

leist kuopa. Bet tai butų did-

kvtusi i susirinkimus ir suvaldy
ti' tą naehališkumo epidemijų.

ir nckiirie soc-di n>. st<> 
vertimą caro ir karės 
o likusios socialistinės grupės,

aš aplamai vadinu nieli-

prasiu

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Tbed- 

{■ML ford’o Black-Draught, 
Įį| kaipo šeimynos gyduo- mZ 

lę. Mano vyro molinai ’ 
negalėdavo imt CalomeJ,£i . 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji vario- | 
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidinius 
liuosuojantį ir kepinąs 
reguliuojantį... Mes var- i 
tojame jį Šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims paila-

r

Visų draugų, kurip rašo 
“Naujienoms”, prašome dė
ti naują adresą: 1739 So. 
Hateted str, Chicago, 111. Tai 
yra “Naujienų“ nuosavo na
mo adresas.

Dienraštis ttk-ką persikė
lė i jį, ir delei krausytmosi, 
jo administracijos ir spaus
tuvės darbininkams teko

nos darbininkų dalies prieš 
kitą, kuriais sistemačiai už
siiminėja smarkusis Brook- 
lyno laikraštis. Jisai sukėlė 
tokią neapykantą ir neužsi-. 
tikėjimą kits kitu darbinin
ku tarpe, kad jiems dabar

sokie (amsimai ir aidoBlislai da
bar stengiasi suardyl musų vie
nybę, kurios ir taip pas mus ne
daug beliko.

buvo laiko net perkeisti ad
resą “Naujienų“ angalvyje 
(reikia, mat, jį naujai atlie

apie koki-nors bendrą darbą, 
r jeigu darbininkiškos vi

suomenės neveiklumu pasi
naudos dešiniosios srovės (o

lės padėkavot tam laikraš
čiui.

neišeikvojo savo energiją 
tuštiems kivirčams ir nenus
tojo gabumo galvot apie po
zityvi veikimą, tegul judina 
darbininkų suvažiavimą or-

Dienraščio darbininkams 
užvis labiausia rūpėjo, ne
žiūrint nieko, išleist ‘‘Nau
jienas kasdien, ir jie to at
siekė. Ką tatai reiškia, ska-lganizacijose ir prie kitokių

mes nurodysime, kad net sa
vaitiniai laikraščiai pralei
džia vieną arba daugiaus 
mėnesi** nespausdinę, 'kada 
kraustosi iš vienos vietos j 
kitą. O “Naujienos“ ir kra- 
ustydamosi nesustojo ėju
sios nė vieną dieną.

Skaitytoju gaisai
I Už išreikštai šiame skyriuje 
nuomonei Redakcija neatsako.]

IS ETEKAU KANTRYBĖS

kad esame naujoje vietoje ir

kų.
> ■ i

Pastaruoju laiku prie
įvai

Diskusijos 
apie bolševizmą

<<

sijos apie bolševizmą ir bol
ševikus. Redakcija turi dar 
keletą straipsnių tuo klausi
mu; jie tilps sekamuose die
nraščio numeriuose. Bet 
pas rašytojus medžiaga, ma
toma, jau ima išsisekti, nes 
tolyn jie vis dažninus pakar
toja kits kito mintis. Todėl 
neužilgio reikės baigti tas

sias jų tikslas yra prasimany
mas ir niekinimas jiems nepa
tinkamų asmenų. rHe šmeiži
kai ir mane pradėjo šmeižti - ‘ 
prasimanydami visokių nebūtų 
dalykų, l’av., ir asmeniškai ir

sispyrę “tikrina

sirinkimus su ir

retoriniu.
Čia matau reikalo užreikšti

Ketiname laikyti jas atda-

vaitę. Tad norinčių daly va

Yliuj u jokiuose slaptuose susi
rinkimuose su “menševikais“ 
arba, kaip jie sako, “grigaiti- 
niais socialistais. Bet kadangi 
jie nesiliauja ir nuolatos tvirtf-

listas, daug kame nesutinku su 
Naujienų pozicija, bei tas jų už- 
reiškimas, kad pastaruoju laiku 
musų cilė-sc" prigarmėjo visokių 
nacbalų, aidobiislų ir panašios

su tuo pilnai sulinkti. Tatai liū

rinikma. Nežinau kieno “klai- L
da” susirinkimo paskelbimas pa
sirodė Naujienose tų pačia die
ną, Kada turėjo įvykt susirinki
mas. Pasekmė buvo tokia, kad 
iš 150 narių Į kuopos susirinki-

nialC, kad čia jiems geriausia 
proga, ir jie atsigabeno su sa
vim žinomąjį socialistų šmeiži
ką Geležėlę. Protestų nepaisy-

kuopos nariu, o ir gavo manda
tą į rajono konfereciją! Na ir 
las socialistu šmeižikas, dar ne- 
būdamas pilnu LSS. nariu, jau 
svarsto ir balsuoja apie Sąjun-

gaivalams rupi musu organizaci-

si? Žmogų, kuris per i’lgus me
tus kaip Įmanydamas šmeižė ir 
purvino visą socialistų partiją, 
kinis by valandą pasirengęs pa
kiši koją socialistų veikimui, jie

kalus. Pavadinti juos rėksniais 
ir mieliniais, man rodos, butų

Kad aš turiu liesa, gali paliu
dyt ir kitas jų pasielgimas, štai.

I kuopos susirinkimas. Tame

ge'lis narių nepatenkinti jų

ir visi kaip vienas atbėgo Į susi-

Tnic translanon nieii with Ihc post 
mastei1 ai Chicago, III., Nov. 9, 1918. 
is i’cquired by the act of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI IR JŲ 
PRIEŠININKAI.

I

kairioji dalis Rusijos
socialistu.

beturčių ir vargingesnių valstie
čių reikalus, nesileisdami į kom
promisus su buržuazija ir jos

tai jie Įgauna ne lik aštriu prie-

iš laupo nekuriu socialistų, ku
rie vra palinki1 eiti svkiu su
buržuazija.

(Autorius, malonia, nėra ap- 
dpažinęs su šituo klausimu. Rol- 
sr\ikų priešai socialistų tarpe 
žiuri ne vienodai i proletariato 
diktatūrą: vieni jų visai atmeta 
ją lai yra dešinieji socialislai;

tikslingas dalykas

aomiškai pribrendus prie* soci- 
dizmo tvarkos; Rusija, jų nuo
mone, dar nėra prie jos pribren
dus. šitie socialistui yra mok-

sti juos į vieną krūvą su deši
niaisiais socialistais n galima
Red.)

Koki yra pan-ialiniai principai 
bolševikų, ir kuo skiri is nuo 
menševikų? (po žodžiu men-

socialistines i. 
lik kairiuosius

rūpės, išskyrus 
soc-rev. ir soc.

do savo nežinpjima. “Menševi
kai“ vra soc.-demokratai, arba 
mokslinio socializmo pasekėjai, 
o ne kas kita. Jie kitąsyk sudarė. I ‘ ..ipie pusę senosios Rusijos So- 
cial-Demokratų Darbininkų Par-

v o ne 
ies k

“za caria ir olcčeslvo“. 
tas skirtumas. (Tai yra 
lanymas ir labai nedailus, 
socialistų Rusijoje nebu- 
vieno, kuris nebūtų nore- 
logreičiausio baigimo ka

su apie tai, kokiu bildu ga- 
gciiaus lo tikslo atsiekti.

nonč
įima
Vieni manė,
tuo J >reičians, kuo Rusija ir tul

ikai smarkiaus kariaus

socialistai neprivalo remti karės 
vedimą ir neprivalo jų trukdyti, 
o liktai organizuot darbininkus 
ir ginti jų reikalus. O bolševi
kai arba bent vadovaujančioji

lo smerkia bolševikus. Pažiu-

jų s r
iidėt
Caru nuvertimo laip-pal norėjo
visi

prie Rusijos sumušimo.

Rusijos socialistai.. I 
Žmonės, kurių obalsis buvo

laši učiai. Prie lo-gi M. Pūkis,

barlinės rūšies “kairiųjų soc.- 
rcv.'’ pirm revoliucijos Rusijoje

Kuomet nu veide ne tik carą, 
’icl r nedavė buržuazijai įsigalė
ti ir prašalino Kerenskio vald
žia tuomet bolševikai paėmė'

žemės išdalinimą vai 
ims, k u o m e 1 m e n 

v’ i k a i ta m b u v 
ir yra priešingi. Kitas skirti 
mas. (lai vra laip-pal labi

)C

ndrus prasimam
mas. < z lai. Kad valdžios, dva
rų,, kliošlorių ir bažnyčių žemė 
Hilų pavesta valstiečiams, sto
jo visi socialistai iki vienam. Ir 
jų nuomonės skyrėsi liktai klau- 
diųe, kaip tatai butų teisingiau
sia ir praktiškiausia atlikti. So- 
cia(-revoliucioiiieriai skelbė, kai 
visa žemė Rusijoje — lai|)-pat
ir ūkininkų — turi Imt paversta 
valstybės nuosavybe, ir kad val- 
diečianis duoti teisę tiktai nau
jo lies jąja: m,at, jiems rodėsi, 
kad Rusijoje šitokiu bildu, pra
lekiant nuo sodžiaus, bus galima

krypęs kapitalistų pusėn. (O li
čiu bolševikam, nukrypo anar
chijos, terroro ir kaizeriškos 
vergijos pusėn. Red.) Pamato

buvo išrinkti menševikų ir soc.- 
revoliucionierių. O dauguma

(Bus daugiau).

MHMHIaHHdlBlkHNHRNVIlI

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir :.'op eras.

Narni) Ofisas: Mlo-ito Ofisas,
3123 S. Hatsted St. FP N. Ocvborr St.

Ant trečių lubų Ui'-13 Uiiity Bldg.
Tel. Drover 13’0 Tel. Centro’ 4411 I

nnnParduota* U|UUU vieną m etą
Dabar išleista trečia laida knygos, 
kurių kiekvienas turi perskaityti — 
/Reikalaukite visuose knygynuose”

Kr. MATULAITI /

ti su rankraščių prisiunti- 
mu. Jų domą tečiaus atkrei
piame į tai, jogei vietos sto
ka laikraštyje reikalauja, 
kad rašytojai stengtųsi kiek 
galėdami suglausti' savo iš
vadžiojimus. Reikia vengti 
kartosimų to, ką kiti pasakė, 
ir tuščių “pamokslų”, spėlio
jimų bei agitacinių frazių.

Artinasi laikas, kada 
mums visiems reikės panau-

(lykite šitą viešai! Būtent: pri-

ir kada aš'esu.išdavęs ir su ko
kiais “grigaitiniais socialistais“ 
laikiau slaptas konferencijas? 
Jeigu jus šito nepriparodysite, 
tai žmonėms bus aišku, kad jus 
esaty daugiau negu šmeižikai. 
Gi jei ir ateityj nepaliausite
skleidę tokius negudrius prasi-j jį kuopai kaipo geriausį draugą, 
manymus, tai aš pasielgsiu kaip Tuoj po to vienas jų užreiškėj

tusios epidemijos, susirinkimus 
laikyti buvo leistina tik iki 10 
vai. vakaro, tai jie skubinosi 
kuogreiėiausia atidaryt susirin-

lijos pusė, “bolševikai“, visai 
nukrypo nuo social-dcniokralų 
programo, lai beveik \ isa Rusi
jos Social-Demokralų* Darbinin
kų Partijh susideda iš “menševi
kų”; su jais susivienijo ir seno
sios bolševikų

jai, ir menševikai ir bolševikai

dą ugelis draugų dar nespėjo a- 
teiti. jie pervaro į susirinkimo 
pirmininkus vienų aršiausi jų, 
tarpe nachala . Tų patį, kur at
sivedė. Geležėlę. ir rekomendavo

dalint v a 1 s I i e č i a m s ir 
privatinę nuosavybę — jeigu jie 
lo norės —- ir tiktai tam tikrą da
li jos palikti valstybes nuosavy
bėje. Dabar bolševikai tečiaus 
išsižadėjo savo senosios nuomo
nės ir priėmė) soc.-rev. nuomo
nę. Vienok jie ne visai atsistojo 
soc.-revoliucionierių pozicijoje, 
kadangi šie reikalavo, kad že

minantis skirtumo tarpe moksli- mes klausimą išrištų Steig. Su- 
nio socializmo pfesukėįų ir kitų sininkimas, idant butų galima ta-

sijoje nėra lokslinio socializmo
Skiriasi į keletą

tautiniu socialistų, ir kitokių. 
Vadint šituos socialistus “men-

socializmo rųšių,. Red.)

kurias kiekvie
na moteris bei 
mergina būti
nai privalo ži
noti. Jų paraše 
žinomas Dr. F. 
Matulaitis.

Jeigu dar jos 
neturi, tuojaus 
ją įsigyk. Kai
na 25c. Adres.:

I t

porcionaliai jų stiprumui. Red.)

riksmų, kad jeigu juos taip ig

ir soc.-revoliucionierius. Red.) 
Kas dėl išvaikymo Steigiamojo

HlŲlŠCVikų nebūtų didžiumos. 
(Menše vikai niekuomet nercika-, 
lavo sau didžiumos. Jie stojo 
už sudarymų valdžios iš visų su

venti su bolševikais. Mat, su 
buržuazine Kerenskio valdžia, 
lai sugyveno, o su proletarine 
bolševikų valdžia nugali! (Tuš
čia pasaka. Juk bolševikai net

kurio pirmiaus patįs bolševikai 
troško. Tai neteisybė, buk bol
ševikai neįsileido menševikų į 
valdiškas vietas. Jie įsileido,

Thedford’o 25c už kre-
Pį bulę. E-75
! I / 'fc RQJ.Mii

SI. Paul's Hospiial
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telcphonc Drover 6060.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obslrc- 
tiški, Gynccologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina ,h\drolhcrapi- 
ja, clektrotherapija ir chirurgija.

CENTRAL MANUFAGTURING
DISTRICT BANK
1112 W. 35-ta gatvč
(Tel. Drover 6310). \

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Sukatomis iki 1 po pietų.

VAKARAIS
Scredomis ir Sukatomis nuo G 

<S vai. vakare.
Mane galite matyli banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Bbulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRAT13.

iki

nia-

Lietuvis Notarijušas
Padaro ir paliudija visokius 

dokumentus ir popieras
GARUS ADVOKATAS 

ofise dėl vedimo visokių provų 
751 W. 31 st SI., arti llalsled St.

Tol. Boulevard 6399.

j f JOSEPH C. VVOLON
j LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salio St.
Telephone Central 6>N

Vakarais:
2911 W. 22nd Street, 

Lrlephone Rockvvell 6IN

M. G VALASKAS
373-5 Kensington Avė., Chicago, III.

Tcl. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 
LIETUVIS GYDYTOJAS II 

CHIRURGAS
10711 So. Mlchigan Avi. 

Roseland, TU.

■»

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Cvea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
61S W. 31st $tr., Chicago, HL

tai atlikti pieningu budu; o bol- Phone Boulevard 7351

VICTOR Gralafonal 
' ir Lietuviški Re« 

kordai. $10 ir 
aukščiau.

Roseland 
Mūšio 
Shop

11416 S. MlchlganAve., (Mago, III.

i-t'l'U i! .
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Jaunuomenės Skyrius
Rainis.

nors kitur” ir ... plūstasi.
Toji “daugžinystės” manija 

yra pavojingas dalykas. .Ji su
darko daugelį pradėjusių, bet 
nepajiegusių išsilavinti draugų.

Naujienų nr. 259 d. Čeponis 
kalba apie L. S. J. Lygos centro

krido tiesiai aukštyn, prapuolė 
mėlynumoj.

Ir juros ir dangus nutilo vėl. 
Bet marios dabar buvo baltos, 
o dangus vis mėlynas. Medis 
ežero saloje išaugo dar didesnis, 
jo viršum" pasidarė dar tankes
nė.

silingindavo. U|>ė jam skersai 
praskrendan'h sustodavo vagoj, 
(lėlės pradėjusios žydėti nebeiš- 
žydėdavo daugiau. Nykdavo au
dros debesis; blikšdavo pati sau
lė, kai jis dieną skrisdavo. Jo 
sparnų nejaučiamas mosavimas 
ir jo nematomi skraidymo vin-

Ant kapo
Veltui, motin, šauki, parpuolus ant kapo 

Sūnaus savo brangaus! Veltui taip raudoji 
Skaudžiai ir gailingai! Veltui atkarioji

Ir jau neprižadins

bę”, tai šitą jau sneai reikėjo 
allikti. Mes tečiaus bijomos, kad 
d. Č. balsas neliktų balsu girioj 
šaukiančio... Lig šiol apie lai 
negavome nė vieno straipsnelio.

Kažin, ko pas mus daugiau:

Kai per mibalkšvusias mares 
besileidžiančios saulės tiesės 
raudonas kelias, ’ dangaus auk
štumoj subolavo tas pat pauk
štis, ir su juo dabar skrido kitas,

giai visam kam kelią pastodavo.
T rečio paukščio plunksnos bu

vo margos, tvaskančios visomis 
varsomis. Ir vienaip paukščiui

Mes Rekomenduojame
=== Tuojaus nusipirkti šSras -- ■

I Emerald NotionPictureCo.
g (šita kompanija išdirba kintamuosius paveikslus (filmas)

.teatrams, mnkvklnma

Kuriose sumirko jau jojo kailis,

sparnais. Marios patamsi), dan
gus nubliško. O miško žalia 
tamsuma nušvito giedriai, ir e- 
žeras apie salą su vienu medžiu

Jis mirė... ir ilsisi smėlio užklotas.
Ant kapo jo čiulba |« dieną paukšteliai

kad kritikų nerėkiu. bet palįs | „usk,li(|1,, iSsi|ygi11O) |yg j() gi. 
jos nuolatos rašo! Kasžin, kuo 
lai išaiškinti?

giai, kitaip pasisukus niaukda
vos šešėliu. Kai saldė tekėjo, jis 
skrisdavo j rytus, kai saule lei
dos, jis sekė saulę. Vėjui ūžiant 
jis skrisdavo smarkiai, šovė lig 
vilyčių skrosdamas ir debesius

Prie šono gi šlama berželis lapotas.

Taip tylu, ramu! Nebejaučia jis skausmo,

Kritika, aplamai imant, nėra

jiji butų tveriamoji, o ne griau
namoji kritika.

lūs dugnas tfar gi'liau nuslinko.
Abu paukščiai apsisukę apie 

medžio viršūnę ir tyko ir pas
kum nulupę jin.

n.

įsiglaudus jis plesnojo kai dru- 
gy«.

naujos gėlės, pakvipdavo apim

li’ nebepažįsta kankinančio jausmo. Kaip ten dalykai stovi su tuo

Ko raudi gi, motin? Ar jam tu pav) 
Tos laimės, to dieviško jojo buvimo?

iu kuopos jam pritaria, ar—ne?

ui nariai.

ir mėlyną paukštį ir tris mažus 
paukščiukus skrido toli, aplin
kui pažiūrėti, kaip žmonės eina, 
kaip jie mąsto.' Beskrisdamas 
leidos jis lai žemyn, tai iš auk-

vo bematant. Miškuos dygdavo,

davo išaugę be vėjo jam pras

Žmogus ta paukštį pamalęs

(Aušrinė)

Kelios mintįs
Didžioji visapasaulinė drama

kad mes, pažangioji jaunuome
nė, su savo organizacijomis ver
čiamas taip, kaip žydas su ba- 
rankomis”..

Taip pasakė d. J. J. Čeponis.

Klausimų, svarbių klausimų

čiaus nė vienas jų nėra deramai

iiam pasilaikiusiam akysna. Jis 
gėrė iš žmonių akių ir jų džiauk- 
smą ir liūdesį ir ašaras.

Naktimis jis vogęs į lilumoj 
gludančius sodus. Ten klausės

nas save. Karlą paukščiui skren
dant žmonės imdavo stalyti sa
vo naujam tikėjimui išdidžią

mums

Atsikvėpti ir pasakyti
ratelių mes turime ‘‘devynias 
galybes”, bet nė vienos tvirtos 
jaunuomenės organizacijos.

Ignas šeinius.

sekė! jų užmiršimi' skendančius 
žvilksnius. Ti s užskleistais lan
gais jis klausės nakties klaiku-

Trįs Paukščiai. Baltas paukštis būdavo visur, 
visuomet. Viską pasiekdavo jo

sirengę prie naujų didžių užda
vinių?

Tūli musų draugai 
daugžinystės” manija.

serga lios marios. Dangus buvo mėly- .lis skrido paskum lisdan al-

“mok- debesis nei debesiuks nedrums-

monių tais klausimais, kuriuos

nr. 217. Tie klausimai turi lie

ju išaiškinimo priklausys tiks-

sideda iš vienos laikraštinės špal-

‘‘šiandieninio mokslo klausi
mai”. Vedėjas, suprantama.

“geros progos”, kad alsileisus 
netik skyriaus vedėjui, o ir pa
čiam laikraščiui, kuriamo netu-

Jisai nusikrausto ‘‘kur

Extra! Extra!

senai neslinko vandens pavir-
skausmą, jie milo jų sapnais, au-

labi lik ką p; statytą vienu įnir
timu nugriau lavo. Pačiam dan
guj ir šviesdavo ir niaudavus 
margam paukščiui padangėje 
skraidant. Marios nuguldavo 
tylumom visa žvaigždėtą dan
gų savo gelmėj bevaidindamos 
ir staiga iš los pačios gelmės 
sujusdavo jos visos ir bangomis 
kaip kalnais ' virsdamos, skandi
na salas ir ar lo šimtmečiais iš
stovėjusius žemės krantus.

f

> .... ° 1 1
laukdamos tylėjo. 

Karta aukštai nušvito baltas c 

debesiukas. Jis leidos vis že
myn, arčiau į vandenį.

deniu, jis ėmė' skirtis nykti ir iš 
jo išskrido didelis baltas pauk
štis.

Paukštis palietė sparnais van

sujudo ir dideliais ratais sklis-

šį. Danguj augo ir rinkosi de

molinos sparnais ir lai iš 
mes, tai iš džiaugsmo cypi

žiojo aplinkui ir jo vaikai vis di
desni augo.

III.
Kai paukščiukai išaugo ir iš

moko skraidyti baltas paukštis 
ir mėlynas atsiskyrė nuo jų ir 
pamažu, pamažu k i Ida m i _LllLl*z 
šlyn pasislėpė už rausvo debesio. 
Jie sugryžo vi 1 dangaus gelmės-

re jų keliai. Ir kur pirmo buvo 
skrista atskridus antram viskas 
virsdavo kita: p, viskas užsting-

vėl keisdavos viskas, vė’l mai
nydavus skili? am nepastovume. 
Keitės dienos viena kilos nepa
žindamos, va' go žmogus žemė
je, nesuprasi! mas nieko.

čiai virš girių tolumos, ties sala

Pirmos, ikišiol negirdėtos, prakalbos įvyks

Ned., Lapkričio 10, 1918
po imtu. I.’>37 So. Ashland avė. Pradžia 7:30 vai. vakarė. Tose 
prakalbose bus aiškinami iš švento Kašto krikščionių tikėjimo da
lykai ir k;j turi žmogus daryti, idant pastotų išganytu. Prie to 
bus giedotos puikios giesmės. I liejimas yra visiems liuosas. — Ben
gdami tas prakalbas nemanome kokių naujų sekti, uždėti arba be
dievybę platinti. Mes norime tik krikščionybę sudrulinti.

širdingai užkviečia prakalbų rengėjas J. Valiuliu.

ant kurio atsisėsti galėtų.

Jų likusieji vaikai dar paskrai
džiojo virš medžio viršūnės, virš

do per miškais apjungusią tolu-

Ežero viduryj buvo uo-

i tris puses.
Pirmas paukštis nuskrido pie

tų link. Jis skrido tiesiai ir au- <■-
kšlai. Dieną jis buvo baltas ir

ro. u.zeras pajuodo Kaip pins 
audrą. Paukščiai pašėlę puolė 
ant kits kilo. Visa aukštuma 
virpėjo nuo jr įnirtimo. Plank
uos draikėsi -p > orą ir skriejo to
li aplinkui. Ir raudonais lašais 
ugnim įlėkdamas kraujas tiško

iai viename' rali',
nui vienas medis/ Paukštis nu
tūpė jo tamsinu keruolon viršū
nėm Paskum iškilo vėl ir pus-

viskas švito, triško. Žmonės pa-

Kur Laikot Savo Pinigus?
Laikant namie, pas biznierius ant palaikymo, arba kitose nesaugiose vietose

džiaugės. Seniai susitikę jo žvil- 
ksni niekuomet nebetikėjo, kad 
mirs. Jaunieji augo galingomis 
pajėgomis ir jų kiekvienos nak
ties sapnas nebliško saldės skai-

nega'lėjo apsiginti nė vienas nu-

liesiu smarkumu, antras šaldo 
ir kaustė, trečias vingiavo lai gu
driai, lai iš netyčių užpuldamas.

klonių kilo dainos kvipo staigiai

LAIKYKIT PINIGUS GERAME, SAUGIAME, IŠBANDYTAME BANKE. jas siausdamas.

Moka 3čią nuošimtį ir 
padėtus pinigus išmo
ka ant pareikalavimo. 
GANDAS, kad buk 
valdžia paims iš ban
kų žmonių pinigus, y- 
ra neteisingas.

vos mėlynas ir skrisdavo žemai.
Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių Čia sudėti pini
gai butų pilnai apsaugo
ti. BANKOS šerininkai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakom ingi už 
banko saugumą.

krito paukščiai žemyn, po med
žiu, kuriam dar juodavo jų pa
senęs lisdas.

Prasiskyrė juodi debesįs, pra
sivėrė dangus ir skrosdamas orą 
skėlė perkūnas tau medin, ton 
sa|on. Sugaude ežeras iš kraštų 
virsdamas ir nuplovė prarijo sa

Žmonės nubusdavo, kur jis pa
langėj nutupia ir nubudę sap-
nuodavo. Sapnas glausdamas 
juos gimdė jiems naujas mintis 
ir naujus norus. Jie ryžos lei
sti naują pasaulį.

Vėl nutilo, išlošto marios ir

nas ir giliai m ė1’ynos marios. 
Vėl laukė marios viso pasaulio

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

1112 W. 35th Street. Tarpe Morgan ir Racine gatvių. Chicago, III.
TURTAS viršina' $4,000,000.00 (keturis milijonus dolerių)

šis yra taip GEBĄS ir TVIRTAS bankas, kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis. 
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IšKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredomis ir subatomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas.S. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriaus Vedėjas.
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į n n—m—■ mm —n n w — — ■■ ■, „

rūs link, bet skraidžiojo visur. 
Jis skrido vingiais ir tai leidos

ksnos neturėjo jokios varsos ir

Jo sparnų dvelkimu užgauta 
banga sustirdavo ir neidavo to
liau. Medžio šakos nuo vėjo pa
linkę nebeatsikeldavo jam pra- 
sk vidus. Kas juokės, to skruo
stai juoko pagauti pajutę nema

goje), tylėjo bangos. Žmonės 
klaidžiojo nerasdami ir neieško
dami kelio.

Joks šešėlis nesjinko vandens 
paviršiu, joks debesis nedrums- 
dė dangaus skaidrumos.

Ir kartą vėl ėmė leistis baltas 
debesiukas iš dangaus. Kai jis

išskrido baltas didelis paukštis

teatrams, mokykloms, organizacijoms, 
biznio firmoms etc.).

Emerald Molio n Picture Company Studija 
1717—1729 North Wells si., Chicago/

EMERALD kompanijos studijos butas yra puikus, tri
jų augšlų muro namas. Žinovai pripažįsta šitą studiją vie
ną iš geriausių visoje Amerikoje.

Studija įrengta su visais naujausiais moksliškais pa
rengimais; pripildyta įvairių-įvairiausiomis prielaisomis 
gaminimui visokių krutamųjų paveikslų (filmų). Kiek
vienas studijos skyrius yra po priežiūra savo šakos žinovų.

« 1 • • • 1 • ■•id • •

FREDERICK J. IRELAND
(Jis taipgi yra dabar paskirtas generaliu direktorium 

Chicago Permanent Exposition).
EMERALD MOTION P1CTURE KOMPANIJA turi už

ėmus keletą didelių kontraktų gaminti paveikslus atsižy
mėjusių artistų ir firmų. Išpildymas užimtų kontraktų 
gali suteikti kompanijai didžiausius pelnus. I.š daugelio

kontraktą pagaminti savo studijoje taip vadinamus “BILLY 
V/ESI” paveikslus, kurių teatrus lankančioji publika ne
gali atsigėrėti. Belo EMERALD kompanija turi padarius 
kontraktą su garsiu, atsižymėjusiu ir publikos mylimu ar- 
lislu-komiku

LEON ERROL
pagaminti visus šilo artisto paveikslus. (Artistas Leon

. , , « v c, ---------- ------

paminėtų kontraktų suteiks Emerald kompanijai didelius 
pelnus.

Belo Emerald kompanija dirba paveikslus daugybei di
džiausių firmų, pavyzdžiui: Marshall Field & Co., Sears 
Roebuck A ('o., International llarvester Co., Portland Ce-

Permanent Exposition (Cbicagos Nuolatiniai Parodai), ku
ri rasis didžiame Siegel Cooper Co. buvusiame name, kam
pas Stale ir Vau Buren. galvių. t

EMERALD KOMPANIJA nori praplatinti sa
vo nuolatos augantį ir bujojantį biznį ir todėl trum
pam laikui siūlo visuomenei pirkti mažą dalį jos šė-

$10 Pref. serų, nešančių į metus 
%10 Common Šerą D O V A N A I

Stebėtini pelnai padaromi krutamųjų paveikslų indus
trijoje. Mes likime, kad Emerald kompanija turi geras 
progas atnešti didelius pelnus visiems savo šėrininkams. 
lodei mes rekomenduojame hiojaus nusipirkti, kiek ga
lima daugiausiai, šios kompanijos serų.

Mes prašome kiekvieną investorių ateiti ir ištirti šios I 
kompanijos stovį. Atsilankiusiems norai aprodysime kom
panijos sludiją-namą ii- abelnai visą jos didelį turtą. Ne
galinti ypalisk’ai atsilankyti kreipkitės laišku, o prisiusime 
jums knygutę su pilnu kompanijos aprašymu ir daugelio 
paveikslų.

EMERALD kompanijos serus galite gauti pirkti tiktai 
per musų firmą.

Peoples Investment Co. j
(Ineorporateil).

313 So. Dearborn Si.------Room 1200—1202 į
Tel. Harrisoii 2525 Chicago I

Pasarga: Ofisas bus atidarytas ncdėliomis nuo 12 iki 3 po pietų. I

j Jeigu norite, kad Jūsų pinigai butų apsaugoti ir 
■ ai neštų Jums nuo 7-to iki 10-to procento ir butų pa- 

dėti į tikrai gvarantuotą ir užtikrintą dalyką, tai 
P kreipkitės tuojaus ypatiškai arba laišku į žemiaus 
| paduotą antrašą.

| Mes Jums suteiksime visą rodą ir plačius paaiš- 
P* kinimus, kur reikia savo pinigus laikyti Ir kur Jūsų 
| pinigai atneš didelį procentą. Pasinaudokite šia 

proga! Atsišaukite tuojaus!

t Liberty Land & Investment Co i

1 3301 So. Halsted Si., Phons Beeisiant 6775 1
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Tuo jieO baltas nežinomas paukštis

nau jo medžio, naujos salos.

•Reikia šviestis. J prie nauju jnĮ|nj esnnii
gyvenime

negaudo.

Ciagimės ir ateivės. beminą, kurc

lai

Jaunas Karalius.M.

pripažinimui ji esant karalium

liną patraukimą

ji Karalių i paskirtus jam kam-

Ponia Geradarė

kųs strauso pluuksnų pluoštai.

nzos laikė lies prie

visuo-

čiulbėjolai,

Jaunuoliui.

į ' X ■■ VTI

Chicago, III.

i

vo prie darbo, tai jie, kadir keik
dami, dirbo. Nes jeigu nedirb-

išleido prisakymą visiems auk- 
soriams dirbti dieną ir naktį jų

lio kaulo stiebai laike šilkinį skė 
lį, ant kurio kaip baltos putos, 
siekėsi lik sidabriniu lubų pui-

grožėj numalšinimo sopulių, al- 
laujinimo spėkų. Laike lų na-

jo ametisto lėkštė.
malėsi didelė katedros bonia a p- ‘ 
skrila visšune, tarsi muilo bu r-,

atsistojo ir, pasirėmęs ant mar
murinio žydinio, apžvelgė silp-

buvo
Kara-

uju pasaulių jieškojimo, kaip 
jis vadindavo savo keliones, nes 
i.šlikro jos ir buvo dėl jo kelio
nėmis šalyje didelių stebuklų

Bet dažniau- 
niti pienas.

viena-kiląc 4

ala. Turi

ir žiūrėdamas į storą pušinį rą
stą, degantį žydinyje. Garsiau
sių to laiko dailininkų piešiniai

KAINA $2.00 UŽ VISĄ. 
Paskambinimui guzikas 50c extra.

Skaitykite šį laišką nuo ponios Ja
mes Uolines, 7lh Street, Boekl’ord,

Ilarbšlumu, švarumu 
gaminimu jos keliais 
apeina pasiputusias

Apsaugai i 
nuo vagių kompanijų ir tūkstančių žmonių, kurie jas vartoja, lai yr 
gelis su skambučiu, niekad negendančiu, ir nieko nekaštuoja jį vartoti. 
Užsisakydami ir siųsdami pinigus, rašykite šiuo Adresu:

-eisi į pragarą! Tais laikais 
darbininkui nereikėjo protauti, 
o tiktai klausyti ir pildyti pono 
įsakymus. Jam tereikėjo tik 
dirbti. Protiškai jisai buvo

mis, tai bent sumažinus?... Apie 
lai manau pakalbėti kada nors 
vėliau. Tuo tarpu butų geisti-

kinais , dargi lietuviais, musų 
sporlės nemėgsta draugauti.

ktus. rankos laukė naujų

ici rateliuos!' Suprantama, kad 
ir šit; pastarųjų skaičius yra ne
didelis. Bei palyginus su vingi

lokio išėjimo joms ir nelieka.

naujame atsilikime

S.J. Lygą ar daug jose rasi
me čiagimių lietuvaičių? rikiuo
si. nieks neprotestuos, jei pasu-

limas dalykas. Visas jų, užsiė- jam prirengtus puikius drabu- 
mimas šokiai, krutomųjų pa 
veikslų teatrai ir... slimpinėji 
mas su “gatvės vaikais” vėją

vo renkami brangakmenis, tin- 
kami papuošimui jų rankų dar
bo. Jaunas Karalius jau įsivai
zdino savi* šlovinti prieš didįjį 
altorių Katedroj iškilmingai

Prieš nau
ji) dcparl. 
.sankrovų.

Jūsų senes 
pianas ar
ba kalba
moji maši
na Ims pri
imta mai
nais ir Ims 
padaroma 

gera sidar-

su “grinorka” jaučiasi daug lai
mingesnis. negu kad su koketuo
jančia 
viename 
moka i

ir brangus 
daiktai turėjo i jį didelę pri
traukiančią spėką. Geisdamas 
turėti jų kuodaugiau įis išsiun-

Tarybos posėdžių, ar priima
mos salės, jis nubėgdavo didžiai
siais laiptais, papuoštais bron
zos ir žibančio pdrfiro liūtais ir

išreikštų savo mio/none. Pasi- c * *

K a s 
as 2.’><

-kad Grožė 
myli

pantį didžiausiame nusižemini
me prieš didelį paveikslą, ką lik 

ir, malo- 
kokiu lai

S. F*. TANIS
734—738 Wert 18-th St, D ■’

(Tąsa nuo 5 pusi.)

nlietęs vandenį sparnais nus- 
rido vėl aukštai, toli.

is ješkojo naujos salos ir
lio medžio savo lisdui, naujo

marios siausdamas ūžda
mos bangomis grojo apie nau4 
ją viltį, miško unksmė tankejo, 
kaupč vietą kitoniškiems sap
nams. Nakties dangus skliautė 
savo gilumą kitoniškoms, kitaip, 
trvkštančioms žvaikšdėms. Žmo-flflnn‘

s dabar jaunuomenė per
gyveno ypatingai sunkų momen-

nuoli apie praeities dienas nega
lima. Buvo tokie laikai, kada 
žmonės, ypač darbinink u, nieko

mokindavo poterių ir būdavo 
Apie mokslą anuomet ne

galėjo būt kalbos. Tai buvo sun
kus baudžiavos laikai.

Dabar kili laikai ir kiloki 
žmonės. Dabar be apšvietos dar
bininkas negali gyventi, dera
mai gyventi. Melai po metų žmo
nija eina vis tolin-link apšvietos 
ir geresnio gyvenimo. Kas ne
mokės
aplinkybių, tas turės žūti. Pa
čios aplinkybės mus spiria švie
stis, organizuotis, ir pažinti sa
vo klesos reikalus. Jaunuome
nei tatai reikia turėti omenyj. 
Tik kovodami mes iškovosime

būdų? Kovos budus galima pa
žinti lik apsišvielus. O.apsišvie
sti galima tik skailanl geras 
knygas ir liukraščius. Norint 
susipažinti su ekonominio gyve
nimo sąlygomis, reikia gerai pas 
liidijuoli politišką ekonomiją. 
Daugelis musų jaunųjų draugų 
dar tebetiki j senus burtus, lau
ko nepadorias vielas: karci:imas, 
balius, rūpinasi šokiais, krula- 
mais paveikslais ir II. lai yra 
tik gaišinimas laiko, o naudos 
tai nė už sudilusį skaliką.

Mano manymu, butų daug ge-

jau Ii šiokį- 
toki darbą, o kada neteksime 
spėkų išims mus iš dirbtu
vių. kaip kad išiįiela sudilusią 
mašiną! Vadinasi musų gyveni
mas neužtikrintas. Todėl pri
valomi' reikalauti naujos so-

v

kovoti nepažindamas los kovos

Apsaugojimui Ekvo= 
jimo Pašaro

ARTOKIT International Feed Grinder, kuris

rims žievėse, iki bile kokio smulkumo, ir reika
lauja mažos spėkos tam darbui.

Yra trį.s rųšįs iš International pašaro glūdėjo, 
kiekviena rikšis skirtingų didumų dėl visokių pa-

plotvėmis. Rųšis C, tik mažinus grūdams, yra 
didelio greitumo, greito trinimo malūnas, su 6 ir X colių 
plotvėmis. Kyšis D. sunkus grudėjas, padai s I 
nams žievėse. Jis turi spiralj pjovėjų ir X arba 
grudimui plėtves.

na. patvirtinami kuomet reikalinga: yra aorupinta su ■ 
visais reikalingais saugumui reikalavimais dėl apsaugo
jimo susižeitlimo ir sulūžimo, ir aprūpintas nuolatos te
kančiu, ekonomišku International Keroaene Engine, jus 
negalite gaut geresnio grūdiniai įrengimo, 
kuris gali atlikti darbi) už mažiau išlaidų.

Itašvkite mums dėl katalogo.

Internati<mal Harvester Conipany of America
CHICAGO (fneorporatcd *

mi užtikrintas. Bet kaipgi 
s galim reikalauti tokios tvar-

? Red.), tada ga
lėsime* kovoti už ją.

Jaunuomenė

sųsipažinli su ta

pasimokinli. O kad jų turėjus 
ir daugiau, lai mes visi privalo
me remti tokią LDLD, kad ji iš
leistų daugiau naudingų knygų. 
Taigi, jaunime prie apšvie
tus! —J. Gasiunas.

’Dirpe čiagimių ir ateivių, lie*- 
luviu vra didelio skirtumo. Ma- 

4 •

nuo. kad neprošalj Ims nurody
ti' tuos skiri imtus kelis trum
pai.

Pirmiausia. Pažvi'lgkime i 
pažangiųjų Amerikos lietuvių 
organizacijas, tokias kaip LSS.,

Čiagimės lietuvaitės nejdo- 
niauja einamosios \al:mdos 
klausimais. Darbininkų judėji
mas

Sis Y ra Tikras Apsi- 
ginimas Nuo Vagiu

met duoda žinią prieš įsilaužimą — dieną ir naktį
Apsaugos nuo vagių padavimo ženklo spyna yra augšlos rūšies, tobulo mechanizmo su 
garsiai skambančiu varpeliu, kuris skambina norint atidaryti duris, prie' kurių yra uždėtas 
lenciūgas. Čia nėra jokių batareįų arba elektros drūtų, kurie tankiai genda, l’žteks visam 
amžiui. Ši spyna tinka į bile kokias duris ir galima pritaisyti į kėlės miliutas.

dus skambina varpelis, šis esantis lauko pusėje skambutis nieko neturi 
bendro ir netrukdo padavimui garso.

nuo vagių padavimui garso spynos yra rekomenduojama nuo policijos, apsaugos

Žinoma, aš nenoriu pasakyt, 
kad šitaip elgiasi visos ėiagimės 
lietuvaitės. Ra i įtinsi ir rimtų, 
apsišvietusių lietuvaičių, bet jų 
nedaug.

Dabar pažiūrėkime j ateives.

niosios “yankės” vis dar s'hmpi- 
nėja ir daugelis jų susi’laukė... 
“Kristaus metelių”. Ir kada jau 
pamato kad patįs jų numylėtie
ji sportai (daugiausia svetimtau
čiai “gatvės vaikai”) j u nebepai-

John II. \Vilcox ;md Co., Garbus 
Tamstos:—Aš lik ką sugrįžau iš jū
sų aptiekus, mėginus nusipirkti- Na
tūros Lawlax. Du apliekoriai par
davėjų ir mandagiai pasiūlijo man 
nusipirkt i. kiti neišrodė taip užsiin- 
eresave. Pats faktas, kad jie nie- 
uiomet nepardavė Nuturės La\vlax 
>uvo prirodymas, kad jie nežinojo 

ką jie kalba. Argi tai neapgailėtina, 
kad liek daug apliekorių. turėdami 
reikalą su nelaimingais ligoniais, 
užmiršo, kad pasišventusi žmogystė 
savo užsiėmime ištikrųjų turėtų Im
ti. Jūsų Natūros La\vlax Imtinai tu
ri Imli pardavimui musų sankrovo-

i se, ar nėra tokio budo, ypatingai 
! laike šios baisios Influenzos ligos, 
kad Bockfordo žmonėms duotu ži
noti, kaslink to stebėtino sveikatos 

'apdraudimo. Natūros l.a\vlax yra 
taip reikalingas mano gerai sveika- 

iviesa — kvielkų 
I e įdėtu ši. oo 
dėžules Natines 

l.a\vlax. Irjs draugams, kuriu čia j- 
dėli adresai. Su tikra pagarba Mrs. 
.I.įmes llolmes.

Kaip prakilniai gera yra ši bran
gi ponia. Jeigu kiekvienas turėtu 
tokią dvasią, žmonės greitai Imlų 
ponais savo paties kimo mašinos su 
sveikata ir stiprumu, laike šio ken
tėjimo nuo epidemiškų ligų.

Išvalykite savo vidurius, kepenis, 
inkstus ir žarnas nuo susirinkusių 
bereikalingų nuodų, bet ne stebėti
nomis medicinomis, kurios iššauna 
per jūsų švelnią mašineriją kaip ka- 
nuolė. švelniai veikiantis Natūros 
Laxvlax yra pardavimui mėlynose 
dėžėse 25c ir 50c pas visus gerus ap- 
tiekorius ir Departumentinėse san
krovose.
Klcin’o Dopartamentinės Sankrovos 

(Apgars.).
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poniu- j

rodėsi

Jo rasime ir

tiz
rio kambarin.

ir šeimyniškame

šia

(iudrumas
Pianų sau

Daug stebėtinų pasakų suba-

kuomcl šau-
mingu pasveikinimu nuo savo

sunkus jungas*'.

niso.

—S. Pašulnietis.

Visi nepaprasti

Malonus

RED. ATSAKYMAI.

iki 9: 
kitais

no arba Elektros Seklyčios 
Lempa, 20 muzikos rolių, 
jūsų pačių pasirinkimo,

tekiems šūkaujantiems vaikinė 
liams duokime jiems “šventąno ir ant alaus pavadino” Pa

rašykite mums ve.y apie jau
nuomenės reikalus apskritai. O

pasirinkimas iš IIABT .... . < ..v h.
OVEB- 
kokius 
galima 

dabartinėmis V»’lIOLE-

$445 ■

KLEIN BROS 
l% PIANO STORE V

2027-29 South Halsted St.

karaliaus rūbuose. Ir maloni 
šypsą pasirodė ant jo jaunų lu
pų; skaisčiu spinduliu ji žėrėjo 
jo tamsiose, kaip begalinis miš-

ms‘iu šešėlių-namų, ir pailsi 
sargvbos kareiviai, žinksniuoja

Ginčyties su 
imoka. Kad 

jisai nusikraustė į bolševikuo- 
jantį biznierių organą, lame ir

PINIGAI NOBIAI GBA/.INAMI 
JEIGU TAVOBAS NEUZGANE- 
DINA.

Taigi apie tą kone laukinį užsi- 
ganėdinimą munelanl nuo savo 
kimo storus nudėvėtus skudu
rus. Žinoma, kariais bernai
čiui pritrukdavo puikios miški
nio gyvenimo liuosybės; tuomet 
jis pradėdavo išjuokti tą 
rusių dvariškių etiketą.

Puikusis paioeilis, kurį 
vadino “linksmybe” jam
esant nauju pasauliu, sutvertu 
lik jo iižganėdinimui. Kada lik

atvežtą iš Venecijos 
mai, reiškianti kulta 

» 4

naujų dievų. Antru
ralius prapuolęs ant
landų, Jr po ilgų jieškojimų ji
sai surasta mažam šiaurinio bo-

į kaklą marmurinei vergo Ad- 
riano stovvlai, kuria rado ant u- 
pės dugno, statant didelį akme
ninį tilta. Karta Jaunas Kara-

4 4 C

liūs praleidęs visą naktį žiūrė
damas į mėnulio spindulių žai
dimu, su sidabrini' Endimiano

tų visokius brangakmenis, auk
są, dramblių kaulus ir brangius 
rvtiečiu audinius. • 4

Bet daugiausia jis įdomavo 
savo rubais, kuriuos jis turės 
vilkėti karūnavimo dienoje. A- 
pie juos jis ir dabar mąstė, pa

liai apšviestą kambarį. Kamba
rio sienos buvo . išklotos bran
giais kaurais. Didelė dailiai iš
puošta spinta užėmė vieną ka
mpą, o ties langu stovėjo kelin
tas plono Venecijos stiklo puo
delių ir bliudas tyriausio onikso. 
Šilkiniame lovos uždangale bu
vo išsiuvinėta melsvi aguonų

Nuošaliai nuo augštos rendos distrikto

Pirkit Dabar Kalėdoms Kerzheim 
Player Piano. Vienintelis Įstni 

mentas Jūsų Namuose
Mažas depozitas dabar ir mes prisiusime bile koki 

instrumentą kokį jus pasirinksite Kalėdoms 
ę.l.l/jos s,ihukvnlils išdirbi,„„ vis„ „„.„Jirnii,, j.islranrnl,, , 

s.-,n ir,.kuino ,l„„g i,|,Krrzhei,,, P| " , J1
kus reiškiu .nugslęsncs kuinas. Pirkib- ,|nb,ir l.uomri k , n< s 
žemos u- pnsiriiikiimis didelis. k.uiios
Musu naujas 1919 modelis

KERZHEIM;

Geriausias instrumentas už pinigus.

Lengvi išmokejimaėBe Nuošimčių
Piirdiiodama lengvinusiomis išmokėjimo sąlygomis (Jiiragoje,

gyli vien:! šių jaigšlos rūšies iiislriiincnlų, kokį pigiausiai padaro. 
Musų sąlygos yra padarytos dėl jūsų parankamo, ištikus ligai, su 
larlis galima padrtiyli su Klein Bros, lengvesniems išmokėjimams 

aleikile ir pasikalbėkite,
3 vartoti Player Pianai, kiekvienas $290.

pagal su
tartį.

NEPADARYKITE KLAIDOS ,3

Pinigų Sutaupymo Vertė
Mes nupirkome daug SIUTU ir
OVEBKAUTU pirm l'AKII.SIAN'l 
KAINOMS ir mes dabar galime 
juos pasiūlyti jums už DIDI.I.I

OVEBKAUTAI vėliausių audimu 
ir MODELI V AUGŠTOS KLESOS 
PASIUVIMO — SPECIALIAI po 
$19.0(1.

Pilnas i 
SC11AEENEB and MAUS 
('.IETY BHAND SIUTU ir 
KAUTU nuo *25 iki *5(1, 
mes jums siūlome mažiau 
nupirkti i...’...- 
SALE KAINOMIS.

Geriausias skyrius vilnoniu 
S\VEAI>EB KAUTU visų SPAL-

"SPEC1ALIS PASIŪLYMAS č.E 
VEBYKU. VYLU. PADABY'H 
\NT VABSTOTO 'PELIUKO 
SKUBOS i'.EVEBYKAI JUODI, 
šviesus, rusvi ir naujos spalvos 
tamsiai rudi naujausios slailės. 
Sperialės kainos po $f.X5

Mes užlaikomo MANIIATTA 
MABŠKINIUS, BABSALINO 
JOHN B. STE’r'l'SON SKBYBi 
LES ir ELOBSIIEIM ČEVEID

HIRCSH & GEIS
DVI SANKROVOS 

829-837 So. Halsted St 512 Milvvaukee Avė.

RSSElOBan

Jonas Ruplis
mirė spalio (Ori.) 27 dieną, 
10 vai. vakare. 3(i metų am
žiaus. Laidotuvės įvyks nedė
lioję. lapkričio 1(1 d.. 10 valan

dą ryto, iš graboriaus Aleko 

Masalskio, po mini. 3307 So. 

Auburn avė., Į raidiškas Ka
pines.

Del plalcsnii) žinią kreipki- 
ičs pus brolį J. Kazimierų Bu- 
plj šiuo adresu:

10550 Indiana avė., Chicago, III

Kovui. — Ačiū, sunaudosime.
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Chicago ir Apieiinke ine ir vienas sau dūmoja apie sa
vo* “nelaimingą meilę’’.

“Taikos” ovacijos 
Chicago j.

kietija pasidavė ir tuo bildu 
mūšiai tapo pertraukti, visame 
mieste prasidėjo kuodidžiausias 
sujudimas ovacijos. Ypačiai

vėliau išspausdintų laikraščiuo
se pranešimų, kad pirmoji žinia 
buvo neteisinga, minios žmonių 
užplūdo visas gatves ir krykšta
vo, skambino ir vėl krykštavo... 
Iš didžiųjų “skyscraper'ių“ (bu
dinki;) pasipylė balta popierų 
jura. Mesta pro langus viskas, 
net ir “loiletų“ popiera... Siū
buojanti oriupopiera darė įspū
dį sausio mėnesio pūgų.

Ovacijos tęsėsi iki vėlumos. 
Kada visa nusiramino ir gatvės 

kaikurio-

jį “iš visos širdies ’ ir... susirusi
ni tų su “mylimu Robertu Bar- 
bville.“ Ir nė šuo jųdviejų neuž
uostų.

Dabar tečiaus Martinui reikia 
nešiot tuos laiškus nuo advoka
to prie teisėjo, nuo teisėjo prie 
advokato ir reikalauti divorso.

Ponia Nora sako taip: ji butų 
mylėjusi ir mylėtų savo prisieką 
Martinų, tik kad jis perdaug žin
geidus...

Vyrai, jeigu norite, kad jūsų 
inoterįs butų ištikimos ir jus my

kuriuos joms atsiunčia ‘mylimi 
Robertai4’.

Bukite atsargus.

pasidarė tuštesnės

ma paeiti pridrilnisia ir sumir
kusia popiera. Galvių valyto
jai kone per visą naktį turėjo

ilgime”. Kada pro sto-

vienojiūdai apie 
kameroje pasigirdo kuklus kali
nio balsas. Jisai giedojo “Slar; 
Sprangled Banner'ą“. Povaliai 
ii nasekė kili kaliniai. Vėliau

nu... Į kalėjiino sienas atsimuša.

Sako sveikatos departa
mento perdėtinis.

t - h -U ‘
“Bukite atsargus.

kad jūsų kojos visuomet butų 
užlaikomos šiltai.“

šitaip vakar užreiškė sveika
tos reikalų komisionierius Ro- 
berlson. Pasak jo, ne vieną dar 
gali užklupti nelaukiamoji vieš
nia -inl luenza..

Vakar buvo 188 nauji susirgi
mai: 150 iiil luenza ir 38 plaučii; 
uždegimu. Mirė 86 žmonės: 5b 
nuo ini luenzos, .o 28 nuo plailčii 
uždegimo.

Atsargumas yra geras daiktas. 
Kol epidemija nėra galutinai pa-

«.arti

i Pritaria darbininkų
i suvažiavimui.
(šalin socialistų šmeižikų 
Geležėlę!

Hako LSS. 22 kuopa.

sumanymui šaukti Ameri
kos lietuvių darbininką suva- 
Uavimą. Kuopos susirinkime, 
lapkričio septintą, tarp kita bu
ko priimta sekama rezoliucija.
■ “LSS. 22 kuopos mėnesiniame 
susirinkime, laikytame lapkri
čio 7 d., 1918, Meldažio salėj, 
Chicago, III. Po apkalbėjimui a- 
!pic “Naujienų“ sumanymą šau
kti visuotina Amerikos Lietuvių 
Ik rbininkų suvažiavimą, mes 
vienbalsiai tam sumanymui 
pritariame ir sykiu raginame 
visas kitas draugijas urnai pri- 
si< ėli prie šio sumanymo įvyki- 
nimo. Momentas labai svarbus! 
D; rbininkai turi visuomet būti 
sargyboje savo reikalų, o ypač 
I; bar. Todėl svarstykil visi, 
kas lik galit, apie darbininkų su
važiavimą ir viešai apie tai pra-

Už Org. D. Maliorius,
Rašt. N. N. Kviklienė,

Galutinai atsipeikėta tik ant 
rytojaus, kada žmonės pamatė 
oficialį valdžios pranešimą, jo
ge! minėta žinia buvusi neteisiu-

AREšTAVO Dth**- 
NUŽIŪRIMI! BANDITU.

Ech, such disappoiiitment!
Policija areštavo du nužiūri

mu banditu. Spėjama, kad vie
nas jų turėjo nušauti p-lę Luti 
Almon, nursę, Post Graduate li
goninėj.

Pagalios.

ivo
mokytojų jau 

Tik ant čekių ne-C

GALĮS BŪT DETEKTIVl’.
gavo

Varge! O jisai taip spyravosi, 
taip norėjo “sutikt ir nesu
tiks“ kas dėl to algų išmokėji-
nu

žingeidus vyras.

Jeigu pons Martin Scanlan, 19 
E. Division gt., nebutų buvęs 
toks žingeidus ir nebūtų žiūrėjęs 
kas parašyta tuose laiškuose, 

kuriuos jis rado savo “aisbak- 
syj’’, tai šiandie jo Nora mylėtų

Pons Owen Dooley, sure, ga
lįs būt geru detektivu. Vakai 
jis pagavo... nfoterį. Buvo taip 
Drąsusis Owenas įėjo savo “frei 
to“ saliunan, 8957 Buffalo gt 
Paskui jį įsek? nepažįstamas 
banditas ir visiems užkomanda- 
vo: “rankas augštyn!’’ Visi pa
klausė ir sumelė jam 40 dolerių

Kada banditas apleido saliu- 
ną, Ovvenas pastvėrė savo freu-

MOTERS!
MOTYNOS!

DUKTERYS!
rios greitai 

pailstai: e- 
sate išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 
vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pusi- • 
duodate me 

lancholijai arba iš-

bėgęs jis tečiaus pamatė, kad 
kartu su banditu bėga moteris 
matoma, sergėjusi saliuną. O švė
nas paleido porą šūvių, banditai 
Ino patim atsakė Owenui. 'l'ada 
()wenas urnai padarė “chang eof 
mind“. Kada bandito saki leivt 
parpuolė ant gatvės ir banditas 
(jo, matyt, butą nedžentelmeno) 
nepakėlė jos, Owenas sumisli- 
jo. kad bus geriau pasitenkinu! 
iiiolt-rin. Taifii pakeli nuo

gatvės ir nusivedė į polysteiši- 
nį.

Banditą turėsią sujieškot pa-

,’š pradžios, kada rezoliucija 
bi vo pašildyta, tūli draugai pa- 
ibf'jojo begu toks suvažiavimas 
yra galimas. Mat prie dabarti
nių įtemptų santykių, gali ras-* 
ii s tokių, kurie norės pasiprie
šinti tokio suvažiavimo šauki- 
ii!’: i. Nurodžius tečiaus, kad 
•a kas yra begalo svarbus ir kad 
msipraltįsieji darbininkai priva
lo kuogreičia usia organizuoti 
tavo spėkas — rezoliucija tapo 
priimta ’ vienbalsiai.

Vėliau dar buvo pakelta kitas 
klausimas, kuriuo turėtu susi- 
rūpinti kiekvienas save gerbiąs 
socialistas. Tai priėmimas į L. 
SS. 4 kuopą paskiibusio rėksnio 
r socialistų šmeižiko, Geležėlės, 
fo gelt želės, kuris dar pora mė
li siu atgal plūdo socialistus ir 
ių organizaciją Rocliesteryj!

Tuo klausimu būvi pasiūlyta 
.(kainas viešas užreiškimas:
‘Vieša s u ž r e i š k i m a s.
“LSS. 22 kuopos mėnesinia

me susirinkime, laikytame lap
kričio 7 d., š. m., Meldažio sa- 
ėj, apkalbėję apie Geležėlės

riešai užreiškiame savo pasipik- 
inimą tokiu 1-tos kuopos pasi
lsimi!. Socialistų keikūnas 

negali būti musų draugu, nė L. 
>S. I kuopos nariu! Kol Geležė-

*u, tol jis negali būti musų tar-
)C,

po
Salin Geležėlę iš musų ta- 

kuogreičia usiai!

TAI BENT ĮSIMYLĖJO.

numčlynavę”, 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk j dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimų.— 
Ferdinand King, M. D.

Išdirbeių Pastaba.—Nuxated Iron 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- 

kiekvieną gerą 
įasitikint geromis 

arba grąžinami pini-

g’o galima gaut pa?
aptiekiu pilnai 
pasekmėmis, ;
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plčskeliu ėmimui tris 
sykius i dieną po valgio.

Kurlusis ir nebylis vaikinėlis. 
Charles Dcvoni, serga meiles 'li
ga. Vienoje “aiskry minėj’’ va
kar naktį jis pamatė šauniąją Lp 
rettą Sweney. Rankų ir mimi
kos pagelba jisai davė jai su
prasti, kad “tave ųiyliu.” Mer
gele nesutiko. Tada Charles no
rėjo įsigyti Lorettos meilę pagel
ba revolverio.

Už Org. I). Maliorius, 
Rast. N. N. Kviklienė, 
Iždin. S. J. Spurgis”.

SKOLINAM PINIGUS ANT LAISVĖS 
PASKOLOS BONDSŲ 

(Liberty Bonds)
Mes skoliname ant 50 dolerių bondso $45; ant $100 bondso $90. 
Taipgi skoliname pinigus dėl užbaigimo mokėti Liberty Bonds. 
Kurie norite pasiskolinti, kreipkitės j musų ofisą ypatiškai arba 
per laiškus šiuo adresu:

117 N. Dearborn St, Room 40
' ""r i '1,' ' ■ -Wf—

Sergėkite savo akis

BUCK RUN OIL

Kiekvienas reikalingas

Svarbus Pranešimas
Kompanija dabar pagamina aliejų

ALIEJUS <labt>r teku iš BUCK BUN OIL IR REFINING KOMPANIJOS lunkų ir padu- 
rytas suvienijimas su Prairie (Standard Oil) Aliejaus ir Geso Kompanijos dūdos linijos — 
Kubilai, Pajiegos Instaigos, Pajiegos Namas,—Vandeniui dūdos,
įtaisymas dabar yra Kompanijos nuosavybė,—ir JUMS Y7BA DUOTA PROGA gyvenime įžen
gti ir pagelbėti tolinus išvystyti Kompanijos Aliejaus pagaminimą. NE LOSIMAS Iš PINI
GŲ _ bet TIKRAI—UŽTEKTINAI PAGAMINTI ALIEJŲ KOMPANIJA—su DIDELIAIS PE
LNAIS ATSIEKIAMAIS RANKOMIS.

ATMINKITE, stakas nėra pardavojamas dėl išmėginimo. Ant visų pusių Kompanijos 
laukų yra gaminimui aliejaus šuliniai ir kasdien nauji šuliniai kasami šioje apielinkūje. Pra
dėkite ir pagelbekite jiems pagreitinti jų pagaminimą — ir pagelbėkita patįs sau naudotis iš 
šio pelno. Kam laikyti pinigus gulėti dykai, kuomet kiti pjauna laimę čia pat po jūsų pačių

DAUGIAU ŠULINIŲ REIŠKIA daugiau ALIEJAUS-DAUGIAU DIVIDENDŲ—AUGŠ- 
ITESNĖ KAINA už staką.

Kompanija dabar turi šešis gaminančius aliejų šulinius. Septintas šulinys kasamas da 
bar. —

5% išmokėta Rugpjūtyje.
5% ” Rugsėjyje.
15% bus išmokama Gruodyje.
Stakas parduodamas dabar po $1.25 už šėrą.

15 kaina Šerų kįla iki $2.50 į 90 dienų.
Į penkioliką dienų smarkus išsiveržimasn,,l

J penkiiliką dienų smarkus išsiveržimas ant
kams, priskailant tiesas, $229,000.00.

Kaina kįla iki $1.50 už Šerą. Lapkričio

Jackson — Barrelt išmokėji savinin- 
Jackson Barrelt ūkės išmokėjo savinin-

plonius ir netikėtas dalykas įvyko Oklahom<) J’^’T’Us laukuose. Kaipo pavyzdis iš AL 
ladin, kaipo pakilo vertėje aliejaus nuosavybių ,ncs nurodome sekantį originalį investmen- 
tą iš kiekvieno $100:

The
iv The

.. $4,300 

.. 10,800 

.. 16,000 

... 3,900 

.. 40,000 

.. 46,000

Dabar verta 
Peerless Oil Co. .. 
Pino! Oil Co. .... 
Lucille Oil Co. .. 

Ncw Oil Co...........
Home Oil Co.........
The. Coli ne Oil Co........

šimtai tokių pavydalų galima privesti juSų domai, kur maži ifTVestmentai padare pasa
kiškas laimes aliejaus biznyj.

Mažas inveslmentas į BUCK RUN OIL IR REF1NING CO., gali padaryti jums laimę.
Neatidėliokite, prisidekite dabar ir gaukite didelius pelnus. Keletas šimtų lietuvių JAU 

PRISIDĖJO ir GAUNA DIDELIUS PELNUS kas mėnesį.
Kompanija ir viršininkai PERSTATYTI ir REKOMENDUOJAMI CIIICAGOS BANKŲ.
Atsiųskite savo užsakymus šiandien, arba atsišaukite į ofisą prie Vice-Prezidento ir di

rektoriaus.
8 .

Del tolesnių informacijų rašykite arba telefonuokite j

R. S. IWASZKIEWICZ, 4314 South Paulina St. CHICAGO
Siųskite savo užsakymus šiandien į

CHAS. A. W00D & CO., 110 South Dearborn St., CHICAGO

draugijų naudai viešojo lie
tuvių knygyno “Aušros“. Pui
ku. Kiekvieno pereiga remti ši
tą prakilnų darbą.

luojaus pagelbės. 35 ir 65 c. 
vaistinyčiose, per pačtą 45 ir 75

sinis susirinkimias įvyks nedėlio
ję, lapkričio 10 d Aušros moky
klos kambariuose. Pradžia 10 
vai. ryto.

Draugai, būtinai pasirūpinki
te atsilankyti, nes iki šiol buvo-

veikimą. Dabar turėsime atidir 
bti ir už sugaištų laiką. Nepą- i ii i i te !

—Kuopos Narys,

sėkmingi dėl ligonių. Geri vais
tai yra visuomet pasekmingi ir 
žmonės jų reikalauja. Mes ką 
tik aplaikėlue laišką; [perskaity
kite ką rašo: “Potter, Nebr., 
Spalio 21, 1918. — Prisiųskite 
man Triners American Elixer 
Winc. Nes jeigu ne jis, tai gal 

I šiandieną negyvenčiau. Kiekvie 
nas, kuris tik negali miegoti, ar
ba turi skaudėjimus viduriuose, 
turi jį vartoti. Jis man pagelbė
jo ir aš patariu, kad visi kiti jį 
vartotų. Jūsų Dvorak Barbara.’’ 
Kad nori gauti tuos pačius re- 
ziultatus, tai reikalauk Triner’s 
American Elixir ir jokių imita
cijų nepriimk. Visose vaistiny
čiose $1.10. O jeigu nori atsi
kratyt Reumatizmo, neuralgijos, 
lum]Nigp ar sųputimų, reikliau* 

Balių rengia net dešimts vietos kitę Triner’s Linimento, kuris

Ginasi tokiu 4 kvipos pasielgi- 
nu ir viešai užreiškia, kad ji 
(22 kp.) nenori turėt nieko be- 
ulra-su “draugais“ Geležėlėmis. 
I'aip ir reikia. Taip turėtų pa
neigti kiekvienas save ir savo 
organizaciją gerbiąs socialistas. 
Laukan socialistų šmeižikus!

—Reporteris.

ROSELAND

šis ir tas.

Vietos liet, draugijos ir vėl 
pradeda veikimą. Lapkričio 17 
d. įvyks didelis kaukių (may- 
kų) balius K, of P. svetainėje.

Akys, Ausys, 
Nosis irJoseph Trlher, 1333 —43 So. 

Ashland Avė., Chicago, III.
Triner’s American Exilir of 

Bit'ter Winc, Triner’s Angelica 
Bitter Tonic ir kiti Triner’s vais
tai bus gaunami visose vaistiny
čiose, kuri tiktai užlaiko vaistus. 
Triner Laboratorija labai užim- [ 
ta dirbimu vaistų dėl Valdžios ir gaivos liga? 
užtat daugiau neišpildys užsaky- akjų, AUSŲ, NOSIES IR 
mo, taigi patariam visiems biz
nieriams ir kitiems nusipirkti

Kreivos Akys Atitaisomos 
vienu atsilankymu. Be chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusį mokslą ir registruotą gydy
tojo (Jiicago, speeialiai studijavusio 

. Specialiai gydome

GERKLĖS LIGAS.

Cash už BondsusREIKALAUKITE.
Blogi vaistai — o jų galybės
a negali būti niekuomet pa-[ba paskolinsime jums pinigus už 

juos legate rūta nuošimčio, arba nu
pirksime jūsų nuošimti bondsų už
mokėdami dalj. Atsineškite bond
sus pas

CARL M. WHITE,
Koom 411, 56 W. Washington Street

$50.00, $100.00 iki $1,000.00 Val
džios Bondsai perkama už cash, ar-

Laisvės Bondsai
perkami už cash. Ėmei and Co., 740 
\V. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
GI n t hi ng S|ore. Atdara vakarais iki 
8. Nedfildieniais 10 ikiL

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED, 1/ U* GATVRP,

'-J*' i ' z!

Silpnos .., 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos .. 
Kurčios .. 
Tekančios 
Ūžiančios . 
Užkimšt os 
Skaudanti 
Tekanti ... 
Kreiva ... 
Užkimusi . 
Skaudanti 
Silpna .... 
Catarrhal . 
Užtinusi .,

Franklin 0. Garter M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATE GATVe. 
21 metas prie State gatvės 

Valandos: 9—7. Nedaliomis 10—12.

AKYS 
AKYS 
AKYS 
AKYS

.. AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
.. NOSIS 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ

Neuisitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityniBiaro 
aptiekorlui ,auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie nu
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metu patyrime ir 
galiu ištyrt jus akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų atlie
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reikalin
gi. iųes tai jums pasakysime.

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

liti 8o. Ashland Avė. Chie^^,
Kampan 18-tos gatvėn 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiek** 
Tėmyklte i mano parašų 

Valandos nuo D-tos vai ryto Qh 
3 vai. vakaro. Nedėliojo nuo I 
vsl. ryto iki 12 valandai dienų.

AKIŲ 8PEC1ALI8TA8

Gyvenimas yra 
tuščiai, kada pra

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama t vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki V vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland Av. kamp. 47 si 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6487.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

,,, — -T’--

Rezid. *33 8. Ashland Blvd. Chicagt 
T«l«ph««« Hayaarkct 1144

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ii CHIRURGAS 

Bpeeialiataa Moteriška, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 1354 8. Halated 8L, Chicar 
Telephon* Dr»r*r MII

VALANDOS t 10—11 ryto; 1—1 
7—8 vakar*. N«džliomU 10—11 itoną.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 14 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 1 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias J 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. 1,

Ofisas ir Labaratorija: 1026 W. 18th 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir ! 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 1
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—8 ryto, tikt*!.

DR. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St., kertė 32 «L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo G iki 8:30 vak. Nedalio
mis Vitkumis ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

| Telephone Yards 5834.

ID r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

3325 8o. Halated St., Chieago.

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurgai, Akufaria 
t>20 8o. Halated gu Chicago. 
Kalba Uetuviikai, latviikai ir 

rusiikai.
Valaadaa: 10—12 rytu; 6—I va
kare. Tat. Canal 4107.

y*”111. . . . *■ i J
Sergantis žmonės Eikite nas

Mane V

Dr. WHITNEY 
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Nereiki mokėti už apžiūrėjimą 

422 So. Stata St., Chicago 
Tąrpe Congress |r Vau touu.

■i
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panešimai
LSJL. 3 kp. RUfdrinkiniRR jvyks Ru

bato je, lapkr. 9 d. paprastoje svet.„ 
1630 Gross avė. — Draugai ir drau
gės malonėkite atsilankyti laiku.

— F. ThIiišIs,

REIKIA DARBININKŲ

N A O J I K N O S, CKIcago, III.

PARDAVIMUI MOKYKLOS
v

DRAUGIJOS DRAUGIJOS

PRANEŠIMAS
.šiuomi pranešam kiekvienam šė- 

rininkui, kuris tik priguli prie LI
BERTY LAND AND INVESTMENT 
KOMPANIJOS (ir pilnai išmokėtus 
šėrus turi), 'jog metinis susirinki-
mus
1918 
nei.

X vai. vakaro, Mildos svelui- 
31.38 .31 12 So. Halsted st.. Chi

eago, Ilk. ant kurio bus rinkimas 
direktorių ir valdybos. Šerų certi- 
likatas bus reikalingas parodyti dvi 
įžangos į svetainę. Kviečia \ahlyiu<

Cicero. III. — LMPS. 13 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks piine-* 
dėlvj. .lapkričio II d., 7:36 vai. vak.

čio svrt., 1X37 XX. 1-tth 
narės malonėkite susi 

laiku, nes yra daug svarbių 
reikalų. Atsiveskite naujų narių.

Rašl. A. Dočkityiė.

LSS. 158 kuopos mėnesinis susi
rinkimas ivyks utarninke, 12 d. lap-

vvl'ord .avė X vai. vak. — Draugai ir 
draugės, malonėkite susirinkti pa 
skiriu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų. —S. I'verijonaš.

XX ėst Pullman, III.—Visos virtos 
draug) sies bei delegatai, kurie esate 
išrinkti pasitarimui kas dėl misi 
saimt\ mo nuosavos vielos laikomu 
susirinkimų, lavinimų vakarų ir lt. 
Susirinkimui <lirim buvo ‘paskiria 
10 d. lapkr. Dabar tai likos miket-

I lapkr. 17. Viela 
Priežastį lame, ka720 XV. 

įaugi \ 
pėli išrinkti savo atstovų.

2.35 k p. KornMjn.

choro repeticija po 
(iugienės įvyks sr- 

i 13 d., X vai. vak.-i- 
S. svrt., Hal&led ir 

Visos choro narės malonėki- 
kti ir naujų dainininkių alsi- 

—Fr. S. K.

LMPS. 9 kp.

redo)r. lapkrn 
re. Maik Wlii

V. ėst Pullman, III. — .38 kuopos 
susirinkpnas įvyks nedr- 
*. lt) d.,-7:20 \V. 126 str. 

t:a kaip II vai. iš ryto. Drau- 
draugrs, visi malonėkite alsi- 

li, nes yra labai daug reikalų. 
Rašl. S. Tilvikas.

csmis

XX'est Pullman, III. — LSS. 235 kp. 
lavinimus susirjnkimas įvvks ncd( 
F. j. lapkr. 10 d., 7:20 XV. 120 st. Pra
džią kaip 2 vai. |k» pietų. Draugės 
• r draugai, visi kurie pritariate tam 

iinanyiimi, malonėkite susirinkti
’.'rtu laiku. THna bus paskjila 
vietos. —-KuopoR Valdyba.

A. 129 kp. susirinkimas hus lap-
10 d.. 2 vai. po pietų, papras- 

.»*»a;nėj. Xlalončkijr visi kuo- 
'ausiai atsilankyti, nes lu

bom nauju dalykų aptartj.
N1.lt. ra.št. I’. M. Akstinas.

’ D 19 kp. susirinkimas jvyks
L‘'j, lapkričio 10 <1., 1:30 vai. 

o Mark XX'hilr S. Chib romu 
nt viršaus. —M. T.

ron. Ohio. — LSS. 211 kp. įnė- 
susirinkimas įvyks lapkričio

—-K. Joneli tinas

Enrt Chicanii. Ind. •— T.MD. 
rinkimas įvyks nedėlioj,

127 kp.

15n ii
t ;
’ t’

Dramini, stengkitės 
susirinkimą, nes bus

Wis. — LSS. 58 k p. su
ims nedėlioj, lapkr. in 
po pietų, Socialistų sve-

■ '< 'mas
d,. 1:30 vai. ...
lainėj, 321 Prairie avė. X'isi draugai 
ir draugės kviečiami 
turime daug svarbių

atsilankyti.

kp. ir LSS I kp. hentlras 
susirinkimas ivvks nedė-

301)1 S<>
kalbama
mas.
Meldžiu
liūgai atsilankyti.

draugus ir drauges skail-
J. J. Jo n uše v iėius.

>ro. __ LSS. 138 kp. mkriw
s. nedėlioj. lauk. 10 d„ M. P- 
ičio svet.. 4X37 XV. Lltb SI.. Ci- 
reigia teatrą ir koncertą. Srr-

9
s lietuvių chorui. Pra 
po pietų. —Komitetan.

VALSTYBINIAI NEMOKAM) DAR
BO PRIRODYMO BIUBAl

“MišratiH choro” i* NortliMidės dai
nininkai ir dainininkės susirinki
te ucd., lapkričio R) d., 5 vai. vaka
re, į l.iunsybrs svrt., 1X22 \Vabaii- 

vr. Visi gausite likielu?s ir iš 
važiuosime į Cicero dainuoti. 

Pirmininkas.
ten
Bukite visi svkiu.

KenRlnglon, III. LMPS. 67 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks nede- 
lioj, lapkričio II) d., 2 vai. po pietų, 
Aušros kambariuose, 10901) Mielu 
gan avi*. Narės maloniai prašomos 
atsilankyti, nes turim daug svarbiu 
reikalų. — Organizatore

Dr-alėa Liet. Ve. A. No. I aiiMirln- 
kimas įvyks nedėlioj. lapkr. UI d.,

svrt.,,15 ir Paulina gal. Draugai ir 
drauges, bulinai turite aleili į šj su
sirinkimą, nes 'turime daug svarbių 
reikalų. —Prot, Rast. D. Motus.

Sietyno Choro vakaras “(.'aras Si
bire”, kuris lurvjo jvskti spalio II), 
lapo atidėtas anl gruodžio 7 d. XI. 
Mcldažio s\rt . Komitetafl.

EXTR\! EXTRA!.

I.Įctiivių I.aisvmnanių 
kimi ere m* i ja. M r h lūžio 
2211 \V. 2.3 Piure, Visi LLF. nariai 
prašomi atvykti į minėtą susirinki
mą, kuriame Ims svarstoma labai

svetainėj,-

Dra-
ilgai, nepamirškite. Pradžia R) v 
iš ryto. Draugiškai •

1.1 F. Centro sekrelorius.
Julius Mickevičius.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
P\HE.šKAU darbo; galiu dirbti 

krautuvėj, už agentą, kolektorių ir 
kitonišką darbą. Kam reikalingas,

323K So. Halsteil st

l'ajirškaii pažįstamų: Stanislovo. 
Kazimiero, Jono Tuli'ikii.i ir jų se- 
srries Koslancijos. X isi gyvena Su
vienytose Valstijose; Slan., Kaz. ir 
Konstancija gyveną Indiana Harbor, 
Ind., o Jonas l-'aslon, Pa. Iš Lietu
vos Plungės parapijos. Prašom at
sišaukti pačių ar kas juos žino mel
džiu pranešti; nes turiu svarbu rci 
kalą.

PARDAVIMUI sąliunas lietuvių 
ąpgyvenloj vieloj, iš priežasties ne 
sveikatos arba kad atsirasiu partne
ris. Biznis gerai išdii’blas ii- gera 
viela. Alsišaukile po numeriu 
2()0l Ganatyiorl avė., <'bieago

Uždirbkite SIS iki 
$35 j savaite.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU 
VOS BROLII I ir SESERŲ VAI.BYRA

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

tuo-

J ieškant ieji darbo kreipkitės šiais 
adresais:

116-122 N. DEARROBN ST. 
arba

105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo paruplnimą visuose

se valdžios jsteighiose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rų.šies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, i ūkius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PARSIDUODA Imčerne, grosernč, 
arklių vežimas ir visokie įtaisymai. 
Parsiduoda už labai prieinamą kai 
na iš priežasties savininko mirlirs. 
Alsišaukile į

Adomą Teišerskj. 
1358 S. ( alilornia avr„ Chioigo, 111.

PARSIDUODA Imčernė ir groser 
nė geroj vieloj ir gerai biznis i.šdir 
Idas per daug im lų. Pardavimo pi ie 
žaslis liga. Prašom alsišaukli ad

3312 S. Halsled si Chieago, III.

■»

REIKIA moterų 
knygų ir popierns. 
Pastovus darbas, 
hen, 1116 Blue Islaml avė. 
phone ('anai 857.

prie tvarkymo

Miller and Cu- 11 h •

I ’ A RI > U<) J) I' Imliau

važiuoju į senąjį kraštą.

RAKANDAI
RUKAI.INGA ledų traukėjų u 

darbininkų į ledų svirnus. 42' jc. į 
valandą, 10 ir I I vai. darbas.

C.onsiimers Co., 
35lb sL, and Normai avė., (’hieago

REIKIA merginų į dešrų dirbamą 
kambarį. Didelė mokeslis.
932 \V. 381h Place.

REIKI X moterų prie abrlnn dar-

C,ase and .Martin
1807 \Valnul SL, Chieago.

kimščju. Didele
3X1 h PI

REIKALINGA vedusi pora arba 
našle apsigyventi pas mane, kad pri
žiūrėtų mano du vaiku (eina mokvk 
Hm), l'.smi našle ,einu j darbą. Re 
nda bus už dūką. Rozalija Baliene, 
2831 \V. 3fdh Place Chieago.

Rl\l K ALINGAS barberis sulinio 
mis ir ncdėlioinis. Mokestis $8. Al 
sišmikilc luojaus.

L. Slriupus, 
1656 \Vabansia avė., Chieago, llf

REIKALAUJU būrelio, kuris gali
Julius Gasiunas, | nlhėti ir angliškai. Gera alga dėl

P. o. Creighton, Ont. Canada, Mine pern vyro.

Pajieško brolio Kazimiero Aukš
lio ir draugų Juozapo Grikšo. Gy
veno Kazimieras Chieago, III, X me
tai atgal, o Juozapas Grikša Ne\v

RUSIA moterų dėl rinkimo sku
durų i junk shop; turi Imti pntyru-

eina Kauno gub, Raseinių pav. Bro
li. Kil ai.ių sodos, o draugas Kušlų 
odos. Tenenių parapijos, Melda- 

ž‘u. Msišaukile palįs ar kas iuos 
busiu dėkin- 

VineentaA. Rudis,

Ginsburg, 
2707 XV. 121h Sl„ Chieago, III.

žino prašom prane 
gas.

j P. o. Crciton Mine, Box 7. Ont., Ca-

REIKIA prityrusios merginos prie 
abelno namų darbo. Gerai virėjai 
gera mokeslis. Reikia paliudijimo.

226 S. Rebecca SI.,
E. E. Piltsburgh,

Pajieškau savo dėdės Juozapo Jog
inius, Kauno gub., Šiaulių pav., Ku
ršėnų miestelio. Kas žinoti*, praneš-

si.šaukJa.
Ona Andru.šaitr

Chirngc

Paiicškau savo draugų pažįstamų 
nuo Lukšių parapijos 
••virinus ir Martino 

Meldžiu alsišaukli.
Antanas Dielininkas, 

’1231 S. Union avė., Chieago, III

Aukoto Ra- 
Bacevičians.

Pjiiirš-kmi snvo pusbrolio Frank 
\Veginerukn. Paeina iš Kauno gub 
l'.oga'leliii dvaro, nirmiau jis gv 
’-i-no <i;«ev, Imt. Meldžiu atsišauki* 
ar kas žinote pranešti, nes turiu

ubų reikalą.
Antanas RaŠkcvicz, 

5ird 7 U. S. Army Hospilal EI.
Dės Moines, Ioxva.

Pajic.škau savo draugo Jurgio 
paliaus. Jisai g\ vena apie IX ir 
.led gal., dabar nežinau kur., 
norėčiau susiras'Ii ir meldžiu

ii-
opu

U.S.A.H. II. Dės Milines, lo\va. XV. II

Pajicškau savo brolių Juozapo. 
Mykolo ir Klemenco ir sesers Vero
nikos Mačikunų, nueina iš Kauno g. 
I’anevčž.io pav., Pakabių sodos. No- 
«ččiaii su jais susirašyti, nes grei
tai išrisiu į kariuomenę.

G. A. Mačik'inas.
•39 (.raliam Ave., Poilland Oregon

REIKLA žmogaus dėl Iraukimo le
dų. 15 doleriai į mėnesi, valgis ir 
kambarys.

Cbieagn Beaeb llolel,
51 amt Cornell avė., Chieago

BUKI A moterų skyles išsitivinėl 
'•I veisėjų • taipgi mergaičių moky-

Chieago

REIKIA merginos prie namu dar 
bo.
31II So. Miehigan avė. Chieagi

Tel. Douglas 2X11.

REIKALINGI vyrai anl burdo. Ge
ra viela pakeleiviams. Telefonas 
viduje. LIETUVIU HOTELIS, 
1606 S. Halsled St., (’hieago, III.

REIKIA pal\rusių shearmanų dėl 
’cre.p Iron Y.ird. Geya mokestis, pa

stovus darbas.
11532 \V. Klnzie Avė.

REIKALINGA mergina ar mote
ris prie namų darbo, mažoj šeimv- 
noj. Turi liuli patyrusi. Gera už
mokestis ir pragyvenimas. Alsišau-

• laišku i Naujienų Ofisą, pažymė
dami No 53.

k n Monetinis susirinki- 
snbatoj, lankr. 9 d., 8 v. 

..i’.-os cvet, 3061 S. Hals-
D'-:»’iv;d. malonėkite at- 

skaillingai. nes yra svar

Pajieškau savo sesers sūnaus Ji* 
niiiio Stankevičiaus, Kauno gnl>.. 
‘tygalos par., iš folvarko Račių.

mi ateiti 1
ubą kas kitas tegul atsišaukia

avė., Chieago

Chic, Liet. Dr-jos Sav. Pas. menė
ms susirinkimas įvyks nedėlioję. HEŠKO KAMBARIU
V O-'lok S ve t Ashland 

itsilanky-
PA JIf’šKAU kambario 

kinas. Be valgio.
vienas vai-

r Lok 
k n. taip pat bus nomi- 

■ viršininkai ateinan- 
■ipms.

3 105 S. Halsled ,t

sek r. V. kambario 
Geistina

RUKAI INGAS I INOTYPLSTAS.
ATSIŠAUKITE GREITAI.

HALSTED ST.. CH1CAGO

barberis, 
visados.gera mokestis, darbas anl 

.Alsišaukile Ino.
Charles Stanaitis,

10722 Miehigan avė.,
... — ■■ ■■ ■■■

REIKIA bučeriaus, pastovus dar
bas. gera užmokestis.
315.3 So. Halsled st.,

Roseland

Chirago

Kliuho susirinkimas bus nedt 
lapkričio 10 d. 

fed ir 32-ra gal’ 
mirškile alsilankvti.

PAJIFšKAU .švaraus 
Bridgcporto anielinkėjc. 
Imtų, kad šeimininkė pagamintų va
lgi. Praneškite greitai.

Mildos svrt., 133.36 S. Halsted si 
— Draugai, 

nes bus 
nkami darbininkai baliui, kuris į 
ks lapkričio 21. Pulaskio svrt.

—P. M.

(’hieago

REIKIA darbininkų utie hudavo- 
i'iiio kelių prie mokyklų (ireal La
kęs; 62’5 reniu i valandą ir uždyką 
'až'avimas. Paimkit Norlhwestern 
Railroad iki Greal Lakęs stoties. Pa 
eikit link vakarų nuo sinties per gi
ria 1 blokus, į vakarus nuo Camp

•s Lietuvon Mvlėto.iu sui- 
iv» ks lankričio 9 dieną,

Gal’ns-

PAJIFšKAU ruimo N<^lh Sidėj su 
valgiu arba kad ir tie. Kas tokį rui- 

1 ma 1ur|le atsiliepkite Antrašu:
D. O., 1275 N. Wood SI. Chieago

^TUl YMAI KAMBARIŲ
vrUH’ODAMA rendon šviesus ir 

š;Rps kambarys be rakandų, arba 
jei kas norėtu, galima gyventi ant 
pusės. Musų šeimynoje Ijk tr|s. At
sišaukite į ,

2-ros lubos

s-”., įpiVų da’itf turime rei-
irbo draugystės ansvarsly- 

Gelstina, kad butų visi nariai. 
>agarba P. Orlowaki. 3312 S#. Union avė

Adojph llerlel, foremanas dėl 
A. F. Meilei*.

Slanislovas

I . Grlgula,

Vladislovas

L. Burba, pirmininkas
200.3 Jellerson si. ('imago.

/X. Lrknlrkiis, vice- pirmininkas,
708 XVest I7ih Slreel.

1*. Orlauskas, nutarimų rašliipnkas, 
3.338 So. Aidmrn ave. 

XV. J. BulŠis, finansų rnšlininkas.
900 \Vesl Pilti SI

J. Ai lišaiiskas, iždininkas,
/ <32?><3 So, Halsled SL, Chieago.

Vėliausios mados seklyčios srlas, 
valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už hilr teisingą pa 
siuhmą. $200 kabinetas, phonogra 
phas ir rekordai už *55. taipgi ¥800 
Plasrr pianas, mados 1918, už *230. 
Visi liktai hiskj varbdi. Liberty 
bondsai priimami. Msišaukile gre
itai.
1922 So. Kedzie ave

NAMAI-žEMfc

(’.hicagh

NAMAI IR I 'A R MOS.
Pirmiau negu pirkti namą, farmą 

arba l"lą, klauskite informacijų 
Mrs skoliname pinigus.

R. A. C. A.
29 So. La Šalie si., Chieago

Room 336.

1'1 RIU parduoli arba aliduoli, 
kadangi aš apleidžiu mirsią, puiku 
įmstrrčio augšlo, du Halu, ši yra 
jūsų proga. Lengvos sąlygos.
519 \\'. I2nd Place. Chieago.

PARDAVIAU 1 10 kambarių na
mas, vana, gesas, atigšlas beismen- 
las, didelis jardas ir įvarius. Savi
ninkas turi parduot dėl apmaihymo

re. Tiklai $2501) įmokėl, kilus ant 
išmokėjimo.

Iglialius C.hap and Co.,
31 SI. ir \V.allaee sL Virnintčliai

PARDAVIMUI 2 augšlų murinjs na
mas anl I pragyvenimų, vasarinė vir 
luve, loilelas, guzas. Randa 20.(111 į 
menesį. Lotas 25x125. Normai av„
netoli 37 St. Tiklai $1,96(1.1)0. Vie
nintelis agentas

Ignalius Chap and C,o.,
31 Si. and AVallace SI. Chieago.

LARAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 galvrkarių lainės po 
puse bloko ir visi įtaisymai viduj.
Po 5 kambarius — ant 
reninui su bcizmanlais 
gal su mažu mokesčiu 
Msišaukile laišku arba

'cleplioru* \fcKinlc\

ir kam reik 
arba “kėš"

PARSIDUODA $3v>00.00 vertes to

iktai už *2.275, Imi Imt parduotas 
šią savaitę. Alsišaukile luojaus i:

I ibe'lv l.and and Inveslmont Co.
3301 So‘. Halsled SI.,

Pbone Boidevard
(‘hi< agi;

PAI SI I )l (>1 )A beveik min ias mu 
ro namas, 2-jų aukštų, po l-is kam 
lai’ius su maudynėmis, cleklra ii 

gazu; auksins ir ceinenluolas bris 
meldus, gatvės išdirbius ir apmokė 
os. Namas mdiudavolas nagai na 
įja madą. Vertas $5060.00. Turi 
mi parduotas į trumpą laiku iš prie 

žaslies išvažiavimo 
da lik lai už *3,950. 
imis j:

i kare. Parsiduo 
Alsišaukile tuo

33(11 So. Halsled Si., <
Pilone Boidevard 6775.

I nformaei iu Di

JOS \VISCONSIN. — Galavos i.š 
dirbtos farmos su Iriobomis, gyvu 
liais ii- visokiais įrankiais nuo !(' 
akru ir daugiau, parsiduoda no — 
*1.50(* ir atigščiau. Naujos .derlin
gos žemės lengvai išdirbamos, apie 
•'nikius ežerus ir upelius, parsiduo 
da po $12.50 už. akrą ir auuščian an' 
lengvi išmokėjimų. Kreipkitės ypa- 
tiškai ai ha per laišką, o apturėsite 
naudoig;? knygelę su žrmlapiu.

I iberlv Laml and Inveslmenl Co.
3.301 So. Halsled SI., Chieago

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

420A So. Halšted »L. 2407 W. M» 
diann, 1850 N. AVella 8t.

137 Mokyklos Stiv Vahbjot* 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D* 
signing, dėl biznio ir namų. Vk 
tos duodamos dvkai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Pbone Seeley 1643

RAKA PATEK, Pirminiai*

.REIKALINGAS pardavėjas. Vvras 
pardavoiimui autf.štos rų.šies akcijas. 
Turi kalbėli angliškai,

Chas. A. \Vood and Co., 
So. Dearborn st. Pamatykite 
Wobd.

110
Mr.

Mokykitės sinti elektra siuvamomis 
mašinomis. Didelis reikalavimas. 
Lengva išmokti. Mažos išlaidos, 
Diena arba vakai'ais. Darbai lau
kia. Alsišaukile luojaus,

MASTEI! SEWING SCIIOOL
J. !•’. Kasnirkii, PrezidriiIun,

1IX N. Ln Salk* hL, Prieš City H*U 
Alsišaukile >ml l-)o mitfšfn

ORAUG ’OS IR ORGA 
NlžACIJOS.

Amerikos IJetuviij 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komiteto*:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1X10 S. Halsled SI., Chieago, II) 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Ave., Chieago, III. 

A. LALIS, Sekrelorius,
1X40 S. Halsted Si., Chieago, II). 

K. GUGI,S, Iždininkas,
127 N. Dearborn Si., (’hieago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsled St., ChlcjigG, III 
J. ŠMOTELIS,

10601 Edhrook Avė., Chieago, III 
JULLA ZI'.MAi rr..

2919 XV. Division St.. (’hieago, III.

CIHCAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

tiuslailis, pirmininkas, 
29(12 XV. 391h SI., Chieago, H<.

Jaka\ iėia, sekrelorius
927 XV. 33 pi., Chieago, Iii.

Shvelnis, pirm, pagelbininkas,

. Kalainė, raštininkas,
1965 Evergrecn avė. 

'. Galskis, fin. rašl. ir biznio ugcnL, 
i. Daiirluvičia, Iždininkas, 
1617 N. \Yincbesler av., Chieago 
. Jakubauskas, komiteto narys,

3.362 Lo\ve avė., Chieago, 
. šmotelis, komiteto navvs

!()(>() I Edbrookc avi*., Chieago, 
. \V. Zolpc, komiteto narys,

Iki

III.

III.

and Garse avi
III.

III.

R V T M E T IN RS 2, V A1G Z D ES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

Petrauskas, pirmininkas,
1747 Norlh Avė.

Čepelis, pirm, pagelbininkas,
1066 Noble St.

g. Diindd.-oiskas, nutarimu rašl., 
2228 Coblenz si.

M. Žukas iždininkas, x
1608 Norlh avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas.
1621 Girard slreet. 

Susirinkimas atsilmna pirmą kelver- 
;ą kiekvieno mėnesio l.iuosybrs svr- 
ainėje, 1X24 XV.ibansia avė., 7:30 v.

J.

)RAUGYST£S PALAIMINTOS LIE- 
l’UVOS VALDYBA 1918 METAMS

Sain. Venckus, plrminikas,
1903 Ruble slr. 

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
(Uit XV. IX St 

Klein. Linudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50lh ave., Cicero. III. 

'rauk Micklin, Imlų rnšlininkas,
1906 S. Union Ave. 

ton. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 XV. 2įsi Slr. 

<az. Karinauskas, ligonių globėjas, 
3011 XV. 42 Slr. 

Draugystė savo mėnesinius susi 
rinkimus laiko kas anlr.ą ncdcldiriii 
viekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pic 
’ų, Jul. Malinausko svetainėje, 1X1.3 
S. Halsled Si., ir kampas 19 los gat

S. P. VIRŠININKU ANTRAŠAI:

Rugis, pirmininkas,
1711 Wabansia

1604 Norlh Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašl., 

1965 Evergreen avė
\r. Briedis, Imlų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
I. Antanavičia, iždininkas,

1719 Elhn st.
Susirinkimai alsibumi pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1X22 
XVabansia avė.

LIETUVIU DARBININKU DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 19IH M.

Juozapas šimtais, pirmininkas, 
10707 X\'abash ave. 

Shimkus, vice-pirminin.. 
10707 \Vabasb Ave. 

prol. rnšlininkas, 
lo 113 Wenl\vorlh ave. 

Markauskis, knsieriiis, 
355 Kensinglon- ave. į

Ant. BerlaŠius, iiinig. raštininkas, 
319 1’.. 115 Si. Kensinglon, III. 

Duaiigyslė savo mėnesinius susi 
rinkimus laiko kas pirmą pčlnvčią LIETUVOS SUN(l GnAUGIJOM 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vnh vakare.” SHEHOYgAN. AVIS. VALDI BA 
E. Shedwillo svetainėje, .311 Keusin 
glon ave., Kensinglon, iii. • Noriu 
tiems jsioli j Dr sic už. nmmižinlą 
mokc-.li paliko lik I kovo ir 5 ha • 

j lan'dž.io, o paskui įstojimas bus pa .
gal konslihiciįą. —JiioznpAH UrhutiH'.. .. .____________ Motiejus

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, II I..

D. Slmlkiis, pirmininkas,
.311 E. II(i Slr 

Pa.šakarnis, pirm, pagalbininkas,

K. Baltremas, protokolų rnšlininkas, 
.31 I Kensington avė.

A. Norbuhik, finansų raštininkas,

1 Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1121 So. imli SI. 

! Pranciškus Mnkarcvičiii. padėjėjus, 
1618 Huoran Ave.

Balii'ušailis, prol. rašl., 
1602 Indiana Ave. 

Tauki•vičia, Imlų rašl., 
102.3 Broadsvay ave.

Pulką, iždininkas,
1128 N. 81b SL 

Jakučionis iždo globėjas, 
1421 So. lOlh SI. 

Dielininkailis, iždo globėjas
1124 High ave. 

Žemaitis, maršalka,
1309 Rroadvvav ave. 

Susirinkimai atsilmna kas pirmą 
pčtnyčiii kiekvieno mėnesio I tglr 
Hali svetainėje.

I”. Shcdvilias, Ioisierius,
.3 11 Kensinglon Ave.

Draugystės susirinkimui alsilmna! 
paskutinę pėlnyčią kiekvieno mene 
šio I”. Shedvillo svetainei. .311 Ken 
singlon ave.

LIETUVIU JANITORIŲ VYRU IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALIO B A 191H METAMS.

Juozapas Užulialis, pirmininkas.
282.3 Jaekson Blvd.

Povilas Alkočiunas, pirm, pagelti..

Jonas BiirČikąs, nutarimų rašl..

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas,
8117 S. Spoulding ave,

Mykolas Kazitmas, iždininkas,

Susirinkimai alsilmna 29 
kiekvieno menesio, Liberly 
svetainėje, 3420 XV. 12lh SL, 7 
vakare anl antrų lubų. Musu Kliu- 
bos sumažino mokesti jslojimo prr 
6 mėnesius, biitrnl nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams* bei narėms jslojimo l<*r<*ikia 
užsimokėti lik vienas doleris.

diena 
Club 

L'llhV.

CIIICAGOS LIETUVIU DRAUGIOS 
SAVITARPINES PAŠALPOS . 
VALDYBA 191K METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,
1.356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard SI.

V. Briedis, turlii rnšlininkas.
1619 N. Marshficld avė. 

K. čepukas, iždininkas,
1618 W. Division si. 

A. Montvidas, Daktaras.
3332 XV. Nori h Avė.

Susirinkimai atsilmna kas antrą 
ned^ldlenj kiekvieno mėnesio. Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land ave„ arti Mikvaukee avė.: ura- 
džla 2 vai. po tiieL

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOS1IA, MIS., VALDI HA I9IS m.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas.
■162 Lincoln Slr 

g. .lesaliunas, pirm, pagelbininkas.

?elix Bartkus, prol. raslininkas.

xaz. Orlauskis, fin. rašlįninkąs.
XIX Jenne Slreel 

Ant. Pakšis, iždininkas,
162 Jenne Slr.

Juozas l.esčiiuskas, iždo globėja*, 
165 Pleasanl 

’ranas Kimontas, iždo globėja.
7.3(1 I Jigrl 

Jonas Kasiulis, maršalka

SI

Slr
Mikolas Nakrušas, maršalkas, 

420 Orąnge
Ant. Bubelc, teisėjas

313 (liiince
J u re vičia, vėlavnešys,

152 M ai n
Miliauskas, vėlavnešys.

R. L Bos 56.
R imk e vičia, durininkas,

Juozas

Petras

ši r

Nikodimas Jannvičia, durininkas.
61-1 Markei Slr

Lietuvišku Tautišku Kapiniu
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIŪDINĄS, pirmsFdis,

Justinas

Antanas

Andrius

Antanas

Motiejus

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

II. Labanauskas, pirmininkas,
819 SI

Baiibonis T., Viee pirmininkas.

I'. Basčius, prot. sekretorius,
50 lla\vland Avė.

K n z. Brazevičiiis, l’in. sekr, ir iždui ,
102 Lincoln Str<<-|

Tadas Varanavičius, iždo globėjas,

L. Šulskis, iždo* globėjas,
162 Jenne Slreel 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Milwaukre Avė.

Dr. L N. Pall, daktaras kvotėjas ,
165 Muiii Street.

S. J. BalČnilis, organiz. ir kp. koresp.

A. C. W. pf A. LIETUVIU SKYltl U's 
ADMINISTR \CIJA:

A. Chepaitis, pirmininkas,
-1X12 W. I5lh SI., Cicero, III 

Ofisas: 1579 Mil\vaiikrr avė., 
Telefonas lllimboldl IS2.

.1. Katilius, iždininkas, 
10X5 Mil\v;ųikee avė.

Susirinkimai alsibuna I mą im'Iiiv-

15/9 Milšvaukee avė., 7:39 vai. vak. 
3-čią subatą kiekvieno menesio .1. 
Grinevičiaus salėje, 1X13 S. HuEhd 
Si., 7:311 vai. vak.

VA U) V RA 1918 M.
A. Booben, pirmininkas,

3231 Emerald \vr.
XV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 

9011 XV. 191 h SI
Juozapas Žilio, nut. raštininkas, 

1919 S. Union avė..Chic ig >
B. Rusgis, finansų raštininkas,
XI. Benzinas, kontrolės raštininkas.
A. Garbašauskas, Linas iždo globčias
I >. ( liepele, 2-ras iždo globėjus,
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai alsilmna 3-čią suhaLą 
kiekviimo mėnesio, Y. Skyriaus sv< t.. 
1713 S. Ganai St. Chicn«n.

Vyriški! Drapanų BargonH
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai, vertės mm 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po *15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo t!5< Ii i 
$35 siutai ir overkotai, nuo ?7.MI iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimai kailiu pamal
tų overkotų.

Visai imižai vartoti siutai ir over- 
kotui, vertės nuo f2a iki $S5, dabar 
ia ir atigščiau. E. 
M .50. Vaikinams
• ki $7.50.

Atdara kasdieną.
tarai*

B. G O R
U1B A. H.l.t»4 Ht_

Kelnfis nuo 11.50 iki 
nuo >3 <10

nedėliomi* Ir va

D O N

Ukinikas
šką laikrašlj; tik *1.00 melams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
farmos. Blekiuė 5 svarų $1.X.». I’ri 
siųskite markę dėl atsakymo, \dre- 
siiokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hari, Miehigan

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos irJieliiviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvslės. 
stenografijos. typewriting. pirklybos 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, atid
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilictvstės, dailiarašys- 
lės.

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

Kazimieras Rugis. pirmininkas, 
1714 \Vabansia i 

S. Galiackas, irm. nageli). 
3525 S. Union 

L. Antonavičia, nutarimu rašl..
1713 Ruble 

Juozas Kezius, Imlu rašl.,
•1109 Monlgomcry 

Kazimieras Chapulis, iždininkas. 
1810 So. Halsled ! 

Kazimieras Yara.s. kasos globėjas.
1712 S. Union Ave. 

Fr. Gird\vainis Rašl..
2000 So. Halsled Slr. 

Petras Lnza, kasos globojas,
1916 Canalport Ave. 

.1. Jankevičių, maršalka.
, 726 XV. 18tli st.

Susirinkimai alsilmna kas antrą 
suimtą jie pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio. X va), vakare, D. Shimničio 
svet., 1750 S. Union ave. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |- 
stojiino mokėsit lik iki 1 doleriui, o

KL. RUDŽIUS, pirmėdžio pageli)., 
634 XV. 1X1 h SI

JOS. SKUTAS, iždininkas.
.3106 So. Halsled St

S. DANTA, raštininkas,
812 XV. 19)h St 

l’.D. ČEPULIS, Kailinių už.veizda, 
l.ilhuanian National Ccmetery, 

Suinmil. III.
Plione \Villow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą Švcnladirnj kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdoma per valdyba.

Reumatizmas Sausgelš

avė.

avė

SI

st

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė. pirmininkė.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 XX. 2? n d SI.

T Pidiar.škicnč, nutarimu rašliuinkė.
3429 \Vallm e s|r.

E. Ulkutė, finansų raštininkė, 
2137 AV. 21 PI.

P. Raleckienė. iždininkė, 
3543 Union ave

S. Poniškicnė, iždo globėja 
5417 Shiclds

J. Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. Went\vorth

Siunčiant j centrą mokestis,
avė.

ney order nr Čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

Al

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

CAPSICO COMPOUND mo
si is lengvai prašalina viršiui- 
uėlas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačių 28c.

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

Knyga :“ŠALTINIS SVEIK A- 
I TOS“, augalais gydyt les, kai- 
1 na 50c.

AKIJšERKA
Tel. Drover 4136.

Mrs. Mary Jankanckienė pirmiaas 
gyveno \Vest Sidėj, 2303 S. Oaklcy 
nve„ dabar persikėlė į naują vielą, 
3412 So. Halsted st. (ant 2-rų lubų), 
Chieago, III.




