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su Berlynu
Du ministeriai tu 

rėš rezignuoti
Solf ir Erzberg tikimasi rezig- 

nuo delei savo tamsios 
praeities.

LONDON, lapkr. 28. — Pa
sak Munieho žinios perduotis 
Central News korespondento 
Copenhagenc, Bavarija pertrau 
kė ryšius su Berlino valdžia.

Munieho žinia sako, kad Ba
varijos premieras Kurt Eisner 
pasiuntė pranešimą Berlino už- 
rubežinių reikalų ministerijai; 
sakantį, kad Bavarijos užrube- 
žinių reikalų ministerija per
traukia ryšius su Berlinu “iš 
priežasties Berlino pastangų 
prigaudinėti žmones užsliepiant

ri dirbti įgijimui pradinės lai
kos didžiausiu greitumu.’’

Prieš socialistinė valstybę.

Kuri Sisner, socialistų vado
vas revoliucijos Munieho, perse
rgėjo konferenciją prieš kokį- 
nors bandymą įsteigti grynai 
socialistinę valstybę ko! betvar
kė viešpatauja.

senai rezignavo kaipo finansų 
ministeris, spirėsi ,kad negali
ma sutverti socialistinės valsty-

biir-

Austrijos ex-karalių laukie
vėliau komnnduotojas vokiečių 

| spėkų Verduno fronte, atvyko j 
rieves su didele armija ir kaip 
išrodo, rengiasi prie konlr-re- 
voliucijos.

True translation filed xvith the p'Yst- 
masler at Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917

KAIZERIS TURI BŪTI 
GERU.

Arba turės apleisti Holandiją.

dalykas
Europos valdžios nepritaria 

Vilsonui.

teismas 3

a
Trm translation tih*n wilh Ihe post-, «vwnlosi» 
mastei’ at Chicago, III., Nov. 29. 1918, . ....

m ••••<mired by the act of Oct. 6. 1917.1 joj H’ Tran«vlvani joj butu p<*r-
tertorijosc ■ Vengri

GRĄSINA KULKASVAIDžIAIS 
KAREIVIAMS.

Kita Copenhageno žinia sa
ko. kad tikimasi rezignacijų už- 
rubežinių reikalu sekretoriaus t v
Solf ir valstybės sekretorius Er- 
zberger iš priežasties aštrių ata-

ne.

Paskelbs Solf rekordus.

nė Krzberge-

Sakoma, kad bus paskelbti do
kumentai, užveriantįs daug kom 
promituojončių pranešimų apie 
veikimą ErztMTgrrio laike pir- 
m M j V 1114 
praeities
rio, nė Solio neišlaiko egzami- 
nacijos. Abudu žmones, kurie 
pašventė save taip stropiai tęsi
mui visų senųjų vokiečių pro
pagandos tradicijų, yra visai 
diskredituoti užjuryj.

Tuo pačiu laiku Vokietijos už 
rubežinių reikalų ministerija, 
po Solfu, pasak telegramos iš 
Berlino, protestavo prieš Bava
rijos valdžios paskelbimą doku
mentų, atidengiančių Vokieti
jos ir Austrijos karės konspira- 
14 ją.

Iš kitos pusės vokiečių Austri
jos ambasadorius Berline Her
manu sako, kad reikia tikėties 
iš Viennos reikšmingų atidengi
mų apie diplomatinį veikimą 
preš karės, kadangi visi diplo
matiniai susirašinėjimai su Vo- 
ketija bus paskelbti.

patauja dajbar.
Jis priešinasi klėsiniam par

lamentui, kokiuo butų kareivių 
ir darbininku tarvha.C-

Partijų pozicija.

Didžiumos socialistai ir
žuazija nori nacionalį susirinki
mą sušaukti kaip galima grei
čiausia. Jų pozicija yra išdės
tyta Philippo Scheidmanno lai
kraštyj Vor\vaerts. Jis tikrina, 
kad techniški kdbluinai anksty
vo balsavimo gali būti lengvai 
apveikti. Jis sako, kad nėra 
reikalo pirmesnės registracijos 
ir surašymo rinkimų listo.

Kiekvienas kareivis turi mili- 
tarį pasą, kurį parodžius jis ga
lėtų balsuoti kur jis nė butų. 
Pasas galėtų būti pažymėtas, 
kad nedalefdus pakartojimų. 
"Vienodą pnsą Hutų lenjjvn iA- 
diioti kitiems piliečiams ir mo

terims, leidžiantį jiems balsuo
ti tuo pačiu budu kaip ir karei
viams.

Nepriklausomieji socialistai 
už atidėjimą.

Nepriklausomieji socialistai 
stovi, kad socialistinės reformos 
yra daug svarbesnes ir turi bū
ti įvykintos pirmiau. Jie nori, 
kad tada susirinkimas susirinks, 
jis rastų prieš save eilę reformų 
taip tvirtai įsigyvenusių, kad jis 
negalėtų jų panaikinti.

Jų pastangose atidėti sušauki
mą susirinkimo, neprklauso- 
muosius socialistus remia Spar
tako grupė, kuri visai priešina
si susirinkimui.

True translation filed wltn the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917
VISA VOKIETIJA Už STEIGIA

MĄJĮ SUSIRINKIMĄ.

BERLINAS, lapkr. 26. — Ke
lių paskutinių dienų atsitikimai, 
.pasiekę augščiausio lapsno pa- 
nedėlyj, susirinkime Berline vir
šininkų įvairių Vokietijos vals
tijų parodė, kad išėmus skaičiu
mi nesvarbią Spartako grupę, 
yra pilnas susitarimas Vokieti
joj, kad nacionalis susirinkimas 
turi būti laikomas.

Vokietijos federalč konferen
cija priėmė sekamą rezoliuciją:

, “Absoliučiai yra reikalinga 
visoms vokiečių gentims veikti 
bendrai palaikymui Vokietijos 
vienybės ir kovoti prieš visus 
separatistų judėjimus.

“Pasiūlymas greito sušauki
mo nacionalio susirinkimo susi
tinka visuotiną užgirimą.

“Iki nacionalio susirinkimo, 
kareivių ir darbininkų tarybos 
atstovaus žmonių valią.

“Imperijos administracija tu- kaizerio Wilhelmo adjutantas ir prieš 1.

liūgo Haasc kalbėdamas ne
priklausomiems. socialistams 
panedčlio naktį pasakė, kad su
sirinkimas turi būti sušauktas, 
bet kad patįs svarbiausieji pro
letariato interesai reikalauja, 
kad revoliucijos laimėjimai bu- 
butų tvirtai sudrutinti kol prole
tariatas turi spėką tai padaryti.

Jis tvirtino, kad grįšiantis ka- 
reviai nieko nežino apie politi
ką ir turi turėti progą apie ją 
patirti. Susirinkimas neturi 
būti sušauktas kol vokiečių ka
rės belaisviai nebus sugrįžę ir 
neturės progos balsuoti.

Kiti nepriklausomieji sociali
stai nueina tiek toli, kad už- 
reiškia, jog galiausias užėmimas 
talkininkų butų pigi kaina už- 
okėjimui už pilną socializmo

True translntion filed with the post- 
innster at Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917
RENGIASI PRIE KONTR-RE-

VOLIUCIJOS VOKIETIJA.

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Daily Express Amsterdamo ko
respondentas sako, kad premie
ras Buija de Bcerenbrouck už
reiškė. lapkr. 20 antrame bute, 
kad Wilhelm Hohenzollern tu
rės apleisti Holandiją, jei jo bu
vimas ten pasidarys pavojingas 
tai šaliai.

Tik-ką pagrįžusis iš Europos 
i]). Frank B, Kent, Baltimorės 
laikraščio “The Sun” redakto
rius, vakar paskeltbė labai įdo
mų straipsnį apie kaikuriuos 
keblumus, kurių turės busimo
ji taikos konferencija. Jis ra
šo šitaip:

“Gražus žodžiai skamba lau
ke, bet įėjus vidun matoma keb
lus padėjimas, bet jis neparo
do išmanymo stokos, ar lygsva
ros pripažinti jį. šitos ve pa
dėjimas kelios savaitės atgal pri
vertė amerikiečius Paryžiuje 
greitu reikalų šauktis preziden
to. Aš žinau ių>ie dvi smarki 
telegrami kabeliuoti jam iš ten, 
kur išdėdama tam tikri daly
kai ir reikalaujama, kad jis ten

NEW YOBK, lapkr. 27. — 
G rusinimą s policijos vartojimo 
kulkasvaidžių prieš kareivius ir 
jurininkus priešinimosi polici
jos pastangoms nedaleasti sau- 
vališkų atakų tapo užvertas po
licijos komisionieriaus Enright 
laiške prieš be tvarkų elgmąsi 
riti Hylan ir mayoro persiųsta
me federaliai valdžiai protesto 
ališke prieš betvarki’ elgimąsi

se dviejuose socialistų susirin
kimuose.

jTruc translation filed with the post- 
master ai Chicago, UI., Nov. 29, 1918, 
as reqoirr«l by the act of Oct. 6, 1917
GALBŪT PASKELBS KARĖS 

DOKUMENTUS.

BERLINAS, lapkr. 27. 
kiečių Austrijos nacionalė tary
ba tariasi su Vengrijos ir Cecili
jos valdžiomis tikslu įgyti jų ko
operaciją paskelbime diplomą-1 
tiuių prieš karę dokumentų ir

Vo-

tas.

Jis sako, jog nesenai atideng
ta, kad buvusis karalius Karo
lis slapta pasiėmė 1,500,000 
kronų iš armijos pinigų, kuo
met apkaltinimai. įmaišantįs cr- 
cbercogą Friedricb ir kilus augs
tus oficierius sąryšyj su arini- tyrusieji ir turintieji 
jos kontraktais taipgi bus lyrinė 
jami.

True translation file<l wlth the post- 
mastei’ at Chicago, III., Nov. 29, 1918. 
as reųuired by the uct of Oct. 6, 1917

Bolševikai paė
mė Dvlnską

Taipgi paėmę Pskovą; bombar
duoja Narvą.

I fELSINFORS, Finlandija, 
lapkr. 28. — Pranešimas iš Bal- 
tiko provincijos —- Estonijos, 
seredoj sakė, kad Bolševikų ka
reiviai utarninke paėmė Pskovą, 
160 mylių į pietvakarius nuo Pe
trogrado. Likimas šiaurinės 
liuosanorių armijos yra nežino
mas. f

Taipgi pranešama, kad Dina- 
burg (Dvinskas), 110 mylių į 
pietryčius nuo Rygos tapo pa
nirtas bolševikų spėkų.

Narva, 81 mylia į pietvaka
rius nuo Petrogrado liombar- 
duojamas.

“Tas tiesa, ir kiekvienas Pary- 
žuje tą žino, kad valdžios ir po
litikos rateliuose mus nemyli 
ten nei anglai, nei franeuzai. 
Tarp įvairių šalių ir tautų pavie
nių žmonių yra galimas karštas 
ir širdingas draugiškumas ir y- 
ra gana anglų ir amerikiečių ir 
franeuzų bei amerikiečių, tarp 
kurių yra kuotvirčiausias drau
giškumas. Bęt tautose ir šaly
se kaipo visybėse yra kas lo
kio, kur iie^.tliioit tokį

draugingumą, kuris yra tarp pa
vienių. Paryžius šiandien kuo- 
puikiausiai šitą parodo.

Susikirtimas prie taikos 
stalo?

“Dabar kuomet kare pasibai
gė, amerikiečiai tėmytojai, pri- 

gabunią
patėmyti, yra palinkę prie nuo
monės, kad jie mato kitų galy
bių norą pasipriešinti mums.

“Taikos konferencijoj tūlos 
musų pažvalgos ir tikslai žada 
susikirsti ir smagiai susikirsti 
su jų pažvalgomis ir tisklais. 
Musų nuomonė apie tai, ką mes 
nuveikėme ten, truputį skirsis 
nuo jų nuomones. Jųjų no
ras, ‘nugriaužti kaulus Vokieti
jai’ ne visai sutinka su musų pa
jautimais ir diškinant tuos gar- 
suosius sakymus, jųrų ‘laisvė” 
ir ‘jurų galybė’, bus didelis la
bai didelis pasidalinimas nuo
monių.

‘“Nekuris palinkimas įsižeis
ti kuo nebūk tokiuo kaip ame
rikinis dominavimas, arba 
tvirtu balsu kalbėjimas Ameri
kos vardu prie taikos stalo jau 
dabar apsireiškia apatinėj sro
vėj kritikos musų kariuomenės 
štabui ir palinkime šiek tiek ma
žinti musų darbus karėje.

To nėra žmonėse.

“Taip yra su politikais.
to nėra žmonėse. Kiek tas pa
staruosius apeina, tai jie pilnai 
sutiks, taip Anglijoj, taip Fran- 
cijoj, jei taikos konferencija 
duos jiems pilną užsikrinimą, 
kad kare, kokia nebūk, kokiu

Bet

Florida ratifikavo prohibicijos 
priedą.

AMSTERDAM, lapkr. 27. — 
Pasak sensacinės žinios iš Berli- 
no, išsiųstos iš ten lapkričio 21 

d., gen. von der Marwitz, buvęs {

TALLAHASSE. Fla., lapkr. 
28. —Valstijos aitstovų butas ir 
senintas vakar ratifikavo prie
dą prie federalės konstitucijos, 
įvedantį visoj šalyj prohibiciją. 
Priedas senate priimtas 25 bal
sais prieš 2, o bute — 61 bals.

(Seka ant 6 pusi.).

Giedra šiandie; ryto giedra 
ir biškį šalčiau.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 29, 1918. 
is requircd by the act of Oct. 6, 1917

PALEIS STUDENTŲ 
KORPUSUS.

Maj. B. L. Daner, komanduo- 
tojas Chcagos universiteto ir 
Husli medi kalės kolegijos pulkų, 
gavo paliepimą demobilizuoti 
korpusus. Paliepimas reika
lauja pradėti demobilizaciją stu
dentų armijos lavinimo korpusų 
amatinio skyriaus grudž. 2 d., 
o koleginio kurso gruodžio

True trnnslnlion filod with the post- 
mnsler :it Chica«<>, III., Nov. 29. 191.S. 
hs repuircd by the act of Oet. 6, 1917

CECHAI MOBILIZUOJA 
RĘZERVISTUS.

AMSTERDAM, lapkr. 26.
Pasak datuotos pėtnyčioj. Pra
gos žinios, čechi’-sloviikų nacio- 
nalio apsigynimo departamen
tas paliepė mobilizaciją tikrųjų 
rezervistų nuo 1895 iki 1899 m. 
ir paliepė visiems žmonėms po 
ginklų, iki 40 m. amžiaus, pasi
likti tarnyboje.

. Ukrainoje.

Pasak Kijevo žinios į Esse- 
no ■ Rhcinische Westpaelische 
Zeitung, Ukrainos premieras 
Gerbei pasikalbėjime užreiškė, 
kad Ukraina jau yra pilname 
susitarime su talkininkais, ku
rių atstovų neužilgo laukiama 
Kijeve. Jis pridūrė, kad Uk
raina prigulės prie naujos Rusi
jos federatyvės valstybės.

True translation filed wtth the post- 
maste'- at Chicago, 111., Nov. 29, 1218, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

VISO 114 VOKIEČIŲ SUB
MARINŲ PASIDAVĖ.

IIARVVICH, Anglija, lapkr. 
27. 27 vokiečių submarinos
pasidavė talkininkams šiandie. 
Tokiu budu viso liko atiduota 
114 vokiečių submarinų.

True translation filed wlth the post- 
maslcr at Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917

TRANSYLVANIA ATSISKIRĖ 
NUO VENGRIJOS.

Pasisketbe neprigulmybę; per
trauke ryšius su Vengrija.

PARYŽIUS, lapkr. 27. — Ru- 
munų Transylvania paskelbė sa
vo nepriklausomybę ir pasiuntė 
ultimatumą Vengrijos valdžiai, 
reikalaudama, kad visa politi
niai administratyviai ir teismi
niai departamentai rumunų ap-

• Vengrija, pasak žinių Mati- 
n’ui atsisakė ir nacionalė Rumu
nijos valdžia pertraukė tarybas, 
atsisakydama nuo visokios at
sakomybes už pasekmes.

True translation filed with the post , 
mastei’ at Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as rcqiiired by the act of Oct. 6.1917

PIETŲ SLAVŲ UNIJA 
PASKELBTA.

COPENHAGEN, lapkr. 27. - 
Susirinkimą atstovų visų slavų 
partijų Agrame sufbatoj paskel
bė uniją visų slavų distriktų* 
Austro-Vengrijoj, Serbijoj ir 
Černogo rijoj.

True trons'ntion filed with the post 
mastei’ ai Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS DARBININKAI
REIKALAUJA APLEISTI 

RUSIJĄ.

LONDON, lapkr. 27. — Rin
kimų manifeste Anglijos Darbo 
partija persergsti koalicijos mi
nisteriją prieš priešinimąsi nau
jomis Europos demokratijoms 
ir reikalauja ūmaus ištraukimo 
talkininkų spėkų iš Rusijos, 
laisvos pirklybos. nacionalizaci
jos žemės, ktisyklų, geležinke

lių, laivų, ginklų ir elektros jio 
gos. Partija taipgi reikalauja, 
kad mokestis butu uždėti ant 

pa-kapitalo irkad b utų pilnai 
naikinta koalicija.

Money kale 
jiman

Mirties bausmė pakeista viso 
amžiaus kalėjimu.*

28. — Gubernatorius Slevens 
pakeitė kalėjimu visam amžiui 
mirties bausmę Thonias J. Moo
ney, kuris turėjo mirti gruodžio

(Kova už paliuosavimą Tho- 
mas J. Mooney tuo neužsibaigia. 
Mooney pakartotinai užreiškė, 
kad jis jokiu budu nesutinka su 
pakeitimu mirties bausmės ka
lėjimu, nes tai yra vistiek pripa
žinimas kaltu, tik padaroma 
“mielaširdyste” — nežudomą li
nini, bet pamažu nukankinama. 
Jis reikalavo naujojo bylos na
grinėjimo, arba mirties. Ir 
darbininkai kilų ir negali ganė- 
dinties).

Rado lavonu skrynioje.

NEW YORK, — Policija rado 
ant šalygatvio ties Mott ir Grand 
gatv. naujoj skrynioj ką tik mi
rusio žmogaus lavoną, manoma 
J. Bolloro.

%

GERB. Naujienų aka!- 
. tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei

kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

r7h/IPFRFECT IN OHIGINAl

Viennos žmoni 
miršta badu

VIENNA NORI TEISINTI 
KITUS KARĖS KALTI

NINKUS.

Daug generolų, ministerių, 
nigaikščių įvardyta.

LONDONAS, lapkr. 28.

hageno praneša, kad Vienn 
valdžia mano pastatyti prieš t 
smą visus žmones, kaltus

Austri jo-Vengri jos užrubežn 
reikalų ministerį, kada kįlo 1 
re ir grafą Czemin, užrubežir 
reikalų ministerį vėlesniu lail

Buvusis karalius Karoli 
Austrijos didieji kunigarkšč 
ir daugelis generolų taipgi J: 
teisiami.

Maisto stoka Viennoje.

Viennos gyventojai yra dės 
peratiškame padėjime* iš prie 
žaslies stokos maisto, pasai 
Daily Express žinios nuo jo ko 
respondento Viennoje, kuris sa 
ko, kad jam suteikta oficialu 
priėmimas ir kad duota ja/, 
specialės progos ištirti užpaka 
lyj scenų.

Ko-rcsponden to p re nežinias 
datuotas lapkr. 25 d. kalba api< 

sriubos virtuves, įsteigtas mies 
te. Jis sako, kad kiekviena- ii 
dešimties virtuvių maitina kas 
dien 6,000 vyrų, moterų ir vai 
kų, kurie* turi stovėti eilėje išti 
sas valandas laukdami įleidimo

Kiekvienas gauna biskį ma 
žiau kaip “paitę” sriubos, pada 
rytos iš netikusių kopūstų ir mi 
,tų užveriančių nemažai pila vi 
nu. Nedaliomis pridedama bis 
kis arklienos.

šimtai miršta kasdien.

ai

“Visos šios žmonių liekanos, 
su kįšančiais kaulais,” tęsia ko
respondentas, “gyvena tąja sriu
ba. Šimtai miršta kasdien ir 
yra laidojami |M>pieriniuose kar
stuose, nes medžias yra reika
lingas kurui. Aš sprendžiu, 
kad čia vargiai yra užtektinai 
maisto trims savaitėms, o ang
lių tik dviem savaitėm.

Žmonės perkasi šautuvus.
“.Jei greit neatvykę pagelba, 

prasidės pekla. Žmonės jau per
kasi šautuvus ir kulkasvaid- 
v • . HŽilis.

Korespondentas sako, kad 
valdininkai skundžiasi, jog Ven
grija turi maisto, o čeehai turi 
anglių, bet kad nė vieni nenori 
skirties fu savo dalykais. Val
dininkai
padarytų spaudimą į tas vald

nori, kad talkininkai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 29, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.
POPIEŽIUS NORI DALYVAU

TI TAIKOS TARYBOSE.

LONDONAS, lapkr. 28. — Ex. 
changc Telegraph žinia iš Co
penhageno sako, kad Vatikanas 
paskelbė, jog kardinolai Gib- 
bons ir Manciri prašė preziden
to Wilsono pavartoti savo įtek
mę gauti leidimą atstovams 
popiežiaus dalyvauti taikos kon- 

ferencijoj, kad išrišus Romos
■—klausimą.
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MOKYKLOS
CHICAGOS UŽSIĖMIMŲ Už- 

ŽIŪRĖJIMO LYGA.

šito miesto užsiėmimų užžiu- 
rėjimo lygą suorganizavo va- 
saryj 1911 m. grupė moterų 
kuri buvo labai užinteresuota
saugojimu vaikų darbo amžiaus. 
Ačiū pasidarbavimui šitos ly
gos, tapo įsteigta užsiėmimų biu 
ras, kur vaikai tarp 14 ir 16 me
tų amžiaus galėjo ateiti prašyt 
patarimo ir pagelbos. Svar
biausias lygos tikslas buvo pri
kalbinti vaikus pasilikti mokyk
loj. Jei tatai nepavykdavo, tą- 
yk būdavo suteikiama pridera
ma pagelba suradimui geresnio 
žsiėmimo vaikams, negu kad 
' patįs vieni galėtų susirasti.
Per pirmus penkerius savo 
vavimo metus lyga aplankė ir 
re 4,500 firmų, samdžiusių 
kus tarp keturiolikos ir šešio- 

metų amžiaus. Pasekmė 
o ta, kad patarėjai iš lygos 

•ngė įstatyti vaikus ten, kur 
s mažiausiai kenkė perank- 
’S užsiėmimas. Per tą lai- 
'.000 vaikų arba kreipėsi i 

'minių biurą, arba buvo ap- 
yti namuose. Iš šito skai- 
s apie 30 nuošimčių, kurie 
■e apleisti mokyklą. buv< 

kalbinti sugrįžti mokykloj 
tavo pagclbą. Apie 60 nuo 

mčių buvo nurodyta kuoge 
iausias, kokį galima gauti, dai 

s tokiame jauname amžiuj 
ktai 10 nuošimtis nenorėjo p: 
naudoti siūloma pagelba.
Kad palaikius tam tikras va

| »

datrijotizmas 
3 ^nččdumas turi būt 

pasargos žodis
10 W A STATE

SA VINGS BANK 
kapitalas ir Perviršis * 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, 1A.

“ Musu Laimėjimas ”
Scenoje su dainomis

3-jų aktų mystorija, Viduno. Vadovaujant M. Dundulienei, vaidins H NpripGnip
“PIRMYN” CHORAS I

MELD^^.?:™INĖJE’ Į Gruodžio-Dec. l=mą 1918

kų grupes mokykloje, lyga įstei
gė moksleivių fondą, tokį, kokį 
dažnai turi kolegijos mokslei
viai augštesniani mokslui pasie
kti. Pinigų buvo duodama užsi
mokėti už knygas arba reikalin
gus drabužius, arba už važinė
jimą karais ar užka tulžiams nu
sipirkti, vaikams gyvenant toli 
nuo mokyklos. Pagelba buvo 
duodama ne kaii>o labdarybe ir 
ji nebuvo priimama kaipo to
kia tų šeimynų, kurios reikala
vo pagelbos siųsti vaikus ilgesnį 
laiką mokslan, užuot varius juos

Nors lygai butų malonu visus 
vaikus sulaikyti nuo ėjimo prie 
darflio 11 metų amžiaus, bet ji 
buvo priversta davimą pagelbos 
ipmbežiuoti šitokiomis grupė
ms: Tie vaikai, kurie raiši (ko- 
iekos) menkos sveikatos, kurie 
nivo paprastai gabus, ir tie, 
kurie buvo vyriausi šeimynoje, 
'teįstengiančioje visų vaikų eli- 
ti į mokyklą. Maža mergaite 
»ateko ix> traukiniu ir neteko a- 
riejų kojų. Lyga specialiai mo
tino ją siuvimo toliai, kol ji ne
gavo geros vielos ir nepradėjo 
žsidirbti gerą algą. Vaikas ne- 
aprastu gabumu su šito fon- 

’o pagelba buvo sugrąžintas at- 
al mokyklon dvejiems metams. 

Sulaukęs septyniolikos metų jis

alga $80 menesiui ir visomis ga
limybėmis pakėlimo algos. Ma
ža mergaitė, kuri Ibuvo apleidu
si mokyklą dėlto, kad jos moti
na buvo našlė su keturiais vai- 
kais, gaudavo pašalpos iŠ lygos 
per keturis metus. Tolinus ji 
galėjo uždirbti tiek, kad įstengė 
pagelbėti motinai siųsti jaunes
nius vaikus mokslan. Šitie pa-

kas galima nuveikti su maža

PIRMAS IŠKILMINGAS

ROŽINIS BALIUS
Parengtas

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO 

Subatoje, Lapkričio-Nov. 30 d., 1918 
MICKEVIČIAUS SVET., 

3308-10-12 So. Morgan St.,
Salė atsidarys 6 vai. vakare. Inžanga 25 centai

Užkviečiaine visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausiai 
ant šio linksmaus Rožinio Balinus. Gricž puiki muzika po vado
vyste K. Kinderįo. Bus saldžių gėrimų. Kas turės daugiausia ro
žių ar merginos ar molerįs, gaus puikų prizą. KvicčiaKOMlTETAS

Milžiniškas Prakalbas
Rengia

L. S. S. 37 KUOPA
Įvyks

Pėtnyčioje, lapkričio 29 d., 1918 m., 8 vai. vakaro, 
Malinauckio svetainėje, kampas Halsted ir 19-ta gt.

Kalbės dd. J. V. Stilsonas, LSS. Sekretorius Ver
tėjas, nesenai atvykęs iš Philadelphijos, ir K. G. 

rainis.
Darbininkai kviečiami skaitlingai atsilankyti, o išgirsite gabius 

albėtojus aiškinant darbininkų reikalus. Inžanga dykai.
KOMITETAS.

Stažus ROJINIS Balius
DRAUGYSTĖS VARPO

Subatoj, Lapkričio-Nov. 30, 1918
Juozo Kavarskio Svet

2458 S. Westem Avė

radžiu 7 valandų vakare Inžanga 15c porai

Durjn atsidarys 4 vai. po pietų. Lošimas prasidės lygiai G vai. vakare. 
Meldžiame nesivčluoti

šis istoriškas veikalas—“Musų Laimėjimas”— iš kovos ties Žalgiriu 
lietuvių su kryžeiviais atvaizdina lietuvių laijnėjimą 500 metų atgal.

Gerbiamoji lietuvių visuomenė širdingai kviečiama atsilankyti ir 
pamatyti perstatant “Musų Laimėjimą”. Po perstatymui “Pirmyn” 
choras sudainuos keletą naujų dainų, šokiai iki vėlos nakties prie 
puikios muzikos. Kviečia visus atsilankyti “PIRMYN” CHORAS.

Inžangoa t įklotas 35 ir 50c y patai.

pagelba, patarimu ir padrąsini
mu mokyties lobaus.

Po penkių metų tokio darbo | 
Švietimo Taryba paėmė užsiėmi
mų biurą į savo rankas ir pa
dare ją viešosios mokyklos sis
temos dalimi. Tas pats darbas 
varoma toliau. Kadangi Švieti
mo Tarybai truko pinigų speci- 
alėnis grupėms prižiūrėti, tai ta 
lyga užlaikė stipendijų fondą i|* 
apmokėjo spcciales pa ta rėjas, 
kurios prižiūrėjo, kad pinigai 
butų sunaudojami išmintingai. 
Per paskutinius metus stipendi
jų pinigais išmokėta 
kailis ir mergaitėms,
duota proga lankyti techninį, 
komercinį ar kokio kito užsiė
mimo mokslą ir prirengti save 
prie naudingo darbo.

Be šito pasistengimo apsau
goti pavienius vaikus, kuriuos 
lygiai teko pastebėti, ji nuolat 
veikia tam, kad pagerinus įsta
tymus visiems vaikams 
Illinojaus valstijoje.
Illinojaus mokyklų įstatymas, 
kuris tapo priimtas birželyje, 
1917 m., daugiausiai yra pasek
mė darbo lygos narių. Sulig 
šituo įstatymu vaikai turi pabai
gti penktą skyrių pirma, 
jie apleis mokyklą, 
įstatymo priėmimą 
kurie, nepereidavo
ketvirto skyriaus, galėjo gauti 
darbinius popierius, jei jie bu
vo keturiolikos metų amžiaus. 
Metiniai kvotimai išmintingai 
pakeista švietiminiu kvotiniu, 
nors pastarasis dar visgi yra per- 
|enia$. Vaikai taipgi privalo 
mokėti anglų kalba kalbėti ir 
rašyti ir turi būti geroj sveika
toj, kad gavus darbinius popie
rius. Seiliaus niekas nežinojo, 
ar jie gali dirbti, ar ne ir mo
kėjimo anglų kalbos nereikėjo, 
jei jie kalbėjo ir rašė kokia kita 
kalba.

L.D.L.D. 45-ta Kuopa
Stato scenoje vieno akto farsą

O.S.S. arba šliubine Iškilme
Subatoj, Lapkričio-Nov. 30,1918

M. MELDAžIO SVETAINĖJE,
2242 W. 23rd Place, Chicago, III.

Losimas prasidės 7:30 vai. vakare.
♦

Publika šiuomi yra kviečiama atsilankyti ir paremti šitą va
karą, nes šitas vakarus yra parengtas Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos. Šios gi draugijos tikslas yra platinamas apšvietus 
ir skleidimas darbininkiško turinio knygų. Kviečia KOMITETAS.

130 vai
ku riems

visoje
Dalbartinis

negu 
Prieš šito 
tie vaikai, 

iš trečio ar

Visgi dar geresni įstatymai 
reikalingi šitoj valstijoj apsau
gojimui vaikų. New Yorko, 
New Jersey, Pennsylvanijos, O- 
liio, Wisconsin’o ir daugelyje 
kilų valstijų yra daroma vaikų 
naudai daugiau, negu Illinojaus 
valstijoj. Lyga reikalauja pa- 
gclbos visų tėvų įgijimui tokio 
įstatymo, kuris suteiktų kiekvie
nam vaikui bent pradines mo
kyklos aštuonių skyrių mokslą 
su proga mokytis tolinus, jei 
tam yra noro. Tegul nė vienas 
nesibaido lokio įstatymo. Galų 
gale tatai pa ydos vaikams ir 
tėvams.

Tėvai, kurie no apie 
šilą dalyką, visuomet bus užga
nėdinti, jeigu kreipsis prie Jo
nės Public School po num. 607 
Plymouth Court.

Louise Montgomery.

KODĖL MOTINOS TURĖTŲ 
MOK1NTIES ANGLŲ KALBOS.

Daug sykių man teko girdėt 
kaip čia gimę vaikai vadina sa
vo tėvus “grinoriais”, nors tie 
tėvai išgyveno šioje šalyje dau
gelį metų. Ar kokia-nors moti 
na arba 'tėvas atkreipė į tai sa
vo domų? Ar jie pasistengė pa 
tirti nors nuo tų pačių savo vai 
kų, kodėl jie taip juos vadinaf 
Kame apsireiškia ta jų “grino 
rystė”?

Ne paviršutinėje-gi išvaizdo
je? Ne lame-gi, kad jie perka 
lietuviškose krautuvėse, skąite 
lietuviškus laikraščius, meldžia
si lietuviškai, ar vaikščioja į lie
tuvišką bažnyčią. Ne, nė lame. 
— o tame, kad čia gimę vaikai 
stato tą kalbą, kurią jie girdi

Puikus Iškilmingas Balius
Rengiamas

DRAUGYSTĖS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142-44 So. Halsted St.

Sukatoje, Lapkričio-November 30, 1918 m.

Pradžia 6 vai. vakare. Muzika J. Jurevičiaus.

Atminkite, kad šis balius paskutinis prieš Adventus. 
Kviečiame jaunus ir senus į musų iškilmingų balių. 
Mes užtikriname, kad busite užganėdinti visi. Puiki 
muzika grieš smagiausius šokius. KOMITETAS.

KONCERTAS
Rengiamas

SUS. LIET. SOC. DAIN. AM. 1-MO APSKRIČIO

Nedelioj, Gruodžio 8,1918
M. MELDAZ10 SVET

2242 W. 23rd Place, Chicago, III.

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. - 
® Koncerto pradžia 6 vai. Inžanga 35 ir 50c.

Draugai ir draugės, užkviečiaine visus į musų 
rengiamą koncertą. Pirmasai Apskritys deda vi
sas pastangas, ant šio koncerto. Koncerte daly
vauja apie du šimtai dainorių. Dainuos 1-mo ap
skričio mišrus ir Vyrų chorai. Taigi nepamirški
te 1-mo Apskričio koncerto. Kviečia visus atsilan
kyti , S. L. S. D. A. I-mo Apskr.

besne. Vaikams gėda nusives
ti savo tėvus į kokią-nors įstai
gą, kur jų tėvai negali susikal
bėti.

jaučiasi, lyg butų peraugę juos. 
Jiems rodos, kad jie įgijo kokią

kallbą, kurios jų tėvai nemoka. 
Ir vaikai atsitolina nuo jų. Jie

kalbėti savo kalbą, įgyti kitokių 
papročių. Jie, negerbdami savo 
tėvų, vien dėl jų nežinojimo kal
bos, gyvena ne tėvų papročiais, 
bet sutveria sau savo supratimus 
apie dalykus, dažnai labai klai
dingus supratimus: lodei klai
dingus, kad tėvai nebeturi į vai-

tų, jeigu jie mokėtų suprasti

to ir kur jie klysta.

Tai yra labai svarbus klausi
mas, ir kiekvieni tėvai, o ypa
tingai motinos, kurių pareiga 
vra vaikus auklėti, privalo a U 
kreipti į jį savo domą. Jeigu jie 
liano pasilikti šioje šalyje, tai 
ie būtinai turi pataisyti tą savo 

trukumą ir išmokti tos kalbos, 
kurios išmoko jų vaikai.

Marė Jurgelionienė.

1OWN OF LAKE 
KOLONIJAI.

Anglų kalbos ir siuvimo lek- 
ijos “SeAvard Viešoje mokyk- 
oje, 46lh str. ir Hermitage avė., 
vra laikomos panedėliais, utar- 
tuiikais, seredomis ir ketver
tais nuo 7 kiki 9 vakare. Town 
if Lakiečiai turi naudoties pro
tą ir lankyti tą mokyklą, kadan
gi joje mokina uždyką.

Marė Jurgelionienė,
Vak. mok. vizituotoja.

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGO JE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurų savo 1- 
inus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian-American
160 N. Wclls Street,

. Skyrius:

į Russian-American
706 W. 12th Street,

Bureaii
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

J didžiąją raštinę galinio nuvažiuoti kiekvienu galvckariu, va
žiuojančiu “down-to\vn”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted SI.

rara

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
4

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

■X
> k

Moka pomirtinių .$150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

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

kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ flpšvietai 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- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla- 
tesnii] informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY

MACBETH
Tragedija 

penkiuose aktuose.

Parašyta
William Shakespeare’o

Versta lietuvių kalbon 

(eilėmis)

Klcofo Jurgelionio 

Šis veikalas turėtų ras- 

ties kiekvieno scenos 

mylėtojo knygynėlyje. 
Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje. 
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c. 
1739 So. Halsted Street

Chicago, m.
*---- ----- ----- -----'

ĄRITMETIKĄ
Pagelba šios knygelės 

galima lengvai ir la
bai greitai išmokti 
aritmetikų—skaitlia- 

vimų. Kaina tik 25c. 
Galima gaut “Naujie
nų” Administracijoje, 
1739 So. Halsted Street
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Plaukia

i:

\nt Tė 
Bijunė

Ilgu. Ilgu A: 
Jau kad Aš 
Ant Kalno Karklai

3215 — Ginilin
3192 — Giedu
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True translatlon filed with the post- 
niaskr n! (’hic iJ' . i II., Nov. 29, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917 

Darbininkai|priešinasi.
Not old—būt new! Comprenez vous?

| Atdara Sukatos Vakarais iki 9:15

Visi Vilnoni
Overkautai
14-50

Ulst r, ulsterette ir su dir
žais užpakalyje kautai, iš pi
lkų, rudų ir mėlynų; ant vie
nos arba ant dviejų pusių Nu
segamos stailės, mažais ar
ba ulster kalnieriais; taipgi 
konservatyvi kautai tos pa
čios m iterijos arba aksomo 
kalniei iais; mieros 33 iki 44; 
special ai apkainuota po — 
11.50 S abatai tiktai.

Konferencija nubalsuoja atimti 
paramą iš Lloyd George’o 

kabineto.

LONDONAS, Anglija. — Dar- 
ninkų Partijos konferencija

mesnįjį nutarimą pertraukti 
partijos rimtį, 1844,000 balsu 
prieš 891,000 atmesdama parla
mentinės Darbo Partijos J. R. 
Clynes’o pataisymą iki nebus 
pasirašyta po taika ir pervarė 
2,117,000 balsų prieš 811,000 
pildomojo komiteto rezoliuciją, 
reikalaujančią, kad visuotini ri
nkimai užbaigtų tas sąlygas, 
prie kurių partija įėjo koalici- 
jon ir kad partija pradėtų savo 
nepriklausomybę ir atšauktų 
savo narius iš valdžios dabarti
niam parlamentui pasibaigus.

John McŲuirk, kuris pirmsė- 
džiavo, nurodė į kareivinius rin
kimus 1900 m. kaipo prasergė- 
jijina, sakydamas, kad istorija 
gali tikrai atsikartoti ir kad rin-

kai]: jie buvo suvilti anų kartą

mai skaudesnės.
Robert VViIliams, 

pasiūlyti pildomojo

Geriausi
Lietuviški

komiteto 
kad dide

liems ir toli siekiantiems klau
simams laukiant išrišimo, rei
kia būti užtikrintais, kad orga-

ir suvaržytais dalyvavimu koa
licinėj valdžioj. Darbininkų

žfmiau paminėti rekordui lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 
kuris patinka ir prisiusk pinigus, aš jur. s nusiųsiu j namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kežnas.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAI’! KAS, TENORAS.
Suktinis. Valia. Valužė (iš Operos “Šienapiutė”.) 
Bernužrli Nesvoliok. Eisiu maniai pasakysiu.

KiPrirodino Seni žmonės.
Naujoji Gadynė. Dainius 

hm ant Sjiclo

Atėjo žiemelė.
Lietuva, Tčvyn 
Birulė. Kur bi 
Darbininku Marseliet 
Sveiki Broliai*Dainininkai.

musii

36

r 'tas šaltinėlis.

ano Skarbas.
lėlę.

Sukeikime kovą.
Ko Liūdit Sveteliai.

)zukiška daina).
ŠI TIKUS.

Dvaro, ir N’esigr indink, Mergck 
lias, ir Važiavau Dieną.

S ( IŽAUSKAI.MA K R IR JON. 
. Vakarine dai 
SI.tgos. Tu niai 
autelio. Smilu

Sunku gyven 
•. Gegužine* 
avelis. Lopšinė

o molinčtc.

i. 
daina.

ĮDAINAVO A. KVEBEKAS, BARITONAS.
— Pam\įėjau vakar (Liaud. daii a). Drauge. Polka-mazurka.
— Mano laivas, daina. | sveikatą, maršas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIl TE, SOPRANAS.
— Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
— Sveika Marija.
— O kur buvai, dirduk mano. Jd. Bradunienė ir Vaškevičius.
l’ngaiTi šokis. Orkestrą. ’

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
— Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
— Baseiniu polka. Kazokas, valcas.
— Stumbriškiu polka. Jurgiuko kazokas.
— Polka nuo Budos. Mažrusiška polka.
— Šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas.
— Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.
— Kalnų augštuinas, valcas. Kariškas maršas.
— Žemaičių polka. Gudri, mazurka.
— Klumpakojis. Kokielka, polka.
— Kur vėjai puria. Esu garbingas vyras.
— Visur linksma, šok j ratą.

E 1760 — Galopas
E — Kadrilius. Sugrajino kaprlija.

— fvvo Slep. Labai garsus šokių rekordas.
Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 

Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo veltui.

JOS. F. BUDRIK
3313 So. Halsted St., Chicago, Illinois.
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Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaikau akinius teisingai.
Pusi (arimas nemokamas.

partijos įnešimai
daugiau nuveikti
laisva kritika ant Žemutinio Bu

nesuvaržvla

surišta su reakcinėmis pa j ieno
mis, kurios dabar šeimininkau-

ku atitaisyti konstituciniu bildu C v

su pagalba Nepriklausomosios
Darbo Partijos Žemutiniame 
Bute, lai jis esąs giliai įsitiki 
nęs, kad šalies darbininkų kle 
sos imtųsi virškonstilucinio vei 
kimo ir todėl jis prasergSjo vai

ni kil

Apie visuotinus rinkimus jis

savo galybes čiukuro ir kad 
“musų nepavykimas turi būti jo 
pragumo saiku.”

Jis tvirtino, kad partijos pil
domasis komitetas yra atsitoli
nęs nuo darbininkų klesos mi
nių pažvalgos ir neatstovauja 
jos, sakydamas, kad nupeikiau-

nustelbia ją; jis kaltino juos už 
nerėmimą rezoliucijos išneštos 
sekretoriaus, kur buvo siūloma 
patvirtinti Lloydo George’o pa
skelbimas Francijoje, kuriuo 
jis užreiškė, jog visa, kas yra 
norima, tai kad vokiečiai pri
imtų taiką prezidento Wilsono

ją Vokietijos žmonėms.
Antgalo Clynes pranašavo, 

kad nusprendimas atitraukti 
partiją nuo valdžios butų di
džiausiu jai nepatogumu. Kiek
vienas prieškoalicinis kandida
tas butų blogame padėjime ir 
butų žiūrima į jį kaipo į žmogų

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

Will Thorne, paremdamas į- 
nešimą, užreiškė atvirai, kad 
jam linksma girdėti, jog daro
ma visuotini rinkimai, kadangi 
jam norisi patirti, kur jis stovi 
ir kokios rinkikų nuomonės. 
Jis užgynė, kad palikimas patai
symo reikštų prisivertimą dar
bininkų kaipo koalicininkų re
mti Lloydo George’o rėmėjus ir 
užgynė, kad Darbo Partija Že
mutiniame Bute turėjo kuomet 
pilną nepriklausomybę nuo par
tijos pirmsėdžio, išskiriant Keir 
Hardie; kad būdama priversta

KORKO GALAIS EGYPTISKICIGARETA1
Klausykite, Žmonės!

Jei jus ne pilnai užganėdinti 
po išrukymo pusės dėžutės, 
sugrąžinkite likusius į 29 
West Kinzie St.. Chicago 
ir gausite mainais THRIFT 
STAMP.
Kas pamėginsite?--Kokybę 
iš Seno Egypto!!

čių, neretai prieš partijos nuta
rimus.

J. S. Thomas parėmė pildomo
jo komiteto rezoliusiją užgin
damas, kad darbininkų neatsto- 
vavimas koalicijoj atimtų jiems

cijoj; girdi, geriausias būdas 
sutikti pavojų smarkios revoliu
cijos, kuriai jis buvo priešingas, 
tai turint stiprią nepriklauso
mą darbininkų partiją parla
mente, kuri veiklų kaipo alva- 
dinis klapanas ir kuria žmonės 
galėtų patikėti, 
imtose busime 
jis, 
bet 
teis 
tne.
Ii, kad mus visus iššluotų iš se-

“Jci mes rinki- 
sumušti, sakė 

“tai mes sutiksime su tuo, 
mes kovosime tolinus iki a- 
diena, kuomet mes laimėsi-1 

Aš verčiau sutikčiau matv-

sų judėjimas taptų nepataiso
mai sunaikintu ateičiai”.

J. Sexton tolinus pranašavo 
didelę pergalę koalicijai, ka
dangi paprastųjų 
balsuotojų (lomą yra sumono- 
polizavusi cen trale žmogysta 
laimėjimu karės, ir prašiusi pa
likti ją karei pabaigti. O betgi 
ji dar gali būti nepabaigta. “Aš

vintu revoliucijai ir kuomet kal

pakuliniu durų. Kol jie neišpil- 
dys visų mušiu pertraukos sąly
gų, tol aš netikėsiu, kad jie išti-

pildyti”.

Bernard Shaw, kuris kalbėjo

lės, pasidavė airių klausimu, ir 
nupirko unijistus vėl šių išblaš
kymo klausime ir dabar pasiža
dėjo neversti Ulsterio. Tuo ta
rpu darbninkų vien buvo pra
šoma ( iii koalieijon užrištomis

no jiems iš valdžios tai užjau- 
lingo atsižiūrėjimo pasiulinimą. 
Darbininkai —- sake Shaw —

niau kaipo suvienyta ir stipri

pas p. Lloyd George, kad jis 
pasakytų jam, jog “nieko ne-

Po tolesnių kalbų buvo bal- 
darbininkų savimas ir konferencija priėmė 

Ramsay Macdonaldo rezoliuciją,

tais žmonėmis, kurie dabar ko- 
įtroliuoja Vokietijos valdžią, 
taip ir kaizeriu patim”, sakė 

tokio į- 
Hinden- 
tvirtovės 
patarna-

H'xton. “Ten kažkas 
artino, kuomet von

kunigas ir siūlo savo

Dežutese DVIDEŠIMT
25 CENTAI

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.
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PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
aut Durį), Lentų, Rėmų ir Stogam* l’opbrv

SPECIALIAI: Maleva maLevojiinui stabų išvidamt-po $1.40 ui ral.
CARR BROS. WRECKIN(. CV

<003-3039 8. Halited St, CMcagff, 0L

reikalaujančią tiesios oficialės P*ei()S* 
atstovybės darbininkams taikos 
konferencijoj darbininkų konfe
rencijos tuo pa'tim laiku.

Sidney’o Webbo rezoliucija

Partijos rinkimų, ranga prasi
dėjo masiniu susirinkimu Al- 
bert Hali svetainėje. Svetaine 
buvo pilnutėle žmonių; raudo-j 
nas vėlukas priešais vargonus! 
turėjo parašą “Rankas šalin nuo | 
Rusijos”. Giedota “The Red 
Flag” ir kitos socialistų dainos, 
bet tokie kalbėtojai, kaip Smil- 
lie ir Arthur Henderson išsi
reiškė prieš bolševizmą; pir
masis pasakė, kad lengvinus y- 
ra gauti to, ko nori padedant 
Kryžiuką ant balsuojamos po1 

i užmušant kitus 
žmones. J. H. Thomas taipgi 
kalbėjo; jis pasakė, kad priva
tiniai reikalai neprivalo stovėti 
valstybei ant kelio ramiuoju lai
ku daugiau kaip kares laiku.

_ AR TURITE SKOLININKĄ?
J9t Mci ifijieSkoine ir iškolek- 

» tuojame visokias bcraStiškas 
Į.’įaiį'' skobu nuo nestropių skoli- 
uMS) ninku iž visų dalių Suvieny- 

tų Valstijų tiesiai ant nuo- 
WD*2fl Kimčių. Nepaisome kur ir
Tūy kokiam mieste jus gyvenate,

nei kur .tusų skolininkai ran- ^3 dasi. Musų būdas pasiekia■L skolininkus visur, nes tam
tikslui turime atsakančius 

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų krei
pkitės pas mus ypatiSkni 
{dėdami markę atsakymui i 
antraKo:

INTERSTATE LEfiAL 
AGENCY, 

3114 S. ITalsted St.,

ar laiškais 
ant sekančio

SERVICE
Chicago. III.

niaih Tarp Titą sumanyta pa

kalnius, 
mens:

Počius

$51 (lais-

Orlauskis — $2; Pr. Vepraus- 
kas, J. Sereikis, M. Janavičia,

tijos atsteigimo politiką taipgi

.reikalaujančia paliuosuoti John 
MacLean ir visus kitus politi
nius kalinius, įskaitant sąžinin
guosius priešininkus kares.

Kenosha, Wis Valauskis, K. Brazevičia — po 
l$l; P. Valančauskaitė, M. Jočius 

$2.Aukos. - po 50c. Smulkių aukų*—
Lapkričio 23 d. buvo draugy- Viso kartu surinkta $82.00. 

slės Lietuvos Balsas susirinki- Kaz. Bacevičius.
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M Ai tliCMGS ,bos aPie tai> kad be tam tik- budu jus, nepritardami soci- 
Įro ekonominio išsiplėtojimo alizmo steigimui, darotės 

lithuanian daily new® i]aipSni0 socializmo tvarka y- arba visai bereikalingais da- 
Published Daily except Sunday by 
Ibe Lithuanian News Pub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1506
'.fnijienoi eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovę, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisako moji Kalas:
Chicagoje—pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metams .............................. 65.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. L65
Dviem mėnesiam .............. 1*25
Vienam mėnesiui..................... 65

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose •••• 6.00

Pinigus reikia aiųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su atsakymu.

66.00
3.50
1.85
1.45

. .76

. .02
. .12
. .50

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

rbininkų klesai žmonėmis, 
ligi ateis ta jųsų laukiamoji 
“subrendimo” valanda; arba 
dar aršiaus — jus darotės 

O “dešinieji” socialistai žiu į buržuazijos talkininkais ir 
ri taip-pat neprielankiai į,darbininkų klesos priešais! 
savo “kairiųjų” oponentų iš- Vienok šitie išvadžioji- 
vadžiojimus. Jie skaito “kai-’mai, kadir labai “smarkus”, 
riųjų” pasakas apie steigimą neišlaiko jokios kritikos. Juk 
socializmo tvarkos ekonomi
škai neišsiplėtojusiose šalyse 
tuščiomis ir nevertomis sva
jonėmis.

Katrų-gi, dabar, socialistų 
pusėje yra tiesa?

Tiesos yra abiejose pusė
se; bet abiejose pusėse yra 
taip-pat ir netiesos.

“Kairieji” socialistai tei
singai sako, kad ne socialis
tų biznis yra steigt arba plė
tot kapitalizmą. Bet “deši
nieji” socialistai irgi teisin
gai sako, kad socializmas ne
gali būt įsteigtas tenai, kur 
nėra tam pribrendusių sąly-

ra negalima, jiems išrodo 
esant tiktai gudriu “oportu
nistų” išmislu, sugalvotu da
rbininkų apkvailinimui.

“Kairieji” socialistai yra 
“smarkesni”; o “dešinieji” | 
socialistai — “praktiškesni”. 
Vienok jie abeji daro vieną 
klaidą protavime: jie užmir
šta, kad visuomenės plėtoji
mąsi eina pagal tam tikrus, 
nuo žmonių valios neprikla
usančius įstatymus.

“Kairieji” socialistai visai 
užmiršta apie tuos visuome
nės plėtojimosi įstatymus, į- 
sivaizdindami, buk žmonės 
gali sutvert tokią visuome
nės tvarką, kokią tiktai nori, 
neatsižvelgdami į sąlygas. 
Jie yra panašus į tą “smarkų 
žmogų, kuris mano, kad ga
lima turėt obels vaisių, nepa
sodinus ir neužauginus me
džio.

O “dešinieji” socialistai — 
kaipo “praktiškesni” žmo
nės — atsimena apie tuos 
visuomenės plėtojimosi įsta
tymus, kada jie nurodo, kad 
be tam tikrų sąlygų socializ
mo tvarkos įvykinimas yra 
negalimas. Bet jie greitai 
vėl užmrišta juos, kada ima 
kalbėt apie tai, kad socialis
tai turį steigt ir plėtot kapi
talizmą.

Jeigu jie neužmirštų ,kad 
visuomenė plėtojasi pagal 
Jam tikrus, nuo žmonių va
lios nepriklausančius įstaty
mus, tai jie sakytų: Sociali
zmas negali būt įvykintas 
tenai, kur visuomenė dar nė
ra pasiekus tam tikro eko
nominio išsiplėtojimo laips
nio; bet to laipsnio visuome
nės plėtojimąsi pasieks pats 
savaimi; todėl mums, socia- 
distams, nėra jokio reikalo 
nė steigt kapitalizmą, nė 
plėtot jį. Kapitalizmo stei
gimas ir plėtojimas yra ne 
tiktai ne musų “biznis”, kaip 
sako “kairieji”, o ir ne nuo 

t,__ _ _ „ musų valios priklausantis
įstaigose butų plačiai suor-Muktas,

Redakcijos 
i Straipsniai

Ar steigt kapita
lizmą, ar ne?

Naujas galvosūkis socia
listams! Kas daryt su tomis 
šalimis, kurios dar nėra eko
nomiškai pribrendusios prie 
socializmo tvarkos?

Ar jie privalo tenai “įs
teigt” kapitalizmą ir “išplė
tot” jį, pirma negu pradėjus 
tvert socializmo sistemą?

Sulig šito klausimo nuomo 
nės socialistų tarpe dalinasi.

Vieni sako, kad kapitaliz
mo steigt ir plėtot socialis
tai neprivalo; nes kapitaliz
mas yra socialistų priešas. 
Kaip socialistai gali tvert ir 
augint tvarką, priešingą jų 
idealams? Kaip jie gali 
tvert ir augint tvarką, ku
rioje viešpataus darbininkų 
klesos išnaudotojai? Socia
listų uždavinys yra steigt so
cializmą, o ne kapitalizmą!

Bet socialistai, priešingie
ji šitai nuomonei, sako: Ge
rai, kad jus tokie smarkus. 
Vienok turite atsiminti, kad 
socializmo tvarkos įsteigi
mui vieno smarkumo ir gerų 
norų neužtenka. Socializ
mas negali būt įsteigtas be 
tam tikro ekonominio pama
to. Kad visuomenės ūkis— 
pramonija, žemės dirbimas, 
komunikacija — galėtų būt 
tvarkomas kooperacijos pa
matais, tai jisai turi būt pa
siekęs tam tikro išsiplėtoji
mo laipsnio: reikia, kad bu
tų augštai pakilus technika; 
reikia, kad darbas industri
jose, ūkio ir komunikacijos

-štai: socialistų partijos gy
vuoja visose kultūringose 
šalyse jau keletas dešimčių 
metų; jos nesteigė socializ
mo, bet ar jos neturėjo ką 
veikti ? ar jos buvo bereika
lingos darbininkų klesai?!

Ką-gi tos socialistų parti
jos darė per visą savo gyva
vimo laiką? Jos kovojo už 
darbininkų klesos reikalus: 
Jos švietė darbininkus, orga
nizavo juos, stengėsi išgaut 
jiems daugiaus teisių ir bū
vio pagerinimų, ir jos tuo 

‘budu rengė darbininkus prie 
pasiliuosavimo.

Tą patį darbą socialistai 
privalo ir šiandie daryt vi- 

I sur, kur sąlygos dar neleid
žia visuomenei įgyt socializ
mo tvarką. Tokioje visuo
menėje jie negali steigt so
cializmą, kadangi jisai tenai 
yra dar neįvykdomas daik
tas; bet jie ir neprivalo te
nai dirbt buržuazijos darbą: 
jų dalykas yra rupinties, 
kad tas neišvengiamasai plė
tojimosi tarpas, per kurį dar 
turi pereiti visuomenė, pir
ma negu galės joje įvykti so
cializmo tvarka, butų atlik
tas patogiausiose darbinin
kų klesai aplinkybėse.

Proletariatas, anot to “Ko 
jnunistų Manifesto” pasaky
mo, yra “buržuazijos duob
kasys”. Socialistai tam yra, 
kad prirengus proletariatą 
prie šito jo istorinio uždavi
nio išpildymo; taigi jie ne
gali nė sėdėt, sunėrę rankas, 
nė tarnaut buržuazijos tik
slams. Bet jie negali ir su- 
tvert proletariatą; nes šitą 
klesą tveria ir augina kapi
talistiškas plėtojimąsi. No
rėt įsteigt socializmą, apsi
einant be kapitalizmo, butų 
vis tiek, kaip norėt “palai
dot” buržuaziją be “duobka
sio”. . Aišku, kad tai yra ab
surdas. Kas tikrai geidžia 
socializmo ir žino, ko jisai 
geidžia, tas turi geisti ir to 
visuomenės plėtojimosi, ku
ris tveria reikiamą socializ
mo įsteigimui jiegą— prole
tariatą.
, Socialistų pareiga yra 
jiegą stiprint — šviest, 
vint ir organizuot.

Delei darbininkų 
suvažiavimo. -

la-

lykas, negu važinėjimas, bet 
klausimas: ar geresnis? Per 
laiškus daug ko neišaiškin
si. Tą jau senai visi žino. 
Budas diskusavimo klausi
mų per laiškus yra taip ne

gos musų visuomenės gyve-. patenkinantis, jogei visos 
nime, idant išklausius jų at
stovų nuomonės suvažiavi
mo klausime. Prie laikraš
čių, be to, dirba žmonės, tu
rintis prityrimo visuomenės 
klausimuose, ir jų balsas iš
klausyt konferencijai butų 
naudinga.

Kiti gali kritikuot Darbi- 
nikų Tarybos sumanymą de
lei skaičiaus atstovų, skiria
mų į konferenciją. Jie ga
li, pavyzdžiui, sakyt, kad di
desnės organizacijos ir di
desni laikraščiai privalą tu
rėt konferencijoje daugiaus 
atstovų, negu mažesnės or
ganizacijos ir mažesni laik
raščiai. Bet, viena, tų orga
nizacijų ir laikraščių didu
mas yra ne taip lengva paly
gint; antra, konferencija 
neužsiims rišimu klausimų, 
kuriems proponuojama sau-], 
kti suvažiavimą. Jos dar
bas bus daugiaus techniškas 
ir prirengiamas. Ji tiktai 
spręs, ar šaukt suvažiavimą, 
ar ne; jeigu šaukt, tai kur, 
kada ir kaip; ji pagamins 
arba paskirs kokią-nors ko
misiją pagaminti suvažiavi
mo dienotvarkį, ir gal aptars 
vieną-antrą bėgančių reika
lų, kurių svarstymas negali 
būt atidėtas iki suvažiavimo 
laiko. Tokiam darbui yra 
ne tiek svarbu, kad butų pri
silaikoma proporcionalės at
stovybės principo, kiek tai, 
kad musų visuomeniško ju
dėjimo organai butų užinte- 
resuoti juo ir turėtų progos 
per savo atstovus prisidėti 
prie jo.

Kiti užmetimai gali būti 
tokie: kam A. L. D. T. paė
mė .ant savęs iniciativą šau
kti tą konferenciją, arba 
kam ji apskritai sugalvojo 
daryt konferenciją, kuomet 
suvažiavimo klausimas galė
jo būt išrištas laiškais?

Kas dėl A. L. D. T. inicia
tyvos tame dalyke, tai juk 
kas-nors turėjo pasiimti ją 
ant savęs! Sumanymas šau
kti darbininkų suvažiavimą 
tapo iškeltas spaudoje jau 
apie du mėnesiu laiko atgal. 
Delei jo jau suspėjo išsireik
šti daugybė žmonių, kaiku- 
rie laikraščiai ir visa eilė or
ganizacijų. Ir iš to nuomo
nių išreiškimo matyt, kad 
didelė musų darbininkiškos 
visuomenės didžiuma pilnai 
pritaria sumanymui. Vienok 
niekas iki šiol nesirūpina 
padąryt praktiškų žingsnių 
■jo įvykinimui. A. L. D. T., 
kurios viduje yra daugiau
sia užuojautos suvažiavimo 
idėjai, ir pasiryžo paraginti

ciją kviečiama atstovai ne 
vien nuo organizacijų, o ir 
nuo laikraščių. Bet Darbi
ninkų Tarybos komitetas 
manė, kad laikraščiai yra 
pakankamai svarbios įstai-

organizacijos, kuomet turi 
apsvarstyt svarbesnių rei
kalų, daro suvažiavimus ir 
konferencijas; L. S. S. dabar 
priėmė tokią tvarką, kad 
net jos nuolatinis centro ko
mitetas turės būt išrinktas 
iš vienos apielinkės, kad ji
sai galėtų svarstyt reikalus 
posėdžiuose, o ne per laiš
kus. Bet argi darbininkų 
suvažiavimo klausimas nėra 
daug svarbesnis, negu dide
lė didžiuma tų dalykų, ku
riuos svarsto savo komitetų 
posėdžiuose, konferencijose 
ir konvencijose by kokia or
ganizacija?

Socialistų tarpe perdaug 
jau įėjo į madą daryt “eko
nomiją”, kada ateina kalba 
apie konferencijas ir suva
žiavimus. Norėdami “tau
pyt” pinigus, jie palieka ne
sutvarkę daugybes didelės 
svarbos reikalų arba sutvar
ko juos prastai, ir paskui tu
ri delei to ne vien neapskai- 
tomų moralių, o ir materai- 
alių nuostolių. Jeigu nori
ma gerai išrišti keblų klau
simą, reikia jįArisapusiŠkai 
išdiskusuot; o kad iždiskusa- 
vus, reikia žmonėms suseit.

Tūloje dalyje musų visuo
menės paskutinėmis dieno
mis buvo pastebėta opozici
jos darbininkų suvažiavimo 
sumanymai. Mat, pas juos 
•didelę rolę lošia toks “argu
mentas”, kad tas sumany- 
>mas “ne musų’; kiti jų be 
to, dar bijosi, kad suvažiavi
me kartais netruktų tas 
muilo burbulas, kurį jie pu
čia, nuolatos šaukdami, jo- 
gei “darbininkų minios eina 
^paskui mus”. Bet gerai: jei
gu jie nenori darbininkų su
važiavimo, tai ką jie siūlo 
vietoje jo? Šaukiamoje kon
ferencijoje jų vienminčiai 
kaip tik ir turės progos iš- 
dėstyt savo pienus. Jeigu 
jie bus geri, kiti irgi pritars. 
Bet tas svarbus visuomenės 
klausimas turi būt išrištas 
konferencijoje.

“Kad pagelbėti pada- 
ryti stipriu, aštriu rau- \ « ifa 
(lopo kraujo ameriko- 
nais, nieko nėra mano

patyrime, ksj aš radau
vertesnio, kaip organic iron — Nu- 
xated Iron“, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Bellevue Ligonbučio (Išlaukiniame 
skyriuje), New York, ir Westchester 
County Ilospital. Nuxated Iron ta
nkiai padidina stiprumą ir pakant
rumą silpnų, nervuotų, suirusių žmo 
nių j du metu laiko. Dabar yra var
tojama su virš trijų milijonų žmonių 
kas metas, priskaitant tokius žmo
nes kaip gerb. Lcslic M. Shaw, bu-

” vnsis 1 ž d o 
•d' ir buvusis—

Sekretorium 
Gubernatorius Iowa; buvusis Suv. 
Valstijų Senatorius Richard Boliumi 
llenney iš J)elaware, dabartiniu lai
ku majoras S. V. Armijos Generolas 
John L. Clem (Atsitarnavęs) būgni
ninkas vaikas iš Shiloh, buvusis ser
žantas S. V. Armijoje, dar būdamas 
tik 12 metų; taipgi Suvienytų Valsti
jų Teisėjas G. W. Atkinson nusisku
ndimų teismo \Vashingtone ir kiti. 
Nuxnted Iron pardavojamas visų ge
rų aptiekorių, visur.

SALIN SKAUSMAS!

Skaitytoju Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

True translation filM wttn the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 29, 1913, 
as reijuired by tire act of Oct. 6, 1917,

KAS MUMS ŠIANDIEN 
REIKALINGA.

Ką-gi tad mes, socialistai, 
privalome daryt tenai, kur 
ekonominis šalies išsiplėto- 
jimas yra atsilikęs — jeigu 
mes negalime nė steigt soci
alizmą, nė steigt arba plėtot 
kapitalizmą? Nieko neda
ryt? Laukt, kol gyvenimas 
pats viską padarys?

Šitokį dalyką “kairieji” so 
cialistai, ištiesų, ir siūlo sa
vo oponentams. Jie sako: 
jeigu jus nenorite steigt so-

ganizuotas; reikia, kad dar
bininkų klesa turėtų pakan
kamai išsilavinusių ir paty
rusių žmonių toms industri
joms ir toms darbo įstai
goms vesti. Be šitų sąlygų 
socializmas yra negalimas. 
Todėl, norime ar nenorime, 
o mes turime tose šalyse, ku
rios yra ekonomiškai atsili
kusios, išpradžių išplėtot 
kapitalizmą, kad paskui ga
lėtume įsteigt socializmo 
tvarką. (cializmą kokioje-nors šaly-

Skaitytojas, be abejonės,) kuri, jūsų nuomone, dar 
jau įspėjo, kad šitas ginčas nėra prie jo pribrendus, tai 
yra ginčas tarpe vadinamų-‘jus ir jūsų vienminčiai toje 
jų “kairiųjų” ir “dešiniųjų”‘šalyje turite nieko neveikti, 
sbcialistų. O jeigu jus neiškęsite nieko

“Kairieji” socialistai nori*įveikę, tai jums pasiliks tik
ai taip, kaip pataria
dešinieji” socialistai, t. y.

Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos komitetas] musų visuomenės organus 

Į galutinai nuspręsti klausi
mą, ir jeigu jų nusprendi
mas bus prielankus tai idė
jai, imties ją vykdinti. Jei
gu Darbininkų Taryba bu
tų nutarus viena šaukti su
važiavimą, tai jai galėtų kas 
nors prikaišioti savavaliavi
mą ; bet dabar ji tą klausimą 
paveda išrišti visoms musų 
organizacijoms ir laikraš
čiams, taigi ji elgiasi taip 
demokratiškai, kaip tiktai 
galima.

Pagalios, kas dėl konfere
ncijos reikalingumo. Ne 
vienas gal pasakys, kad dėl 
lėšų, kurios pasidarytų or
ganizacijoms * ir laikraš
čiams, siunčiant atstovus į 
konferenciją, laikyti ją ne 
verta,; pigiaus butų išrišti 
suvažiavimo klausi laiš-

nutarė išsiuntinėt pakvieti
mus didėmsėms darbininki
škoms bei progresyvėms or
ganizacijoms ir darbinin
kiškiems laikraščiams, kad 
jų atstovai suvažiuotų Pitts- 
burghe, Clevelande arba 
Rochesteryje apsvarstyt A- 
merikos lietuvių darbininkų 
suvažiavimo klausimą, šitai 
konferencijai skiriama 29 d. 
gruodžio.

Pagal A. L .D. T. Komite
to sumanymą, organizacijos 
galės siųsti J tą konferenci
ją po du atstovu, o laikraš- 
’čiai — po vieną. Tuo budu 
ta konferencija susidėtų iš 
kokių pusantros dešimties 
atstovų.

Nėra jokios abejonės, kad 
šitam A. L. D. T. komiteto 
pienui genies būt padaryta j-

tuvet socializmą kad ir čia 
dar taip, neatsižvelgdami į , _ ___
ekonominio visuomenės išsi-' kartu su buržuazija budayot* vairiu užmetimų/ Vieniems kais. Tiesa, kad sgsirašinė- 
plėtojimo laipsnį. Visos kai- kapitalizmo tvarką. Tuo gal nepatiks, kad į konferen- jimas yra daug pigesnis da-

Didžiausia viso svieto kare 
baigiasi. Nuožmiausi mūšiai jau 
apsistojo. Kiekviena tauta nori 
turėt nuosavą valdžią; ir kiek
viena tauta nori, kad butų Įdė
ta ir pažymėta viso svieto žemla- 
pyj; kiekvienas pavienis asmuo 
nori, kad jį vadintų teisingu 
vardu, jo 'tautos vardu taip kaip 
jis iš kokios tautos pareina. Tas 
yra gražu ir teisinga tuo vardu 
vadint, kuom jis yra. šitą nė 
vienas man nenorės užginčyt, ka 
iras šiek tiek save pažįsta.

Na o ką lietuviai daro, ir kaip 
jie dabar stengias! kad juos va
dintų tikru jų lautos vardu ki
tų tautų žmonės;/ argi dabar 
mums nelaikąs visiems kiek tik 
galima dėt savo visas pastangas, 
tautiečiams, socialistams ir ka
talikams, kad mes ir vėl nepa
sitiktume užmiršti viso pasaulio 
taip kaip buvom iki šiam lai
kui? Kad žmogus paklausia 
koks kitatautis kokios tautos esi, 
o pasakai Lithuanian, tai jis 
tuo žiuri į žemlapį kur tokia kra
štas randasi ir tauta, o jis mus 

nerasdavo, ir mes nš jokių argu-

DES'iHOYS Z.NY

t

Būdama* sveiku, darbe rusi sinagunin, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno prie<lertno yra r nu got save nuo ligų. Trtrint Kalti ir neb:< ndant 
ji urnAftlint, gali išsivyatyt I pavojinga liga. MenkiauMa nikaterejlinaa 
gali vėliau* būti labui pavojingų, jeigu tuoj nebus prižiūri tas.

P AIN - EXPEIXER
tai užtikrinanti namine gyluolo, kuri'turi rautis kiekvieno na* 
innoae. lagvdymni šalčio krutinėjo, skausmu Soiioko ir nuga
roje, runmtizm.'} ir neuralgijų, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar ^nariuose l’aln-Expeller ira geriauees.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkoso. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Espoller, persi
tikrink ar yra TKARA. vaisbažonklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 05 centai už bonkuię. 
Gaunamos v i sos o nptlekoio ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO„
74—80 Wa8ldngion St 

New York.

menių prieš juos daugiau nega
lėjom pastatyti, tik viskas kas 
mums pasilikdavo tylėti ir ty
lėt. Ir tylėjom beveik per ilgus 
metų įnertus.

Bet kada milžiniški mūšiai 
prasidėjo, keturi metai suvir- 
šum atgal, Lietuva jau pasirodė 
ant švietimo žemlapio arba ki
taip sakant tik prasidėjo pasiro
dyt; bet kad jos vardas ir vi
sada butų tenai ir per amžių 
amžius pasiliktų ir kad mus ki
tataučiai vadinių tikru musų 
vardu kaip mes kad butume va
dinami teisingai: tai kas nuims 
šiandien yra reikalinga, ką rei
kia daryt šitokioj svarbioj va
landoj.

Gerbiamieji, prie kokios mes 
partijos neprigulėtume, ir kuom 
mes save ten besivadintume: 
tautietis, socialistas ar katalikas, 
bet jeigu svetimos tautos žmo
gus iš bite katros partijos mus 
užklaus, kokios tautos mes esą- i 
me, be abejonės kožnas vienas 
iš virš minėtų partijų pasisakys, 
kad lietuvis. Kaip pirmiau mi
nėjau tokioj svarbioj valandoj, 
tokiose svarbiose dienose, kaip 
dabar visos tautos rengiasi tu
rėt visuotinoj visasvietinej con- 
fcrencijoj, Francijoj Versailles, 
savo atstovus, itai lietuviai taip 
ipat turės turėt. Kodelgi mus 
laikraščiai apie tai nesvarsto y- 
pač “Naujienos” kaipo pirmei- 
’. T’::..'; lietuvių dienraštis ir dar
bininkiškas; dabar jau per kiek 
laiko eina ginčai tarp bolševi
kų ir menševikų; klausant iš 
šalies tai išrodo, kad nė vieni, 
nė kiti neužsimena apie Lietuvos 
reikalus tik abeji rūpinasi Ru- 
psnius į “Naujienų” skyrių ir su 
jos darbininkais. Kad “Naujie
nos butų Rusų laikraštis, aš su
vis nieko apie tai nė ncusimin- 
čiau, bet dabar jis eina lietu
vių kalba, tai jau suvis kitas da
lykas.

Irgi beabejonės tie draugai 
bolševikai, kurie rašo tuos strai-i 
psnius į “Naujienų skyrių ir su
sirietę giria, kad bolševikai taip 
daro gera darbininkams, tai tas 
išeina visiems darbininkams. O 
kodėl jie neprileidžia visų dar
bininkų ir neskiriant prie ko
kios partijos jie nepriklausytų, 
prie valdžios vairo, kad jeigu 
visi darbininkai norėjo visuoti
no Seimo, ir kad visos partijos 
butų reprezentuojamos steigia
mam seime, i Tai kamgi jie jį 
išvaikė. Taip pat kaip caras pa
dare su Durna.

ir dagi jie nė tiek neturi gu
dos save taip daug girti per lai- j 
kraščius, kad jie geri toki ir toki, 
darbininkams; gal tik sa-viems 

bolševikams.

Ret kaip ten nebūtų ir kaip 
daug mes nesiginčytume apie 
Rusijos bolševikus ir tvarkų, bet 
kas bus su Lietuva? Gal ne vie
nas iš mus tenai tikisi pargrįž
ti po taikai; o ten dabar viskas 
išpustyta, viskas sunaikinta; juk 
mums kožnain vienam reikia 
ir reikės maisto, drapanų apsiu- 
vimo ir visokių darbo įrankių, 
abelnai vist o, taip kaip čio
nai A ’erik . turime; taigi vie
toj tų lUMių gmėų arbi ne da
bar tinkamiausias laikas butų 
rūpintis ir kaip geriausia tuos 
dalykus sutvarkius? O ginčy
tis tada, kada jau turėsime sa
vo locnų valdžių ir kalbų ir pil
na laisvę: Respublikų. Aš ma
nau, kad yra suvis neišmintin
ga manyt, jog kiti mums kų iš
kovos Rusu bolševikai ar vokie- 
< bolševikai; liktai kų mes pa
tįs iškovosiu! ir pasidarysim, 
ta) tt ilk ir turėsim.
Vis kaip vienas stokim ir rei
kalaukim Laisvos Lietuvos Re- 
publikos ir remkime aukomis 
kaip lik katras galime. Ir sių- 
skme atstovus-delegatus į visų- 
svietinę konferencijų. Išrinkime 
geriausius ir laisviausius žmo
nes iš savo tarpo ir kad jie tik
rai ir atsakančiai visokiais bu
dais reikalautų pilnos laisvės vi
siems lieluvos žmonėms be skir
tumo lyties, tautos ir tikėjimo.

O kada pasiliuostiosime pil
nai nuo svetimo jungo ir turė
sime savo žemę ir laisvę, tai ta
da turėsime visokių progų pasi
ginčyti už partijas. O kol da 
to neturime, tai visi kaip lik ka
tras kiek išsigalime, remkime 
kad tik galėtume išgauti laisvę 
visiems Lieluvos žmonėms.

Vincas Pranckevičius.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas: Mirato Ofisas i

3323 S. Halsted St. 127 N. Dearbora St.
Ant trečių lubų Uit 11 Unlty Bldg.

Tel. Drover 1310 Td. Centrą! 4411

^Dr.A.Montvff
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Saite 600-4112

Phone Haymai ket 2563
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldienhč lik Madison st. 
ofis \ Šau it į namus t- le- 

I mokite i rerid&nrih.
W G126.

Aukaukite Lietuvos Laisves 
jbondan.
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NAUJIENOS, Chicago, III. /

“X’ Didelis Palingvin. Išpardavimus
PAMATYKITE SUBATOS NAUJIENAS

■■■M Ponas Antanas Masulis, 
I buvęs manadžerts Brid- 
| geport Clothing Co., da- 
I bar yra musų generalis 

pardavėjas ir bus Hnks- 
| mas pasitikti čia savo 
I draugus ir kostumerius.

Vincas Krėvė

Skerdžius
(Tąsa)

»■■■■»■» Su batoj e, Lapkričio 30-tą

Svarbus Išpardavimas

Moterij Ir Merginų Drapanų

vilių sodas ūkininko. Tik išsi
žiok, rodos, kvėpterk oro ir lig 
medaus pavalgysi. .

Pavydalai suknės.
Puikios rųšies viso vii mino, Frcnch 
sorge ir šalin suknčs, apskritu kalnie
čiu ir šilko pinės papuošta stailė, tu
nikos effektas* iš- J
siuvinėti modeliai, 1 ■ I ^1 ̂ 1
mieros moterims ir I
merginoms, vertės I | į) Į |

iki $22.50, jūsų pa- ■
sirinkimas po ....

$35 šilkinio plušo kautai
Puošnus žieminiai kaului iš Dobson šil
ko pliušo, pamušta gvarantuotu Sol sa
tinu, puikiu dide- F“
liu kalniečiu, 'Jūrei- 1^ į j j |
vio arba plačios g * ■ I i I I
stailės — kautai 48 y ■! 11 | |
colių ilgumo, tiktai ■■ WF
po ..........................
Paprastos ir extra mieros 36 iki 52.

Merginų kautai.
Puikus žieminiai kautai merginoms 8 
iki 11 metų. Kaulai puikios rųšies 
pliušo, zibeline, 
cheviot velour; pa- iro ^b
puošta su diržais ir U* bJ 
kišeninis, papuoš- ^B bb ■■ 
ta perdėm dėl šil- ID ^1 ■ Up 
tumo, dabar par- 
duodama tiktai po

Brokaunas skyrius kautų iš musų $18 ir 
$20 skyriaus, fancys, gJ Jį ■■ ■■
oxfordai ir kitų mato 1 g ■
rijų iš Chesterfield, II ■ 
karinio ir konservą- I I I g J
tyvio modelių, mieros ■ ■ ■ ■
iki 38, tiktai .............. r
\Vorsted ir cassimere siutai, visų pagėi-' 
liaujamų pelrenų ir stailių, gerai pasiūti, 
iš musų $20 ir $25 skyriaus, mieros iki 38

VYKU DARBINES KELNES Extra gerai 
padarytos iš gero wo- J
rsteds ir cassimenes, UI g Į® jį į 
tamsios pelrenos, mie- I
ros iki 42 per juosrne- I II į| 
nį, dabar parduodama 
tiktai po ......................

EXTRA! Brokaunas skyrius vy 
rų overkautų ir siutų $11.75.

Cross-Eyes Cured in I Visit

•*’:X

šis paveikslas parodo prieš gydymų ir 2 dienos po gydymo.

(Alter)

(Btfort)

DR. FRANKLIN O. CARTER pagarsėjęs akių gydytojas paskel
bia savo 21 metini praktikavimą ant Stale gatvės, Ino laiku jis iš
gydė tūkstančius žmonių nuo įvairių akių ligų.

Jis praneša, kad jis išgydė virš 1000 žmonių kreivomis akimis. 
Jo gydymo metodą tokiam gydymui yra paprasta ir niekuomet jo 
nesuklaidino.

Jis taipgi gerai žinomas įžymiems Chicagos lietuviams, kurie 
rekomenduoja jo darbą.

štai keletas jų, kuriuos pastaruoju laiku išgydė.
Jus galit pasiteirant pas juos ypatiškai apie Dr. Carter darbui
P-nas Bakie, P., 3621 Indiana Avė.,
P-nas Jos. Bernotą, 1713 So. ('.anai st.
P-lė Sophia Mastus, 4522 Paulina St.
P-nas Antanas Tyškevič, 1311 Ashland Avė
Steve Michncr, 1907 — 28-ta gatvė, Cicero.
P-nas Nieką, 4361 Wentworlh Avė.
P-nas M. Golden, 1307 Wood St.
P-nas Tabor, 2059 W. 19-ta gatvė.
P-lė Mary Lcchner, 2348 So. Millard avė.
P-nas VVm. Dudkosvsky, 5210 So. Paulina St.
P-nas Adam Janwicz, 2953 So. Zipp St.
P-lė Julia Musid, 2014 Robey St.
P-nas Arlhur Zoha, 1411 VVicker Park Avė.
Daktaras Carter gyvena ant State gatvės per 21 metus ir jis 

turi sąryšį su Chicagos geriausiais ligonbučiais. Jis yra žmogus, 
turintis gerą vardą ir atsakomumą ir kiekvienas, kuris serga bile 
kokia akių liga, gali pilnai jam užsitikėti, kad bus išgydytas kaip 
galima geriausiai ir greičiausiu bildu.

Dr. Franklin O. Carter
Akių, Ausų, Nosies, Gęrkiės Specialistą?,

120 So. State gatve ChicagoT ilk 
1-mos duris į žiemius nuo “The Fair” Departamentinės sankrovos.

Gydymo Valandos: Kasdien 9—7 vakaro; nedėliomis 10—42.

bet pavakarei! truputį atvėso, 
padangė net nusidumblojo.

, Grįždamas namon iš mieste
lio, ėjau basas ir vienmarškinis. 
Kelias buVo neilgas, ėjo per mi
škų, verslai keturi.

Augo miškas čia kadai dide
lis, tamsus, kaip siena, nusiša
kojęs, nubujojęs; įeini jau, lyg 
kita šalis, kito pasaulio. Vaik
ščiojau juo kada buvau dar ma
žas vaikas, kada dar saulė gra
žiau man švietė, kada pasaulis 
linksmesnėmis spalvomis klos
tėsi.

Ineinu, būdavo, ir net kūnas 
pagaugais nuveina: ir ramu ir 
gudu, lyg kokiam užburtam rū
me. Medžiui, būdavo, stovi ty
lus, lyg daugel matę seneliai, ir 
nei vienas lapas nesukužda, ne
suskamba. Ir girdi, kaip nuo 
šakos ant šakelės paukštutis šo
kinėja, kaip pilka voverėlė lipi
nėja...

Toli kur dar šilas užužėjo - 
užšlamėjo... Arčiau arčiau... 
Štai lapai sukrutėjo-suskambejo 
—nušvokštė giria toliau... ir 
vėl tylus ir ramus šilas.

Metų dešimts atgal, kada ši
las, apsiklostęs baltomis klostė- 

I 

mis, užmigo, atėjo su kirviais, 
su pielomis pikti žmonės. Trai- 
škjno girios galiūnai pakirsti, 

verkė šilas ir raudojo.
Išskynė šilų, o paskui vėl už

sėjo. Dabar jau vėl sužėlė to
kio tankumynai, kad nei praei
si, nei pralysi. O kad ganyti ten 
nektido, žolės nubujojo ik juo
stai, kaip karklynas.

—Šarke, šarke, ak kad tave ga 
las! Tokia tu kvaila. Ar tau 
maža čia žolės, kad lendi egly
nai!! — grdžiu šūkaloja Lapi
nas ant visos girios: — Janka, 
Petruška, jus ten nestovėkit, 
kaip dudukai. Eikit paežerėn, 
kad kuri karvė avižosna nenu-

sėti-

uos-
bal-

Botagas pliaukšt-pliaukšt! 
Žiurau, išlindo Lapinas iš krū
mų ir sėdasi ant kelmelio pagal 
kelio.

—Dėduli, ar nebijai girinin
ko, kad suleidęs gyvulius 
nėn, šūkaloji?

—Girininkas nuvažiavo į 
vį viešnagėti! — paaiškino
sas iš krūmų; žiurau, išlindo iš 
ten Mikalka su pilnu aukšliu 
žemiau - uogų. Skerdžius sėdi 
ant kelmelio, dumia nosimi ir 
man nei žodžio; matau, kad pi
ktas. Nemačiau, kaip atsime
nu, kad Lapinas butų piktas. 
Prisėdau ant kito kelmelio ir ė- 
miau autis: per miškų negerai 
eiti basam: ar kojų padursi, ar 
dar kas įkas.

—Negerai, dėduli, darai, — 
kalbu audamas: bėdos pridary
si, o atsakyti reiks girininkui.

—Kol negerai, — rūsčiai at
rėžė man skerdžius: — kad gi
rininkas ar koks galas draudžia, 
lai ir negerai. Žolė — Dievo do
vana ir no žmogui, bet gyvulė
liui; pikiai tasai daro kas drau
džia, o ne aš! Kad nors dar 
žmogui iiaudon draustų, bet ve
ltui šventa žolelė žūna. Ot, pri
ganysiu! karveles, — šilčiau kal
bėjo skerdžius, ir rustas jo vei
das nusišvietė,
giau pieno, moteros man bal
čiau buiza užbaltins.

—Taip, bet kiek nūnai.karvės 
palaužįs sėtinių?

—Pirmai miško niekas nei sė
jo, nei sodino, patsai sau augo,( 
kaip siena; o dabar miškų, kaip'Mirsiu dar aš negreitai.

jos duos dau-

kopūstus ir sėja ir sodina, o ji-| 
sai vis nyksta ir nyksta. Kokios 
pirma buvo girios Atsimeni 
žmogus, net širdį suspaudžia...

- Ne, ne sodintis reikia gi
rios, bet mylėti..«. O dabar, tai 
Vis tie nedraugai žydai, kad juos 
visus iki vienam velniai išnešio
tų! Jie vis girias naiknal Ir 
kam jiems las miškas? Juk ir 
taip gyvena gerai, (neik į turtin
gesnį kur, pas jį gražiau, nei pas 
kunigų. Anądien prasivėręs iš 
krautuvė# duris, pažiurėjau į 
Burkos pirkių, net nuspioviau, 
ir kam jie, velniam tuos miškus 
perka!

— Dar ir be žydų miškus kir
stų, kad lik žmonės pinigų tu
rėtų... Kum dabar miško ne
reikia, — atsakė jam Mikalka; 
jisai atsisėdo šalyj ant kito kel
mo, išsipylė uogas iš aukšlio ant 
kepures, atsilaužė duonos kųs-

—Meldžiu paragauti — atkišo 
man aukšlį...

—Ir žmonės dabar, neduok 
Dieve! Tai ne žmonės, bet ne
žinau kas. Kad aš ei tau miško 
kirsti 1

—Neitų, kad pinigų žydai ne- 
jmokėtų.

—Iškerta, užsėja — kalbu — 
paskui jaunas dar gražesnis už
auga.

—Jau tu man nekalbėk! Aš, 
daugiau išmanau, nei tu, nors ir, 
mokytas esi. Ka tu žinai? Iš 
knygų tik, o aš tiek pragyve
nau, kad skaičių savo metams 
pamiršau, ir vis miškuose nuo 
vaiko.

—Ir vis Pagiryje ganai, dėdu
li?..:

—Ne, ganiau ir Gružliuose ke
lias vasaras. Bet nemyliu Gru
žlių: ten miško nėra. Visa va-l 
sara laukuose ir laukuose, jeil 
tik kada užgysi raisteliu, ar šlai
tai!. M7

geriau: ir linksmiaucjr gyvulk 
nepamesi. Visviena, kaip ru 
gienoje! — išreiškė savo nuo 
moiię Mikalka.

gali
Be

liną tave vasarų, kaitina, kaip 
puode. O kad užėjo lietus, nie
kur nepasislėpsi. Vėl kaip 
būti gerai, kur miško nėra, 
miško užkursti žmogus.
tau ir puši'lc pašvokščia ,ir apu- 
šė pamirga lapais, ir eglė pa
siūbuoja ir berželis kasas taiso. 
Čia ir paukštukai... O ten.kas?.. 
Ne, be miško niekur nėra ge
ra, kad net ir Amerika ten bu
tų. Jau kad mimai bėga iš ten 
kur miško nėra tai gal gi bloga.

—Jokių monų, dėduli, nėra. 
Juos lik tamsus žmonės prama
nė — sakau.

niau žmonės, kurie mato juos. 
Kaip tai, kad monų nebūtų! E, 
kų jums jauniems galvočiams, 
nūnai kalbėsiu!

Sumojo ranka senis mano ša
lin, lyg aš buvau koks nieknie
kis, ar varinas, ir nusigrįžo nuo 
manęs. Išsiėmęs krepšį ip pyp
kę, cine kimšti pirštu tiluųą jon.

—Aš taipo gi dėduli, myliu ir 
monus ir laumes, ir labai man 
gaila, kad bėga jie iš Lietuvos 
girių, šlaitų ir šlaitelių, kad mir
šta, nyksta jie, kaip girios —

Užtraukęs pypkę, nusispiovė 
senis šalin, ir nutilo.

—Dėdė nūnai piktas, — atsi
šaukė piemenukus: — vakar 
vaikščiojo ant užurašų su mer
ga, o kunigas ėmė ir pravarė.

—Ant užurašų? — nustebau: 
—argi tikrai dėde vesti užsima
nei?

—Kol ne? ar lai negaliu, — 
atsigrįžęs mano šalin, prabilo jo 
skerdžius: — dargi man numi
rusioj i paliko du ritimu audek
lo, penkius ryšelius linų ir apie 
penkius svarus senienų.
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Laikiniai Parimai dėl Žiemos Sportų ir Dovanų

VYRŲ SVEDER KAUTŲ
LAIMINGAS vėlaus sezono supirkimas augštos rųšies vilnonių gijų už pciv 
karines kainas prigelbsti mums pasiūlyti vienintelius bargenus vyrų svetleBi 
—- kaikurie už pigiau negu pusė ką jie turėtų atnešti už dabartiną mokėsi jk 
Iti pūgos orai jau artinasi ir jus busite protingi pirkdami sau svederj dabar.

Visi Vilnoniai
JUMBO SVEDERIAI 

šie svederkautai turi tankų 
Jumbo nėrimą, populiaris pla
tus kalnierius ir 
kišeniai. Tankios 
suktų vilnų, ma-f 
roon ir suktų gi
jų, $25 vertė po

*14.50
Tankios suktų 
vilnų gi jos $18.50 j 
ver

Tankios visų vil
nonių dvejų siū
lų malkelis, $12. 
50 vertė, $050 
po D

Visi vilnoniai Shaker- 
Knit Svederkautai

Wilson plačiais kalnicriais pa
daryta su 2 colių dryžėmis ant 
rankovių ir krutinės. Spalvos: 
Maroon ir balti, tamsiai mėly
ni ir balti, juodi ir orandži- 

niai. Trijų sunkumų. Specia
liai apkainuota po

$g75, $-|Q75

. ir |175.

PAČIUŽĖS
Prūdai ir lomos greitai bus atdaros dėl 

čiužinetojy
LEDO PAČIUŽĖS

Specialia pratuštininio išpardavimas brokaunų 
skyrių užlaikytų perdaug nuo praeito meto.

$1.50 iki $3.00
Rink Hockey pačiūžas 

šimtai porų už sutaupynią jums

VYRŲ SKYRIUS

' Visi vilnoniai

JERSEYS
Atlikęs skyrius visų vilnonių 
Jcrscys dryžuotomis krūti

nėmis ir rauko 
včinis, užraito
tu kai niūriu, *

V kaklas ir su 
Muzikais priekis 
, $5 vertė, grei
tam Hpardavin 
wi tiktai $^50 

f po ... Ci

Del Jūsų Vaikų

Didelė Vertė*
visokios mieros footbolčs, skuros leisuota ir

tyro Para gum pūslės.
Paprastai parduodama po $2.50.
daliai šiame išpardavime............

75

ANTRAS AUGŠTAS
Dideli pasiūlymai overkautų, siutų, apatnešų, pančiakų, pirštinių, dėl gatvės ir 
motor dėvėjimo, skrybėlės ir kitos reikmenįs. Svarbus sutaupymai perkan
tiems išanksto. . i

Motery Skyrius -- Antras Augštas
ŠVEDERIAI

iš Vicuna, stori visi vilnoniai, 
Angoras, kašmiero ir suktų vil
nų. Pats pilniausias sandėlis 
Chicagoje. Specialiai pasiūly
mai prasideda nuo

$TF50 ir augščiau

'Mes parodome nepaprastai pui
kią e:lę po $11.50 — stebėtina 
vertė.

Veistės ir Jakės
žiomšio ir skuros

Su kišeniais./Lengvos ir 
sunkios, duoda pilną liu- 
osybę kunuo judėjimui 
išlaukiniame lavinime- 
si. Specialiai po

$10 ir $13.50

IŠVERČIAMI

Motor Kautai
Skūra ir Gabardine

Du kautai viename.' Trįs čver- 
lįs ilgio dcl gatvės ir motor dė
vėjimo. Iškarpa kišeniuose ir 
prilopvti kišeniai. Pilnas ilgis.

Rudi $90; juodi $100
Rudo Moleękin kautai, neper
lyjami, pamušta žiomšiu, atve
rčiami kalniečiai ir ran- 
kogaliai ..................... ly
Dcl motor ir gatvės dėvėjimo.

Eilė merginoms neperlijan.b Ulsters, visi vilnoniai maišyti, vyriška stailė, $30 iki $65. 
Moterų pirštines gerai padarytos, stailiškas mezgimas pridavimui šilumis be išvertimo.
Specialiai — visos mieror ..............................  $1.00 iki $2.50

Patarimai dėl Ankstyvo Pirkimo Kalėdoms
Pilni, švarus, nauji tavorai dabar apkainuota parankumui kiekvieno pirkėjo 

Sugrupuota pagelbėti jūsų susipirkimą lengvesniu.

$1.00 ir mažiau
$i

$1
Saugus skustuvai $1

$1
$1

65c
$1

KišciLniai peiliai ........
Visuomct-galavi saugus 

skustuvai ...............
Geni. J r
Visuomet aštrus paišeliai. 
Plieno žuvavimui lazdos . 
Žuvavimui dėžės ..............
Tennis Racketai ..............
Nepei lyjami Rackct keisai 75c 
Iloek'y pagaliai.. 75c ir $1 
Gali* boles, 50c, 65c, 85c ir $1 
Vilnonės čiuožimui kepurės $1

Pa geidaujama 
patikėjimo 

sąskaitos.

$1.50 iki $3.50.
Thermos bonkos, kvorta 

$2.50, $3.25 ir $3.50
Ingersol laikrod. $2.75 ir $3.00 
Kompasai 75c, $1.25, $1.75 $2.50 
Pinigams diržai $1.25 ir $1.50 
Fontan. plunksnos $2.50, $3.50 
Perskiriamos Bamboo žu

vavimui lazdos .......... $1.50
T'lash šviesos $1.10 iki $4.20 
Roller pačiužės su šratais $1.85 
Tennis Rackets $1.50 iki $3.50 
Hockey pagaliai $1.25 iki $2.00 
Vidujinės basebolės $t.35 $2.00 
Whitly lavinimui $1.25, $3.00 
Vyrų kepurės $1.50 iki $3.00

$3.50 ir augščiau
Valgiui viedreliai

$3.50 $3.75, $4.50, $4.75. .L
Midget ant žiurnio laik
rodėliai ............................... $6.00
Gillette saugus skustu
vai $5.00 iki $8.00
Skuros Racket keisai $10 ir $12 
Foot Bolės $3.5 0 iki $7.50 
Tennis Rackcts $3.50 iki $12.00 
Vyrų kepurės.. $3.50 iki $5.00 
Vyrų pirštinės $1.25 iki $6.00 
Bosavimui jiršlinčs $3.50 $14 
Vaisiams bolės $4.50 iki $12

;THos.E.wlm>rgco:
į. . i I! ,■ faiy, - - r •• -

Moteru kasdie
niniu čeverykų 

skyrius.

WABASA AVENUE KAMPAS MONROE

' —Kam gi tave, dėduli, kimi 
Kam gas pfravarČ? — klausiu jo: 

gi tai turi žūti? Ir pirktaite gi... ar kad senas esi ?
(Bus daugiau.)

— Kad sakau, lai žinau. Kaip 
aš mažas buvau, man viena či
gonė ant delno išskaito, kad as 
mirsiu, kaip Grainio liepa nu- 
luž. O ji dar drūta, visus me-

— Iš kur, dėdė žinai, kad tu ne 
greitai mirsi? — žingeidavo Mi-

kelis šimtus metų stovės.
- lai ir aš gyvensiu. Kol 

man negyventi? Ot, kad tik 
dar neišnaikinlų girių, buganan

Knygelė parašyta J a m e r A 11 e n, verstu 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turtoyt:

Širdis ir Gyvenimas*
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augšteenjjj Gyvenimu 
Dvasinės Sąlygos ir jų. Paakinės* 
Padrąsinimas*

Kaina 15a
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Graži Veido Išveizda 
yra galima, jeigu bus tyras bei svei-

Kuomet ant veido pasirodo spuo
gai ir kitokie išsiveržimai, yra ženk
las, kad kraujas yra ne švarus, kuris 
paeina nuo negero vidurių veikimo 
ir nesuvirškinimo gerai valgio.

Kiekviename atsitikime, kad patai
sius skilvį, visados prieš einant gulti 
reikia paimti tris Parlola saldainius.

Pagarsėję Partola saldainiai greitai 
išvalo kraują ir pataiso skilvį. Už to
kį gerą veikimą Partola buvo apdo
vanota aukso medaliu visasvietinė- 
je parodoje. Kainuoja tiktai 1 dol., 
(» dėžutės 5 dol.

VELTUI
Graži ir naudinga dovana kiekvienam, 

kuris prisius užsakymą ir pinigus sykiu 
su šituo pagarsinimu.

LAIŠKUS IR UŽSAKYMUS AD
RESUOKITE

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dep. L. 1.
(87)

STEBĖTINAS LAIKRODĖLIS 
TIKTAI UŽ $9.75.

Niekad pirmiau jus ,neturėjote 
progos, kokią mes jums šiandien 
pasiūlome. Sis brangus ir naudi
ngas laikrodėlis galima gaut nuo 
mus už praktiškai nieką. Tiktai 
pasižiūrėkit i šj puikų naujos sta- 
ilės laikrodėli ir mes žinom, kad 
jus busit daugiau užganėdinti juo 
negu kokiu kitu $50.00. Jis turi 
21 akmenį, labai gerą mechaniz
mą, padarytą iš geriausio plieno 
ir laiko teisingai laiką, tokiu bil
du jį vartoja daugiausiai geri me
chanikai ir paprasti darbininkai, 
šis turi tvirtą ir puikų paauksuo
tą višeli ant kurio yra išgreviruo- 
tą viršeli ant kurio yra išgreviruo 
relis. šiuos viršelius ir mecha
nizmą mes gvarantuojame ant 20 
metų. Laikrodėlis vertas mažiau
siai $25, bet supažinimui su juo 
visuomenės, mes jį parduosime 
jums už $9.75, tiktai trumpu lai
ku. Nėra skirtumo, kur jus pirk
tumėt šj laikrodėlį, mes žinome, 
kad jus negalite geresnio gauti 
kaip šis, už tą kainą. Jis yra te
kis pat kokį mes aprašėme, ir jei 
jus busite neužganėdintas juo 
kokiu nors budu, jus galit sugrą
žinti mums į 30 dienų ir mes su
grąžinsime jums pinigus. Mes ne
varžome 'jus jokiomis pareigomis 

ir jus neprarasite nė cento, bet sykį kuomet jus turėsite šį laikrodėlį 
jus niekuomet nenorėsite su juo vėl persiskirti. Atminkite, jo už
teks jums visam amžiui. Atsiųskite mums savo užsakymą šiandie, 
kadangi su laikrodėliu kaina trumpu laiku pakils. DYKAI! Kįek- 
vieias kas tik iškirpęs šį apgarsinimą atsiųs mums sykiu su savo 
užsakymu gaus VISAI DYKAI puikų paauksuotą lenciūgėlį, špilką 
ir sagtį Nesiųskite savo pinigų išanksto, tik įdėkite $1.00 ir savo 
užsakymą-reikalavimą ir likusius j'ųs galite užmokėti kuomet len
ciūgėlis ir dovanos bus atsiųsta į jūsų namą. Kas užsisakys du (2) 
laikrodėliu, gaus visai dykai puikius paauksuotus guzikus į ranko
galius. Rašykite tuojaus sekančiu adresu:—

EUROPEAN WATCH CO., 
1418 W. Division St, Dep 4. Chicago, III.
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i Dzūko nakvynė.
Feljetonėlis.

Kitu svk aš labai nfvlėdavau 
aicie an atpuskų. Vienu rozu 
mėkterėjo man an razumo at
lankyt? atpuskus Kauni, ba gir
dėjau, kat lynai labai dzidelei 
švintos vietos ir aciprovinėja vi
sokį alpuskai.

Apsivilkau gunči, pasėmiau 
tarini ir ščyvu lazdų, nu ir (la
vai aic an Dzievo acidėjus. Nėra 
ku žertavoc, dzie, ba iš Krosnos 
in Kaunu pascipusei dzidzelis 
kialas: vienu dzienu nenuaisi. 
Taigi ainu, ainu, jau temsta, 
in gaspadoriu prašyt? an nakvy
nės.

■—O kur pazdzėsi? — Sako, 
nėra kur gule! Tegu tavi neina- 
cei...

Jau saulė nusilaido, visai tiam 
sta, ainu in kitų gaspadoriu, ka
tro pirkce štarkesnė. Sako: “nu
gi, aik ant kluono šalinės ir 
sprok kiek cik cilps, kat nori,— 
pirkcioji nėr kur“. Kas cc do 
nakvynė, mislinu sau. Ale ku 
dzirbi-padirbis: nuajis in šalini 
aciguliau ir užsimeteu.gunči.

Kaip cik pradzėjau snuse, gir
džiu per miegu — kitoj pusėj 
lyk kas šnipcioja ir atšlamuoja 
ciesiai piaršaudus in mani. Skro 
tlzei žami! mislinu sau; kibą 
celotlokas, a kokis kits nema
čius? Išsproginau akis ir žurėt 
in tu šonu. Kap mani gyvu - 
cep, cep, cep... plaukai kap šia- 
kietai ėmė ir acistojo, — visas 
pasrirau. Nėra ku daryc, raikin 
kokios nors pamačies-. Nu re
petojau in sienų, abgrėbeu ka- 
ranci spragilu ir stoviu. Kaip 
cik liadokas arei prie mani, af 
jam Iburpc spragilu kupron; jis 
kabaranksc ir nusikaporino.

Aš Dzievui labai padziekavo 
jis ir ščyrai papotaravis, vėl 
spakainei atsiguliau. Ale kur tu' 
Kap cik sudėjau akis, klausau, 
ir vėl atrepeckoja, atšhimuoja 
iš kitos šalinės — ciesiok i n ma
ni... Pone-dzie švyntas, jau 
cik, sakau, ce liadokas prisi pai
niojo, ar koks negerocius, an! 
mano ncščecės. Aš pacykom 
kape už spragilo, ku šąli savis 
buvau pazdiejis. Kap cik nėge- 
rocius arčiu, aš jam vėl sprage
li! cik — dziupc in laboni! Kaj 
teškeu, tai net ventrobas išlėkė 
Užmigau.

Ogi ryto metu, kap cik dzienu 
pradzejo brėkŠc, praplėšiu akis 
— žurau ir pac sau nėvierinu: 
šąli mani cyso tlzvi telyčaitės— 
vuodegas papūti. Tfu! Kat tu 
staugdamas! Tai dabar padzir- 
bau, mislinu sau. Ku pasakys 
gaspadorius už tokiu viešnagi! 
Dzie, raikė nešc kudašius, ku/ 
grybai auga! Dzievė ratavok. 
kat užriktų, da gali nulupę pas- 
kucinį gunčiolį nuo kupros! Tai 
nežertas.

Nieko nelaukis, aš pašmuksc 
per stogu ir paidiš, kat net kul
nai braška!

Kitu dzienu, brolali, ainu ir 
isitušeino tarba, kat nei gurink 
neiškrapscysi daugiau. Ku da- 
ric? Tuščiu taiibu žarnų neuž- 
grusi. Aš, druf in gaspadoriu. 0 
jau ir tiame ėmė. Kap cik ii 
rozu ,pa trupinau a n pat večari
jos. Pagarbavojau ir prašau 
kat priimtų pergulėc. Sako: gu
lėk ant suolo, ba nėr kur. Ir an 
večarijos neprašė. Ku darysi 
Dzievu dėkų ir už tai. Alia, žu
rau, nuo večarijos dar liko datų 
bulbienės. O man nedavė nei 
pakaštavoc. Tegu jos dzievai... 
Aš cik miėrkavoju kur tu bul- 
bieni padės. Mislinu, acikėlis na- 
kciu pasiciešysiu, ba jau netri- 
voju. Kap bus, tap bus, kat cik 
šunim neduotų. An mano ščes- 
cės, bulbienę uždziejo an lancy- 
nos.

Kap cik visi iš įpirkrios išajo. 
aš acikėliau ir ainu pavcčaroc. 
Ale lancyna aukštai, nedasiekiu. 
Ku daryc? Žurau, bracė, netoli 
lancynos s>tozvi dzieška su tašlu," 

užrauktu duonai kcpc.
Nu, miėrkavoju, reik an jos 

užlipė ir nusiimsiu Ibulbienę. 
Gerai. Vienu kojų uždėjau an 
vienos dzieškos braunus, kitu— 
an kitos ir tep visku pasčmeu. 
Skradzei žami! Užlipė buvo la- 
ngva, ale nulipė nei šep, nei tep, 
nei — kur puodu padzėc, 
kur kojų nukėlė.

Prabavojau ir šep ir tep 
nemožna i gana. Tep man su 
tu bulbieni betupclojanc, nema
čius žino, kap paslydo viena ko
ja nuo dzieškos, E, cik—kabar- 
dynke! kap ei k ras dzyvokas, kap 
tėkšiu atbulas in tu dziešku... 
Oi! Net tašla in visits šonus iš
lakiojo. O puodas su bulvieni, 
ku laikiau raukosi, ir usivožė 
man ant galvos. Tai tau ir ve- 
čarija!

Cik, cik per dzidelį bedu išsi
kepurnėjau iš dzieškos — visas 
in tašlu insimaknojis ir bulbie
ni aipsidziilbis, in atvarainiu ne- 
padabnas.

O lai viešnagė! Ku daryc? Nu- 
krapšteu nuo akių tašlu, paskui 
išplėšau langu irišhipinėjis cve- 
kus, išnėreu laukan ir paidiš.

Kap tyn buvo toliau — tai 
man žynoc. —P. Rasukas.

TAIKA — KEBLUS DALYKAS.

(TŲsa nuo 1-mo pusi.)

nebūk laiku, tarpe kokių nebūk 
žmonių, bus visiškai negalima. 
Tai ve ko jie nori ir tai yra vi
sa, ko je nori ir jų jausmai 
mums yra visai širdingi ir drau
gingi.

“Kitaip yra su franeuzų ir 
ingių politikais, kuriems nepa- 
inka visiems žinomas dalykas, 

kad nuo Amerikos prisidėjimo 
prie karės lošimo, Amerika tu
rėjo rankose visas didžiąsias 
tortas. Wiląpnas visuomet da- 
ino, o jie ekė jį.

Mes išgavome.
“Dabar didysai pavojus praė

jo, Europos diplomatai nepaten
kinti šituo padėjimu ir nekurie 
tų, kurie buvo dideliais “aš“ lai 
te karės, mato save smunkant 
politinėn neaiškumon, jei jie 
)o taikos konferencijos negalės 
ie pasakyti, Mes šitą išgavome 
Franci j ai; arba, Mes šitų išga
nome Anglijai; arba, Mes šitą 
šgavome Italijai.

“Musų padėjimo stiprumas 
yra tame, kad nei Wilsonas, ar 
House, nei Bliss ar Pershing, ar 
kokis kitas amerikietis nenori 
pasakyti, ‘Mes šitą išgavome A- 
nerikai.’ Amerika nenori sau 
lieko. Tas drauge su tuo, kad 
Anglija skolinga mums $5,000,- 
100,000, o Francija skolinga 
mums mažne $3,000,000,000 ir 
kad mes savo čeraslą dar vis te
belaikome atdarą abiem šitom 
kdim, padaro galimu mums ir 
'oliaus dalinti kortas, nežiūrint 
aasipriešinimo čia ar ten.

“Kelios dienos atgal A. J. Bal- 
’our, užsiminęs apie pranešimą, 
;og prezidentas Wilson atva
žiuoja į taikos konferenciją, pa
sakė: ‘Tai bus peštynių šitoje 
konferensijoje? Šitas pastdbė- 
iimas atidengia tikruosius įsi
tikinimus.

Ką Wilsonas žino.
“Tuo kas seka žemiau, aš pa

duodu (įHisikalbėjimą vidujinio 
amerikiečių ratelio Paryžiuje 
taip kaip pjerduola ne tik ge
riausio amerikinio korespon
dento, bet ir nekuriu labai aug- 
dų ir svarbių, amerikinių dip
lomatų, karininkų ir jurininkų. 
Tai busnevisai rišatinsi pasaka, 
bet faktai surinkta iš tiekos 
šaltinių, kad jais galima pasiti
kėti. Kiekvienas amerikietis 
ten juos žino — ir prezidentas 
Wilsonas juos žino.

“Prmiausia, gen. Pershing 
neturi gero vardo pas vyriausius 
franeuzų ir anglų vadus, šitas 
nemėgimas jo prasidėjo dar pa
vasarį, 1917 m., kuomet po pir-i 
mam sutikimui leisti Amerikos

In Gaso Vartotojus:
Apie Gaso Bilų Klaidas

I Nusiskundimai ant klaidų gaso bilose buvo nepaprastai
| tankus laike paskutinio mėnesio.
|i Klaidos pasitaiko bile kokiame biznyje, kuris turi išsiųs-
I. ti tarp 650,000 ir 700,000 bilų į mėnesį, kaip mes darome.
I Iš viso kostumerių nusiskundimų padėtų pas mus yra tik
I mažas nuošimtis sulig bilų skaičiaus. Praktiškai visos

■ I gas bilų klaidos atsitikusios vėliausiai paeina iš sekamų
I aplinkybių:

Nuo pradžios karės, armija ir laivynas paėmė virš 600 
! musų darbininkų. Karės išdirbystės paėmė dargi dides-

; Į nį skaičių. Liuosos vietos tapo pripildytos sutartyje su
; S. V. valdžios patarimais — kur galima moterims į vyrų
I vietas.

h Į šešis mėnesius daugelyje skyrių personalas vi-
sai persimainė — kaikuriuose iš jų po kelis kartus. Dau-

i guma neišlavintų darbininkų padarę suirutę. Mes dabar
I turftne veik 300 daugiau darbininkų negu mes turėjome

J prieš karę, su praktiškai ne daugiau prižiūrėjimo biznio;
n bet daugybėj skyrių dar iki šiol stoka darbininkų, kadan

di gi neprityrusieji darbininkai padaro mažiau darbo, nežiu-
I rint kaip turėtų norą. Kiekvienas biznis, kuris turėjo di-
h dėlę raštininkų spėką, turėjo panašų patyrimą. Dabarti-
I nė influenzos epidemija pablogimo j padėjimą. Musų
I meter-skaitytojų ir knygvedžių skyriai, kurie išleidžia
I bilas, sunkiausiai tapo užgauti. Del visų tų priežasčių
I per praeitą mėnseį įvyko bilose klaidos.
I Tos klaidos yra greitai ir atsargiai atitaisoma, taip grei-
I tai, kaip bus surasta, ir viskas kas bus galima padaryti
I išvengimui klaidų bus padaryta. Dabartiniu laiku:

I Pagal įstatymų Illinois Public Utilities Com-
mission, musų kostumeriai nenustoja savo at-

I rokavimo privilegijų laike tyrinėjimų priduo
tų mums nusiskundimų.

Mes nesinaudojome neparankumais musų kostumerių. •• 
Mes dirbame po nenormališkomis sąlygomis. Mes pra
šome tiktai, kad musų kostumeriai turėtų dėl mus trupu
tį kantrybės kiek reikalauja laikas. Kuomet karės są-

! ly&°s praeis, musų patarnavimas sugrįš į galimai augš- 
čiausį laipsnį veikmės.

The Peoples Gas Light & Coke Co.
SAMUELINSULL, Chairman.

karei vi joms Kietis j brigadas su 
frančuzų ir anglų ratomis, jain 
kojos atšalo nuo to ir jis atmin
tinoj konferencijoj su Foch’u ir 
Haig’u atsistojęs pasakė, kad 

Amerikos kariuomene yra jų 
valioje ir jie gali daryti su ja 
ką jie nori, bet ji turi būti var
tojama kaipo kariuomenė ir 
kad ji nebūtų daugiau skaldo
ma.

Francuzai buvo įniršę.
“Francuzai buvo įniršę—įnir

šę, netik už tai, ką Pershing 
pasakė; Ibet ir už tai kaip jis tą 
pasakė, o jis pasakė tą aiškiau
sia amerikiečių kalba ir, girdi, 
nevisai liuosa nuo keiksmų. Jo 
draugu sake, kad jei jis butų 
buvęs franeuzu, tai jam butų 
parsiėję dvikovin eiti su Foch’u. 
Bet jis padarė savo ir tolesnieji 
nuo tikini parodė, kad jo buvo 
teisybė.

“Pershing nuėję pas 
Fochą.”

^Truputį vėliaus — >teisin- 
giaus pasakius, birželyje, — 
kaip man yra žinoma, Pershing 
nuėjo pas Fochą ir atvirai pasa
kė jam, kad jo nuomone yra 
blogas apsiskaitymas ‘stovėti 
ant vietos ir laukti bošų’ (vo
kiečių) ir kad laikas atėjo šok
ti ir puKis.

“ ’Bet mums trūkstą kareivių,’ 
jam atsakyta.

“ ’O kas kenkia amerikie
čiams?’ paklausė Pershing.

“ ‘Jie neišlavinti’, buvo atsa
kymas.

“ ‘Pabandyk juos ir pažiūrėk’, 
tarė Persliing. ‘Jie eis kur tik 
juos siųsi ir aš statau savo gy
vastį už tai’.

“Savo padarė.”
“Pershing pirmutinis pradė

jo ragint Fochą gulimą pavarto
ti, jis parūpino kareivius, kurie 
padarė Focho kilnojamą atsar
gą ir leido jam užduoti smūgį 
ir šitie kareiviai savo padarė. 

’ “Dabar, kuomet tas atsitiko, 
tie, kurie žino dalykus, žino, 

kad į klausimą, kas padarė ste- 
Ibčtiną skirtumą tarpe kovo ir 
spalio, atsakymu, yra Amerika. 
Jie žino, kad mums atėjus, fran
cuzai ir anglai buvo pailsę ir 
kad atviras pripažinimas šitų 
dalykų nei kiek nesumažina tų 
pasišventimų ir didvyringo ang
lų ir franeuzų kovojimo per tre- 
jis metus prieš inusų atėjimą. 
Neigi tas mažina pripažinimą, 
kad anglų laivynas išgebėjo 
mus ir visą likusį pasaulį.

“Visas pasaulis žino dabar, 
kad tai buvo du Amerikos jū
reivių pulkai, kurie sustabdė 
vokiečius ties Chateau Thierry, 
kuomet jie ėjo keliu Paryžiun 
— ir tas kelias buvo plačiai at
daras, francuzai buvo sumušti 
ir bčgo, o anglai susilpnėję ir 
negalėjo atsilaikyti. Ir dvi a- 
merikiečių divizijos pavarė vo
kiečius atgal.

“Karės pasisukimas.”
“Tai buvo karės pasisukimo 

taškas. Čia vokiečiai pirmu 

kartu buvo sulaikyti; čia padėji
mo psichologija atsistojo prieš 
juos ir jie niekuomet daugiau 
jos neatgavo; čia tai buvo lai
mėta karė.

“Anglija nori teisingos tai
kos, gerai, bet ji nori {būti poli- 
cistu su buože ramumo užlaiky
mui ir ji rengiasi įsikabinti į 
šitą savo padėjimą viešpataujan
čios pasaulyje galybės ant van
dens kaip į savo gyvastį!
,“Tiesa pasakius, nesutikimo 
tarpe Anglijos ir Francijos nė
ra. Suvarytos į krūvą kaipo tal
kininkės jodvi niekuomet nesu
prato ir ^liekuomel nesupras 
viena kitos.

“Paryžiuje išgirsi taipgi, kas 
Amerikoje bus naujiena, kad 

1917 m. butą didelio sukilimo 
franeuzų kariuomenėje, ir kad 
su vargu jis buvo numalšintas. 
Ir Čia Amerikos prisidėjimas 
prie karės išgelbėjo padėjimą.“

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75c.; be 

apdarą, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halstec 
St., Chicago, III.



Pėtnyčia, Lapkr. £9, 1918. N A U j t E N O S, Chicago, 111.
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ieago ir Apiehnke

True translation filed with the post- lai, jeigu už atsisakymą apmo- 
masler at Chicago, III., Nov. 20, fOJg. | kj,(.' reikaltHljaIluJ sl|nuJ> konl. 

panijos inspektoriai uždaro 
jums gasą.

.... slcr at Chicago, III., Nov. 29, 19IK, 
as reųuired by Iru; act of Oct. 6, 1917
PERSEKIOS MAISTO SPE-
KULIATORIUS.

Federalė valdžia nori žinot 
kiek jie “uždirbo”.

Federalė valdžia šiandie pra
dėsianti tyrinėjimą apie maisto 
spekuliatorių žygius. Taip vakar 
užreiškė Suv. Valst. distrikto 
prokuroro pagelbininkas Dick- 
inson. Maisto reikmenų speku
liatoriai pasidarė taip atkaklus, 
jogei užmiršo visa — net ir įs
tatymus. Viena, ką jie dar at
simena, tai doleris. Ir jie sten
giasi įsigyt tų dolerių kuodan- 
giausia. Valdžia norinti sustab
dyt tuos įsibėgėjusius plėšikus.

Reikalas bus atiduotas j fc-

True translation filed with the post- 
mistei at Chicago, III., Nov. .9). 11)18, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
BERGERIO BYLA — 
SEKAMĄ SEREDĄ.

Victoro Bergerio ir trijų kitų 
kaltinamų peržengime įstatymų 
apie šnipainėjiiną, byla prasidės 
sekamą seredą, gruodžio 4, tei-j 
sėjo lumdis korte. Toks yra 
teisėjo Landis patvarkymas.

True translation filed vtth the post- 
maskr at Chicago, UI., Nov 29, 191 s, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.
TELEGRAFO OPERATORIAI 
NORI STREIKUOT.

“Kikina” unijos 
prezidentą.

Chicagos telegrafo opera toriai 
ne,pasi tenkina tomis algomis, 
kurias jiems nustatė S. Valsti
jų iždo m misteris, McAdoo. To

riamieji spekuliatoriai turės al- 
(dt<^įr 4‘pasiaiškint”. Valdžia 
mat nori žinot kiek jie “uždir
bo” dabartinės kares laiku. Ne
gana to, valdžia nori žinot ir tai, 
būtent: kokiuo bildu jie “uždir
bo”. Daugiausia tečiaus turėsią - legrafo oj>crntoriai norį gaut po 

kiaušinių ir 60c į valandą vietoj dabar gau- 
Visi tie, I namų 18c. Telegrafistai pasiun- 

ibus nega-!te savo u. ii jos prezidentui, į Št. 
už pakar- Louis, telegramą-reikalavinią 

arba paskelbti streiką, ar rezig- 
nuot iš unijos valdybos.

a iškili t ies sviesto, 
vaisių spekuliatoriai.

lietini, busią paimti 
pos, t. y. nubausti.

PRIVALO GYVENT NETOLI 
“STEIšINO.” ŠAUNI MERGELĖ.

Naujasai policijos viršininkas I w . , „ . . ...v , .. . x Uz kurią turi nukentetžada panaikint ta seną netiku- v ,,, „ . ....1 pons šerifas.šią madą , sulig kuria poncistai (
negali gyvent savo “steišino”; Pons šerifas, John Ilickey, 
apygardoj. Naujasai policijos dabar turi sėdėt šaltojoj už 
viršininkas manąs, ta “mada” Į vikriąją panelę Julių Lyons ala 
policistų nė kiek nepadaro ge 
resniu. Buvo taip. Šerifas vedėsi ją 

iš Max,\Vell s t eisi no į paviečio 
True translation filed with the post- . .. . . .
master at Chicago, III., Nov. 29, 1918, kalėjimą ir... ir prugane.
as required by the act of Oct. 6. 1917. šaunioji mergelė Julia" yra 
DEMOBILIZUOJA I kaltinama apgavystėje/ Ji,' kn-
STUDENTUS. da siautė ispaniškoji epidemija,'

ITJvntnr DA..t» Inriikn. vnl. buV» likl,si nllrSC ir ~

netiek ligonius kiek jų kilnius.džius įsakymas demobilizuoti t. 
v. students army training corps 
(kariško lavinimosi korpusas). 
Demobilizacija turės prasidėt

Chicagoj bus demobilizuota 
sekamų mokyklų mokiniai -ka- 
rin Rikai: Lnivfrsity of Chicago, 
Nortlnvesteni university, Levis 
institute, Loybla university ir 
De Poni univdrsity.

GASO VARTOTOJŲ 
DOMAI.

Lietuviai gaso vartotojai, ku
rie yra aplaikę neteisingą bilą 
su reikalavimu dvigubos ir net

gul nemoka, jų, bet pristato jas 
Public Utilities komisijai, kuri 
dabar laiko savo posėdžius In- 
suronce Excbange Taudinke — 
ant šeštų lubų. Taipjau reikia 
pranešt minėtai komisijai ir

PAVOGĖ 14 AUTO
MOBILIŲ.

Per pastarąsias 24 vai. Chica
goj pavogta keturiolika automo
bilių. Didžiuma jų —• nauji

JANITORIAI RENGIASI 
STREIKAN.

Namų savininkai žada 
padidint rendas.

Septyni tuksiančiai organi
zuotų darbininkų, janitorių, 
rengiasi mest darbą, jeigu ne- 
Ibus išpildyti jų reikalavimai. 
Reikalauja didesnių algų — nuo 
3 ki 5 dol. už kiekvieną namą. 
Namų savininkams duota laiko 
apsimąstyt iki sausio 1 d. Jei
gu iki to laiko savininkai “no 
apsmislysią” —■ janitoriai mes

PrakalboS
SU PAVEIKSLAIS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Subat, Lapkričio-No v. 30 d., ’18
LIUOSYBĖS SVET., 

1822 VVabansia avė. (Norfh Side).

Pradžia 7:30 vai. vak įžanga 15c ypatai

Visi vielos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Moc kaus prakalbą.

Kviečia visus KOMITETAS.

užreiškė, kad, jeigu darbininkai 
nenorėsią atsisakyt nuo savo 
reikalavimo, jie, savininkai, bu
sią priversti padidint rendas. Va
duos, pasekme butų ta, kad ja- 
nitoriams turėtų apmokėt ne na
mų savininkai, bet jų nuomoto
jai.

HOYNE NORI BŪT 
DEMOKRATU.

Valstijos prokuroras Boyne 
norįs būt tikru demokratu. Ji
sai nė nemanąs “runyt” į ma
jorus kaipo “nepriklausomas 
kandidatas” •— an independent1 
candidate. Neveizint ką Sulli- 
vano kempė statysiant, jis vis- 
tiek runysiąs kaipo demokratas, 
ir tikisi, kad laimės. Vyriausiu 
jo “obalsiu” busią “suvaldymas”

Greitu laiku jo rankose bus vi
lnas Bridgeportas. Klerikalus 
jisai jau baigia mušti iš pozici
jų, o “tautiečiai,” jie ir patįs pa
bėgo ant Morgan stryčio...

—Et, su tais vyrais nėra kas 
Įir pradėti — kartą pasakęs Ag
linskas Girdi, neužilgio jie nu- 
kurs į patį paliokų neiborhu- 
dą...”

Kartą viens “geras tautietis” 
atėjo Aglinsko tvirtovei! ir sa
kąs: — Sei, broli 
palikt šitą pundą?

Aglinskas jam parodė bliz
gantį Naujienų kardą ir tautie
tis — šmukšt pro duris.

Dabar tautiečiai ištolo bijosi 
Iliolstedstryčio: jis pasidaręs lo
kiu raudonu, tikrai Ibolševikiš- 
ku...

ar aš galiu

gionieriai pasirodys imt Morgan

šitai vakar paskelbė artimas

IR J AM NETINKA 
RAUDONA VĖLIAVA.

■ Žade pasitoiriaut pas... 
Ettehoną.

Ir naujasai policijos viršinin
kas, pons John J. Garrity gavo 
progos pasakyt laikraščių kore
spondentams, jogei raudona vė
liava jam — netinka.

Didžiuma miesto tarybos po
ni’; | ; itare aid. Captaino suma
nėm i, kad pasirodymas viešo
se sueigose su raudona vėliava 
turel’’ būt baustinu prasižengi
mu.

T:, ’ppat manąs ir pulkininkas 
Gari ly. Jis tečiaus tikrai ne
žinąs ką apie tai sako įstatymai. 
Šitą jam turėsią pasakyti mies
to korporacijos advokatas, Sa- 
muel Etlelfonas.

SOC. PROPAGANDOS
MOK YKLOS LANKYTOJAMS

šiandie d. P. Grigaitis duos 
trečią lekciją apie pol.|$ckono- 
miją. Norintis lankyt Soc. Pro
pagandos Mokyklą malonės įsi
dėmėti, kad lekcijos prasideda 
visuomet kaip 8 vai. vakaro. A- 
pie lankiinus-pasivėlinimus, ne
gali būt kalbos.

MOTERŲ VEIKIMAS.

LMI3. III rajono 
Agitacijos Savaitė.

Pelnyčio j, lapkr. 29 d., Brid- 
įgeporte: Mildos svet., Halsted 
st. ir 32 gat. Bus diskusijos. Dis- 
kusuos vyrai^ir moterįs: Tema: 
Ar reikalingas LMP. Susivieniji
mas ir kokią jis teikia naudą? 
Draugės ir draugai darbininkai, 
malonėkite kiekvienas atsilan
kyti nors į vienas šių prakalbų; 
Ši agitacijos Savaitė būna tik 
:artą į metus. Todėl pasinaudo- 
kit proga ip kartu parodykit pri
tarimą musų darbui.

—LMPS. III Ra j. Komitetas.

BRIDGEPORT
Šis ir tas.

Viename “sykret mitinge” 
ketvirtosios bolševikai — “drau
go (ieležėlės frontai — balsavo 
šitokį įnešimą, kad d. Grigaitis 

tyra niekai, nes jis nieke) neišma
nąs...

— Taip, taip! Jis nieko, 
nič nieko neišmano... šaukė 
bolševikai ir pradėjo kelti i’an- 
kas.

Karaul!

Taigi — draugas Šim'belis ža
da būti aldemianu. Relinu, 
kad už jį balsuos visi bolševi
kai ir menševikai. Bet Morgan 
stryčio “tautiečiai?” Et, jie už
simerks ir voluos už kokį “žy
delį” ar “palioką” — kaip ir vi-

Tie “tautiečiai” visuomet el
giasi taip: gazietoj kiek drūti 
atakuoja “smarves žydus” ir 
“paliokus,” o laike “clckšiny”- 
remia juos visa savo tautiška 
dusia ir kurni...

“Tautiškas darbas,” ar ne?
Kiti jį vadina — dirty bus- 

iness.1

Soc. Propogandos Mokyklos 
sienos net braška. Aušros sve
taine darosi perankta. Chica- 
giečiai socialistai mat pasiryžo 
“išzubryt visą politikinę ekono
miją.” Wcli, tai yra gerai. Bet 
geras yra ir kitas dalykas. Be 
pol. ekonomijos d. P. Grigaitis 
išmokys chicagieėius du r vieno 
ylių gero dalykp — piųiji.luališ- 
kumo. Jis asivėĮiuinm nemė
gsta. - Atėjo laikas ir pradeda.

—Kas nori mokytis,, tas turi 
išmokt būt punktualiu <— sako 
jis.

—Dėdė Ku-ku.

O
NELAIMĖ SU GAZŪ?

Cicero j e, vakar 11 vai. dienos 
namo savininkas rado užtrošku- 
sius gazu Juozą Bcnušį lietuvį 
ir Joną Oloviak, rusą. Pirma
sis buvo visai užtroškęs, antras 
dar buvo gyvas, bet ihanoma, 
kad mirs. Benušis Ibuvo vi
duramžis, laisvų pažiūrų žmo
gus; jo žmona buvo likusi Lie
tuvoje, sunus-gi yra Suv. Vals
tijų kariuomenėj. Jo kūnas 
pas graborių. Jei kas jo drau
gų norėtų arčiau apie jį patirti,

1327 W. 4!) Ct.

BRIGHTON PARK
Ginčai-ginčeliai.

Mes, LSS. 174 kp. nariai, iš
nešamo papeikimą kuopos sek
retoriui, d. J. Gustaičiui, už ne
teisingą žinią Naujenų n r. 272, 
kur jis teisinas dėl to neįvyku
sio susirinkimo laukričio 7 d.

išsite isint per dienraštį, buk ji
sai laukęs iki 11:30 vai. vakaro, 
o nariai nepasirodę ir nebuvę 
vilties, kad pasirodys.

kuomet jo paties ten nebuvo.
J. Baltuskis,
A. Stoškus,

A. Adamonio,
K. Kipšas.

(iš šito pranešimo yra sunku 
suprasti, ar tą “|)apcikimą” sek
retoriui nutarė išneši kuopa, ar 
tiktai atskiri nariai, kurie pasi-

tas yra jos dalykas. Bet jeigu 
jį parašė keli nariai be kuopos 
nutarimo, tai jie pasielgė nege
rai. Nes papeikimas yra baus
mė, o bausti kuopos narį gali 
liktai kuopa arba kita organiza
cijos įstaiga, kuri ant jo turi 
galią, bet ne atskiri žmonės. ..

Red.)

MELROSE PARK.

Klerikalų prakalbos.

Lapkričio 24 d. vietos klerika
lai buvo surengę prakalbas. Jos 
surengta neva “Lietuvos laisvės 
reikalams.” Žmonių buvo vi
sai maža, vos apie 30 asmenų, 
ir tai — diedai ir davatkos. Bet

kiek kuris galėjo. Tuo bildu 
surinkta virš 60 dolerių.

Tą pačią dieną rinkta aukos 
ir kitose vietose. — bažnyčioj, 
privačiuose butuose ir tt.

Tai vis “Lietuvos laisvės rei
kalams,” kurie veda prie Lietu
vos žmonių pavergimo.

—Senas Vargdienis.

ATSHMKITE PINIGUS.
Buvusių Miko Tananevičiaus 

kreditorių domai.

Musų prašo paskelbti sekamą: 
“Visi tie, kurie turėjote pasi

dėję pinigų subankrutij ilsiame 
Miko J. Tananevičiaus banke 
(ant 18 gatvės) ir užreiškete no
rą atgauti jums priklausančią 
dalį, malonėkite atsiimti savo 
čekiiis nėvėliaus gruodžio 30 d. 
š. m. Priešingai, jus nieko ne
begausite. Savo čekių reikalau
kite pas p. F. Pilkį, 729*W. 18 
St.

Čekiai randasi sekamiems as
menims:

Mike Gajauskis, Tony Navic- 
kis, George Norkus, Vi ne. Nor
kus, Pcler Paulikonis, Peter Ka- 
kašius, Wm. Shimkus, Konstan
tas Sbutulas, Stanley Slaz, Ag-i 
ne Statkus, Uršulė Tamašaus
kienė, Petronėlė Jurvaišiutė, Jo- 
seph Jaeikas, Marė Jakubienė, 
Walis Linkis, John Cris, J. Ba
ris, Andrius Banis, Frank Bak-

Zelanevicz, Sofia Zcmlcckitė, 
Besė Jurgaityčia, Uršulė Anla- 
naityčia, Barbora Antanavičiū
tė, Wm. Alenuos (?), George 
Melalis, Marijona Laucaiticnė, 
Marcelė Labakicnė, Vincas Da
mijonaitis, Povilas Gilis, Ona 
Girdvainiute, Jpseph Keršulis, 
Kazimieras Gricius, Jonas Gri
cius ir Zakarijošius Venckus.

Dar kartą: visi čia suminėti 
asmens teiksitės atsiimti savo 
čekius nevėliau 30 d. gruodžio 
š. m. Priešingame atsitikime, 
jųsų čekiai bus atiduoti į vald
žios rankas. —K. Jamontas.

rašęs nežinodamas dalyko, tai
gi neteisybę.

Mums išrodo keista, kur galė
jo būti d. Gustaitis, kad mes, 
šeši nariai, susirinkę į svetainę 
dar prieš aštuntą vai. ir išlaukę 
iki 9:30 vai. vakaro, jo negalė
jome matyli... Dg. organizato
rius dargi norėjo eiti jieškot jį, 
ale jau 'buvo pervėhi, tai ir ne-

lūs draugas Aglinskas, tai Taigi, d. Gustaitis dar drįsta Nedėlios*“rytaisT 
tįkrąs Bridgeporto Napoleonas, kaltint draugus nesilankyme, ,__________

Vienas tečiaus paabejojo ir 
atsistojęs pertrauke balsavimą:

—Bet aš manau, kad jis išma-

daiktan Sudėti;...
Kilo skandalas, Duota naujas 

įnešimas, kad tą “buržuazijos 
uodegą’’ pašalint iš “sykrel mi-

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimui žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiunlinm.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st., Chicago, 111.

LIBERTY BONDS
AuHŠčiausin cash, kaina mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. KRANKIU.

808 W. 63rd St., 2-ras augsias, arti 
Halsted street. Atdara kasdien, taip
gi Ularnink.. Ketv., Sub. vakarais ir

Ispaniška Influenza
Laike dabartinių sirgimų is

paniškos įnflucnzos .patartina 
yra, kad kiekvienas stengtųsi 
kiek galint apsisaugoti. Simpto-I 
rnai yra: akių uždegimas, tekė
jimas iš nosies, strėnų skaus
mai, galvos skausmai, rauma- 
ninis skausmas .drebuliai ir ka
rštligė ir abelnas silpnumas. Ta
rpe geriausių gyduolių mes pa
tariame štai ką: išplauk gerklę 
ir nosį su Severos Anlisepso- 
lium, kuris turi būti atmieštas 
su vandeniu, į dalį gyduolių ir 
dalis šilto vandens. Jeigu šal

tis neperstoja ir po čiaudėjimo 
i era geriau, tai imk vieną ar 
dvi Severos Tabletkas nuo Per
šalimo ir Gripo ir antrink kas 
trįs valandos, tol, kol viduriai 
pasiliuosuos. Kad kosėjime pa
lengvinus, reikia imti Severos 
Baisumą Plaučiams. Keikia 
tuojau gulti lovon ir gerti ką 
tokio šilto ir šiltai apsiklosČius 
gulėti. Jeigu nejaustum geriau, 
tai pašauk daktarą ir naudokis 
jo patarimais. Viršuj minėtos 
gyduoles pagelbės Jums apsi
saugoti nuo influenzos ir yra la
bai geru daiktu turėti tas gyduo
les po ranka. Jos yra parduo
damos vaistinyčiose visur šio
mis kainomis: Severą’s Antiscp- 
sol, 35 centai; Severa’s Cold 
and Grip Tablets, 30 c.; Seve
rą’s Balsam for Lungs, 25 ir 50 
c. Jeigu jus negautumėt šių

rašykite tiesiai pas W. F. Seve
rą Co., Ccdar Rapids, Iowa.

(Apgars.)

Vyrišką Orapany Sargeliai 
.Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščian. Kelnes'nttb $l.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdiena, nedčiomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Hnlsted Str., Chicago. III.

Laisves Bondsai 
perkami už cash. Erne! and Co., 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augsi as, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdėldicniais 10 iki 1.

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Seninusias automobilių mechani

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
ių] mašiną shapą, kuriom galiu 
darbg greitai atlikti.

C. A. VALENTYNOVICZ, 
3407-9 So. Morgan st.. Chicago, 1)1. 

(įėjimas iš šalies).

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
DISTRICT BANK
1112 W. 35-ta gatvč 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet rei 

kalni atsiradus kreipkitės prie nu* 
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

t floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v 
A. PETRATLSL

lei. Pullman 342
Dr. D.J. Bagočius, M. D.
LIETUVIS GYDYTOJAM 

chirurgas 
i«U1 So. Mielugan A** 

___ Roadand. TU

Legalč rata 3'/2% mėnenyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai namą.

Ant rakandu, plano, vietro- 
į<m. sankrovos flitures, ve-
• imu, autoniobiliy, Liberlr 
Bolide ir Insurance Policiee, 
Skoliname Stockyard’u, fia- 
poa ir dirbtuvia darbinin- 
Ūmu, Kclžkelio ir birnlo 
žmonoms, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofiso ir mn vis
ki; smulkmcnikkai H.ilikinsi 
m e. Atdara utarninkai^, 
vergais ir subatomia iki R 
vai. vakare. Pi>ne<taliais, ae- 
redomis ir pitnyčiooile iki
• vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO.
TUOS. F. KEKVVIN, Mgr.

4047 So. Halsted Street 
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 211 G. 2-ras augsias

savo akis*

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apliekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime, 

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tčmykilc j mano parašų 

Valandos nuo 9-los vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Oi. A, R. Blumenihal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra ‘j? 
tuščias, kada pra i 
nyksta regėjims. 4 

Mes vartojam Ž 
pagerintą Oph- | 
thalmometer. Y- 
Eatinga doma at- $ 

rei pi am a i 1 
nuo 9 ryto iki 9 vak. 'j 

nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. * 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

k u s. Vai.:

J
vai- |

>hcne Yurc’c “932 I

H
hieago j i

VALANDOS’. Nuo <8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki o vakare

3109 S. Mo

frM 8. Ashland Bivd. 
T«l«ph»B« Haraaiket 2*44

DR. A. A. ROTH
RL8AH GYDYTOJAS ii RURGAM 

Sveciaiistaa Moterišką, Vyriik<, 
5 alkę ir chroniški lig% 

Ofiaaa: 335 4 8. Halsted SL, Chicaci
VALANDOS: 16 -11 rytu; 1—4 ruptati

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

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

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OE1SO VALANDOS;

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, popai naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros >rie- 
taisus. ,

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
‘ St. netoli Fiak St.
i VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 

6—8 vakarais. Tetaptume Canal 3110.
GYVENIMAS: 3412 S. Hnlsted Street 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

Yards 5834.

0 r. P.G. liegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vai 4 
3325 So. Halsted St., Chicago<

Kiiam

Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
J 920 So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—1

l. Yards 3654. AKUšERKA

rs.A.Michnievicz
Baigus Akušerijos Ko- 
legtją; ilgai praktika-;

usi Pen nsy I vani jos
ospitnlčse ir Phila- 

Pasckmin- I 
prie ' 

u rodį 
ligose molc- 

iins ir merginoms.
3113 So. Halsted Str. < 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki včlo vak. j

gimdymo. Duod 
visokiose ligose
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True translation filed with the nost- 
mąster at Chicago. iii.. Nov. 29, 1918, 
as reąuked by i be act of Oct. G, 1917

Kaip prašalinti darbo 
vienodumą.

(Heleascd by Ihe Committee on 
Public Information.)

Atimti nuobodumi) iš dumtu
ves gyvenimo yra pasistengimas 
bostoniečių, kuris instojo į Ap
švietus ir Dilucijos biurą, prie 
Darbo departamento. S. A. Ben- 
way biuro direktorius asistentas 
tuo tikslu ir užima savo vietą 
ir jis mano padaryti industrija- 
li gyvenimą netik kad malones
niu darbininkams, bet ir našes
niu darbdaviams.

Bemvay yra tikrai įsitikinęs, 
jog nuolatinis vienodas darbas 
užmuša inicijatyvą ir suvaržo 
asmeniškumą ir jog žmogus, ku
ris visada stovi prie vieno dar
bo dirbtuvėje. dienu iš dienos 
prie to piities darbo, netik ktul 

neidomauja juo, bet lieka už
slopintu papratimo, koris ge
riausiose išylgose tik tėra vos pa 
kenčiamas. Belo, dar yra pa
vojus tokiam darbininkui išėjus 
iš savo priprasto darbo, ir pana
šaus nerandant kur kitur.

Apšvietimo ir Dilucijos biuras 
mano tą padėjimą pataisyti, 
duodant progos dirbtuvių darbi
ninkams netik, kad išsimokinti 
gerai koki nors industrijalį už
siėmimą, bet ir gauti progos g - 
rokai apsipažinti su visa išdirby- 
ste, kurioje jie dirba. Ir taip, 
jie netik kad ingaus žingeidumo, 
bet, Bemvay tiki, jog reikalui e- 
sant, jie galės užimti kitą kokį 
dalbą toje pat dirbtuvėje. Belo, 
jų daugiau žinojimas padarys 
juos naudingesniais jų darbda
viams ir už t ikro laikui bėgant 
jie galės net patįs daugiau uždir
bti, neg kad būdami paprastąis 
darbininkais ar pusamatninkais.

Bemvay gimė Bostone, 1878 
m. ir ten užbaigė viešųjų moky
klų kursą. Kiek pasimokinęs 
Tufto kolegijoj jis instojo dirb
ti prie pirklių laivyno, ir išbuvo 
ant marių per pusseptintų metų, 
čia jis apsipažino su inžinicri- 
ste, kurtąja pasinaudodamas jis 
užėmė mašinų užveizėtojo vielą 
prie Cbalcstown (Bostone) lai
vų dirbtuvės, čia jis daugiausiai 
užsiėmė sumanymais ir apskait- 
liavimais. Jis per kiek laiko 
dirbo Clydc laivų dirbtuvėje ir 
vėliau įvairiose geresnėse maši
nų dirbtuvėse šioje šalyje. Jis 
atkeliavo \Vashingtonan iš Cha
rles town laivų dirbtuvės, kurio
je bebildamus jis išsirūpino pa
skyrimo $1,400,000, kurie, bus 
sunaudojami naujoms mašinša- 
pems, sutalpinti $600,000 ver
tės mašinerijas, ir pagerinti sa- 
nitari stovi, t 4.

“Mes stengsimės gauti darb
davių paramą šiame darbi1.” sa
ko Bemvay, apibrieždamas sie
kius sunlanvmv. skyriaus, “Mes 
stengsimės praplatinti paprastą
jį darbininko ir pusamatninko 
regratį (horizontą) ir suteikti 
jiems geresnės -progos darbe ir 
aplinkybėse.

“Praeityje, įvairių amalų dar
bininko išlavinimas daugiausiai 
prigulėjo nuo pačių pramonin
kų. Dabar yra laikas, kuomet 
valdžia tai turi paimti į savo 
rankas.

“Niekas nėra taip pražūtin
gas darbininkams, kaip nuobodu 
mas jo darbe. Jei mes galėsimo 
dirbtuvių darbinnkams suteikti 
geresnę pažintį mašinų darbo, 
mes manome, jog mes darysime 
ištikrųjų svarbų darbą. Nei vie<- 
nam darbininkui neišeina ant 
gero težinoti tik vienintelį kokį 
nors specialį darbo veikimą.

“Rekonstrukcijos gadynė ypa
tingai tinka tuos užmanymus in- 
vykinti. Aš manau, jog darbi
ninkai abelnai jaučia kokią tai 
nereikalingą baimę dėl po karės 
darbų. Rekonstrukcija nebus 
taip sunki, kaip jie mano. t 

“Musų vyrams bus darbų. Per

didelis pabrangimas gyvenimo 
išlengva prieis prie galo, tečiaus 
visa ris labai išlengva ir aš nesi
bijau kokio nors staigaus pra- 
monyje sujudimo.”

Pranešimai
LMPS. 58 kp. koncertas jvyks ne

dėlioję, gruodžio 1 d., Liberty Hali, 
3725 S. Kedzie avė. Pradžia G vai. 
vak. Programe dalyvaus gabiausi so
listai ir chorai. Solo dainuos S. La- 
urinavičiutė. Kalbės gailiausi kalbė- 
tdjai. Visi inaluoniai kviečiami atsi
lankyti. .. LMPS. 58 kuopa

Cicero. — L.S.S. 138 kp. Mišraus 
choro repeticija įvyks pėtnyčioj. 29 
d. lapkričio, 7:39 vai. vak. M. Jan
kaičio svet., 1837 YV. 14 SI I aipat 
pripuola ir mėnesinis susirinkimas. 
Visi dainininkai ir dainininkės Im
tinai turite Imli, nes daug reikalą 
yra apimli. —A. Rudinskas.

SLA. 194 kp. priešmetinis Rusirin- 
kimas jvyks uedėlioj. gruodžio I d., 
Tainuliuno svet., 1117 So. 19 avė. 
Pradžia I vai. po pietą. Nariai ir 
norinlįs įstoli kuopon. prašomi atsi
lankyti, Belo, šiame susirinkime 
reikės išrinkti nauji) kuopos valdy
bą sekamiems 1919 metams.

— Pirm. K. P. Deveikis.
Lainv. FecL j> rn k I bus

pėt n \ Cioje, lapkričio 2!> <1., 1918
(imt Town of Lake), A. Bljnstrupo 
svet., 4501 So. Ilermilage avė. Kal
bės Si. X. Mockus temoje.. Kas galės 
grįžti į Lietuvi). Komitetas.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas prie 

laba igerai apmokamo biznio. Gry
no pelno eina apie $1000.00 anl mė
nesio. Biznis praktiškas, pelningas 
ir pastovus. Pusininkas nereikalau
ja turėti dau;r praktikos, nes biznis 
jau nuo labai senai išdirbtas. Kurie 
norite dasižinoti plačiau apie Šj biz
nį ir prisidėti prie jo, kreipkitės ar
ba lelefonuokile į žemius paduotų 
antrašų. Del platesnių informacijų 
kreipkitė į Antanų Bagdonų 
609 N. State st., Phone Snperior 2767

SKIRIA MAKRINlfM Ai

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

OI S. Frer Employment Service) 
liešknntieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
I Mi-122 N. DEARBORN ST. 4 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
l’ž durim paruplnimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užhiikomuo- 
\e biuruose nereikia nieko mokėt

Yra daug vielų, kaip Cbicugoj, 
hdp kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, i ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų h vai
kų, kaip amatininku taip papra
stiems darbams

KEIKIA pntyi-usių stiearnintiij <Icl 
Scriip Iron Yard. Gera mokestis, pa- 

slovus darbas.
1632 W. Kinzie Avė.

PARDAVIMUI

PARDUODU pigiai 3 karves, 2 
kiaules ir vištas.

J. Y., 
15640 Marshfiehl avė., Hatvey, III.

PARDUODI! anglių išvežiojinm 
expreso vežimą, pakinkius ir arklį. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukite greitai.

Rokas Stuporas, 
3159 Emerahl avė. Tel Yards 975

____ MOKYKLOS 

VALENTINE DRE8SMAK1NO 
COLLEGE8

6205 So. Halvted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Welln St.

(37 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signtng, dėl bizniu ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. G va rantuo
ta išmokinti jus pasiūti suknca ■! 
$10. Phone Seeley 164S

Bara PATEK, i’l r miniau
>---------------------- ------------- ----------y

DRAUGUOS DRAUGIJOS
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
slojimo tnokčslį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

Roseland. — Pėtnyčioj, lapkr. 29 
d., 9 yvardos socialistai šaukia susi
rinkimų socialistą svetainėj. III Mi- 
chigan avė. Pradžia 7:31) vai. vaka
re. Bus nominavimas aldermaną 
ateinantiems pavasario rinkimaiąs. 
Ateinantieji j susirinkimų atsineški
te mokesčių knygeles. —Komitetas

REIKALINGA moteris arba ^ mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mčgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. B, Hasselson,
221 So. Monroe avė., I)ixon, III

RAKANDAI
PARSIDUODA dėl apmokėjimo 

storage rendos sekantieji daiktai: 
graži, didelė Victrola su brangiais 
rekordais; puikus, tikros skuros par- 
lor setas, kuris turėjo kainuot $150; 
puikus septynių Šmotų dining room 
setas, taipgi 4 aliejaus piešiniai. Šie 
rakandai ir Victrola yra praktiškai 
nauji ir vėliausios mados, naudoti 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokėsiu, ir pristatysime daiktus 
bile kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedaliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus.

WESTERN STORAGE IIOUSE, 
2810 VV. Hnrrison st., Chicago

DKAL’G ’OS IR ORGA 
NUACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avė., CLieago, III.

A. I.A 1.1 S, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chicago, 111. 

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 YVnbash avė.

Stanislovas Shimkus, viee-pirminin., 
10707 YVaoash Avc. 

F. Grigula, prol. raštininkas,
10143 YVentsvorth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas,
349 E. 115 SI. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmų pėtnyėių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-slę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

2003 Jefferson st. Chicago. 
A. Leknickus, vice- pirmininkas,

708 \Vest I7th Street.
P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 

3338 So. Auburn avė.
W. J. Buišis, finansų raštininkas,

900 YVest 19th St. 
J. Artišauskas, iždininkas,

3253 So. Halsted St., Chicago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA

EXTRA BARGENzVS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bile teisingų pa
siūlymų. $200 kabinetas, phonogra- 
phas ir rekordai už $55, taipgi $800 
Plaver pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai biskį vartoti. Liberty 
bondsai priimami. Atsišaukite gre
itai.
1922 So. Kedzie avė., Chicago

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III
J. SMOTICI.IS,

10604 K<Jt»rook Avė., Chicago, III
JL’LIA ZEMAITft,

2919 W. Dlvision St., Chicago, UI.
CHK’AGOS LIET. DARBININKU 

TARYBOS PILDOMASIS KOMITKI’.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,
„ . ... 27 E. 102 PJace.
I-. Shetlvillas, kasierius,

.341 Kensington Avė.
Di’niigv.stčs susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio Fj Shedvil]o svetainėj, 341 Kcn- 
sington avė.

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Iluoran Avė. 

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

Justinas TaukeviČia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė. 

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčių kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, YV1S.

LSS. 37 kp. rengia prakalbas atei
nančioje pėtnyčioje, lapkričio 29 d., 
8 vai. vakaro, Malinaucko svet., ka
mpas Halsled ir 19-los gatvės.. Įžan
ga veltui. —Komitetas.

LSS. 234 kp. rengia didelį koncer
tų Pulaskio svet., Ashland ir 18 gat
vės, sausio 19 d., 1919 m. Meldžiame 
kilų progresyviu draugijų tą dienų 
nerengti panašių pramogą šioj apie- 
linkėje. —Komitetas.

LS.IL. 3 kp. stato scenoje 2-jų vei
ksmą dramų ‘Našlutė”. Meldžiame 
kitą draugiją nelošti šito veikalo.

—Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Amcr.
I Apskr. mišrių chorų generalė re
peticija bus gruodžio 1 d., II vai. iš 
ryto, M. Meldažio svet., 2312 YV. 23 
Plare. Dainininkai ir dainininkės 
malonėkite būti laiku.

Sek r. J. Gustaitis.

Springfield, 1*1. — LMPSA. 16 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedė- 
lioj, gruodžio 1 d., Arrian Hali ( Bh 
ir Jefferson si.). Visos narės malo
nėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi valdybos ri
nkimas, vietinės ir centro.

M. Lekėšienė.

L. L. Federacija rengia prakalbas 
su paveikslais subaloje, lapkr. 30 d., 
Liuosybės svet., 1322 \Vabansia avė. 
(North Sidėj). Kalbės M. X. Mockus.

Kviečia Komitetas.

Northsidės Dr-jų Sąryšio delegatų 
susirinkimas bus pėtnvčioij, lapkr. 
29, 7:30 vai. vak., N. 1). svet., 1822 
\Vabansia aye. Teiksitės visi delega
tai atsilankyti ir nesivėluoti.

Sekr. čepulevič.

“Pirmyn” choras stato scenoje di
deli veikalų “Musų laimėjimas”, 3-jų 
aktų misterija, su dainomis, nedė
lioję, gruodžio 1 <1., Meldažio svet., 
2212 — 23 PI. Pradžia lygiai G vai. 
vakare. Kviečiame visus.

“Pirmyn” choras.
—=------------- *----- ------ ——

*8ME N t JtEAKOJIM Al

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Brazo, paeinančio iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, Lūkės parapijos, Pa- 
Šat rijos kaimo. Pirmiau gyveno St. 
Louis, III. — Jis pats arba kas jj ži
note malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu: Pranciškus Bražis,
P. O 533, Melrose Park, III.

Pajieškau savo brolio, Jono Vlnc- 
kaus, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pav., Kietavos parap., Kinva- 
ralią sodos, 39 melų, geltonų plaukų, 
5 pėdų augštumo, balto veido. Jeigu 
kas žinotų arba jis pats, atsišaukite 
adresu:

Petronėlė Vienckaitė, 
3237 S. Lime st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU burdo pas laisvų ir 
mažų šeimynų. Geistina, kad Indų 
apšildomas. Kas turite meldžiu gre
itai pranešti. T. Tanus, 
1739 S. lialsted st. Chicago

Pajieškau brolio Juozapo Poškaus 
ir Petro Temošauskio, abu Kauno 
gub., Telšių pav., J. Poškus Kantau
čių par., Vilkaičių sodos. G. Temo- 
šauskas Alsiedzių par., Gelindienų 
sodos. J. Poškus perminus gyveno 
Pleasant Prairto, YVis. Aš jiems ra
šiau du laišku ir abu sugrįžo. Kas 
juos žino arba jie patįs prašomi at
sišaukti. Julius Poškas, 
P. (). Box 48. Minden, YVis.
P. O. Box 48, Minden, W Va..

J IEŠKO DARBOw____________....----
PAJIFšKAU darbo prie taisymo 

automobilių arba už šoferį, turi at
sišaukti iš Arborn, Indiana, arba W. 
Hammond, III., Gary Ind., Wyne, 
Ind., ir E. Chicago, atsišaukite po 
šiuo adresu: ‘

P. S.
1207 — 149 St., * E. Chicago, Ind.

Tol. 77 M. E. Chicago

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42%c. į 
valandų, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
351h st., and Normai avė., Chicago

REIKIA 2 miterų indų plovėjų— 
dienomis, $10 į savaitę.:

Harry Bloek,
1356 S. Halsled st., Chicago, III.

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir victrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rmų varpelį.
3842 W. 12 st., Chicago

RANDAI

REIKIA priežiūrai merginos. 
Sxveickley Valley llospital, 

S\veickley, Pa.

RLIK1A draiverią ir leiberių prie 
darbo į serap iron yard. Gera mo
kestis geriems žmonėms. Atsišauki
te į Argo Iron and Meta! Co., 
311 N. Curtis st., Chicago

ATIDUODAMA randon fialas, 6 
kambariai, naujas namas, visi palan
kumai, sulig vėliausios mados. Gra
ži apielinkė, 5647 So. Rockvvell st. 
Atsišaukite į Petrų Mikalauskų. 1031 
So. Rockvvell st., Chicago, III. Maty
kite savininkų po 6 vai. vakare.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 39th St., Chicago, 1)1. 

P. Jakavičia, sekretorius
927 W. 33 pi., Chicago, III. 

I’. Shvclnis, pirm, pagelbininkas, 
, „ , . 2156 Alece PI.
J. Kalninė, raštininkas,

19(55 Evergreen avė. 
P. Galskis, fin. ra.šl. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,

1(517 N. Winchesler av., Chicago III 
J. Jakubauskas, komiteto narys,

33(52 Lowe avė., Chicago, III. 
J. Šmotelis, komiteto narys

lOliOl Edbrooke avė., Chicago, III. 
F. W. Zolpe, komiteto narys,

159 and Carse avc.
No. 15900, Harvey, 111. 

J. Vilis .komiteto narys,
2538 Frankfort St. Chicago, III.

A. C. W, of A. LIETUVIU SKY
RIAUS 269 VALDYBA

NAMAI-ŽKMĖ

LIETUVIŲ JANITORTŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS. 
Juozapas Užubalis, pirmininkas.

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb., 

342 S. Crawford avė. 
tonas Burčikas, nutarimą rašt., 

1217 S. Spauldnig av 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spouldlng avė.
Mykolas Kaziunas. iždininkas, 

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dieną 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 YV. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrą lubų. Musą Rim
bas sumažino mokestį įstojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.
CH1CAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS

SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street

Ba nHc > ri i s T., "Vice pirmininkas, 
728 Park Ct.

F, Basčius, prot. sekretorius,
50 Hawland Avė.

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin.,
402 Lincoln Street

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, Iždo globėjas,
462 Jenne Street

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.
267 Milwaukee Avė.

Dr. L N. Palt, daktaras kvotėjas , 
165 Main Street.

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp.
P. O. Box 62.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard .tokio, kuris 
turi prityrimų prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visų metų. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščių namų, kurį parandu- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. I)ixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, G09 
\V. 'I'hird St., l)ixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

Dixon, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4- 
rios rendos, barnė užpakalyje, neša 
$15 rendos, 954 W. 19 st. Užklaus- 
dami rašykite į

J. Zahradka,
1222 So. Ridgeland avė.,

So. Oak Park, 111.
PAR|)AVlMUl naujas 2 fialų, mu

ro, 4 ir 4.“kainbarial— attika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arti bažnyčia.

Mc. Donncll, 
2(530 W. 3j8lh St., Chicago

A. Chepaitis, pirmininkas,
1812 W. 15-th SI., Cicero, 111. 

P. Shvclnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln str

J. Kalnine, nutarimų raštininkas, 
19(55 ICvergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas, 
135(5 N. Hoyne avc.

J. Katilius, iždininkas,
1(585 Milwaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmų pel
nyčių kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 VVihvaukcc avė. 7:30 v. v.

REIKALINGA prie medžio karų 
karpenterią. Atsišaukite į 

The Ryan Car Co., 
Hege\visch, III.

REIKIA veiterio, $18 į savaitę, pa
stovus darbas.

(ieo. Pappar,
921 Church St., Evanston, III.

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
yra apsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas musą biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbės, 
pasidarys 825 iki $50 į savaitę. Jus 
galite padaryti ti) pat ir latkyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
dirbs pilnų laiką, pasidarys daugiau 
pinigą. Atsišaukite į room 846 First 
National Bank Building, 68 W. Mon
roe si., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

REIKALAUJAME keletos gčrų, pri
tyrusią agentą. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerų biznį. Atsišaukite tuo
jau ypatiškai ar laišku.

Peoples Investment Co., 
220 S. State st. Tel. Harrison 2024. 
1122 Consumers Bldg., Chicago, III.

REIKIA 5 žmonių į Serap Iron 
Yard s.

Tanner Rome (’oal Iron Co., 
1121 S. Fairfield avė., Chicago, III.

RELKIA prityrusių langų valyto
ją. .

Chicago Window Cleaning Co., 
(52 W. Washington st., Chicago

REIK ALINGI vyrai ant burdo; Ge
ra vieta pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 So. Halsted st., Chicago

REIKALINGAS bučeris — Pasto
vus darbas. Gera mokestis.

Illinois Markei Co., 
3132 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA 25 moterų rinkt popie- 
ras, 3 vyrų, .1 driverio, 1 truck man 
ir 1 kuris gali važinėti eleveitoriu.

Appliance Paper Stock Co. 
729 So. (’lifton st., Chicago

REIKIA barberio.
602 W. l lth st., Chicago, III.

REIKIA pečkurių.
Chicago Beach Motei,

51 ir Conicll avė., Chicago

REIKALINGAS janitorius. Gera 
mokestis. Turi mokėti tų darbų.

P. K. Bruchas,
3323 S. Halsted st., Chicago

PARDAVIMUI naujas 3 flatų mū
rinis, attika, $6000, išmokėjimui. 
Graži apielinkė.

Mc. Donncll, 
2(530 W. 38th SI., « Chicago

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

P. Galskis, pirmininkas, 
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimą raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtą raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

K. čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 YV. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polvk svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milvvaukee avė.: pra 
džia 2 vai. po piet.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

YV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. 19th St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. Union avė.,Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepcla, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatų 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Ganai St. Chicago.

+ 
A A

Pranciškus

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
anl dviejų flatų po (i kambarius. At
sišaukite pas savininkų sekančiu an
trašu
4258 S. Maplewood avė. Chicago

J. Petrauskas, pirmininkas,
1717 North Avė.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauškas, nutarimų rast.,
2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avc.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 YVabansia avė., 7:30 v. 
vakare. fLABAI DIDELIS BARGENAS

PARSIDUODA nauji namai labai 
geroj vietoj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su bcizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kc.š”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitį, 4448 S. Savvycr Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicago

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentų, ar
ba nupirksime jūsų bondsą pelnų į- 
rnokėdami dalį. Atsineškite bond
sus.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas.
1903 Ruble str.

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
664 W. 18 St.

Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 S. 50th avė., Cicero, III.

Frank Micklin, turtų raštininkas, 
190(5 S. Union Avė.

Bcn. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21st Str. 

Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 
3041 W. 42 Str.

Draugyste savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, t-mą vai. po pie
tą, Jnl. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsled SI., ir kampas 19-tos gat.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS„ VALDYBA 1918 m. 
Kaz. Brazevičius, pirmininkas.

402 Lincoln Str.
Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 

653 Garden str 
Felix Bartkus, prot. raštininkas,

R. R. 3. Box 33 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas,

462 Jenne Str. 
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja,

730 Engei str 
Jonas Kasiulis, maršalka,

653 Garden Str. 
Mikolas Nakrušas, maršalkas,

420 Orange Str. 
Ant. Bobele, teisėjas313 Quince str. 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys,

152 Main Str 
Petras Miliauskas, vėlavnešys,

R. 1, Box 56. 
Petras Rimkevičia, durininkas,

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas,

614 Market Str

Pocius
30 m. amžiaus, mirė lapkr. 16 
d., 10:30 vakaro, palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis lapkr. 
19 d. Bentleyville, Pa.

Velionis paėjo iš Kauno 
Raseinių pav., Laukuvos-par., 

Judainių sodžiaus. čmeriKoje 
pragyveno 10 mleą. Paliko bro
lį ir seserį. :

Kas norite platesnių žinių 
kas link velion*atsišaukite 
šiuo adresu: /

Petras Pocius, 
Box 455, Vestaburg, Pa.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

S
< t1fl5TER5Y5TEH >
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpų 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rų — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

K. Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirmTnInkaš, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmų kiek

vieno mėnesio seredų, vakare, 1822 
Wabansia avė.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis, 
2129 W. 21st St 

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pagelb., 
634 YV. 18th St. 

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

S. DANTA, raštininkas.
812 YV. 19th St. 

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Litbuanian National Cemctery, 

Summit, TU.
Phone YVillow Springs 10.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-.JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 YVabansia avc. 

S. Galiackas, irm. pagelb.
3525 S. Union avė. 

L. Antonavičia, nutarimą rašt.,
1713 Ruble St.

Juozas Kezius, turtą rašt.,
4109 Montgoinery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted st. 

Kazimieras Yaras, kasos globėjas, 
1742 S. Union Avė. 

Fr. Girdwainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras I.uza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

L Jankevičia, maršalka,
72(5 YV. 18th st.

Susirinkimai atsibuna kas antrų i 
subatų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio

M. Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 YV. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallacc str. 

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

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. YVentvvorth avė.

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

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Saite St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 YV. 22nd Street

Telephone Rockwell 6993

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
?anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 2?-ra GATVĖS

Kaip Rašyti 
Laiškus

Lietuviškoj ir 
Ang. Kalboj

Kaina 75c. Gražiu tvir
tu apdaru $1.00. Gali
ma gauti Naujienų Ad
ministracijoje,— 
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.




