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Taryba nutarė areš= 
tuoti Hindenburgę

Berlyne prisibijoma naujo 
sukilimo

kietijos prašymų sušvehiyti per
traukos mūšių sąlygas, atsisako 
visokius nusileidimus apie pirk- 
lybinį gabenimą laivais žuvavi- 
mą šiaurės juresė.

True translntion nled witn the post- 
maslcr at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as rciiuired by the act uf Oct. H. 1917

Kaizeris pilnas baimės.

LEIPZIGO TARYBA NUTARĖ
AREŠTUOTI HINDENBURGĄ.

COPENHAGEN. gruotlž. 4. — 
Pasak Bėdino Lokal Anzeiger. 
kareivių ir darbininkų taryba 
Leipzige nutarė, kad Vokietijos 
generalė kvartiera butų paleista 
ir kad field-maršalas von Hin- 
denburg butų areštuotas.

True translntion filcrl with the post- 
inaslei* at Chicago, III., Dec. 5, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BIJOSI BOLŠEVIKIŠKO 
SUSKILIMO VOKIETIJOJ.

Jie turį pasislėpę ginklų ar 
artilerijos.

AMSTERDAM. gruodž. 4. — 
Pasak Berlino Deutsche Zeitung, 
Bėdino valdžia rimtai prisibijo 
bolševikiško sukilimo, vadovau
jamo *l)r. Liebknecht.

Kraštutinieji, sakoma, turi 
ĮKisislėpę daugybę artilerijos ir 
amunicijos.

Laikraštis reikaaluja, kad 
valdžia energiškai veiktų kol dar 
nėra pervėlai ir (išreiškia, kad 
premieras Ebert ir Philipp Schei 
demannn bus atsakomingais, jei 
nors vienas kraujo lašas bus 
pralietas..'

LONDON, gruodž. 4. — Te- 
^egraph koresĮMindentas Ame- 
rongen, Holandijoj sako, kad 
VVilliam Hohenzollern išrodo la
bai nusiminusiu. Korespon
dentas kalbėjosi su kaizeriui ar
timu žmogum, kuris pasakęs:

“Buvusis kaizeris išrodė sma
gesniu, kada jis atvyko į Amc'- 
rogen, bet tas greit pranyko.

1

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KAREIVIAI GAUS NAMUS.

Sako von Hindenburgas.

AMSTERDAM, gruodž. 4. — 
Panedėlio Berlino Ta ges Zeitung 
sako, kad field-maršalas Hin- 
denburgas išleido sekamų pro- 
klemaciją kareiviams:

“Pradinis darbas žemės ap- 
gyveninio didelėj skalėj pro

gresuoja ir bus stumiamas prie- 
kyn taip greitai, kaip trukumas 
anglių ir budavojimo medegų 
leis. Grįšiantis karininkai pir
miausia gaus šalies padėkavonę 
už daugiau kaip keturis metus 
darbo tukstantyj mūšių, kuriuo
se jie buvo nesumušti.

“Šimtai tūkstančių budinkų 
bus pastatyta ant pigiai įgytos 
žemės iš visuomenės pinigų, u- 
kininkams, daržininkams ir kai
mo amatninkams. Namai bus 
pabudavoti dėl darbininkų, sam
dininkų ir valdininkų, prigulin
čių prie sėdinčių užsiėmimų ir 
pavesti jiems užmokėjus vidu
tinę dalį tikrųjų kaštų.

“Turėkit tik biškj kantrybės 
Pa gelbėk i t pažeistai tėvynei sun
kiausiame jai laike. Išgelbėkit 
jų vėl per vokiškųjų disciplinų 
ir tvarkų ir tuo sutverki! savo 
pačių ateitį ir savo-pačių, džiaug
smą.”

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 5, 1918 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917

ATSISAKO SUŠVELNINTI 
SĄLYGAS.

Net jo linksma pati, kuri yra 
tarsi kokia heroine, negali da
bar prikelti jį iš nusiminimo. 
Žymus palėgėlis turi baimę šir
dyje.“

Truc translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kronprincas sugrįžtų už 
“lėbėrį.”

OOSTERLAND, gruodž. 3.— 
Frfcdrich Wilheliu Hohenzol- 
lern ilgame pasikalbėjime už
ginčijo, kad jis, kaipo kronprin
cas, atsižadėjo savo pretenzijų 
prie Vokietijos sosto.

“Tečiaus,” tęsė jis, “jei Vokie
tijos valdžia nuspręstų sudaryti 
respublikų, panašių į Suv. Vals
tijas ar Francijų, aš bučiau pil
nai užganėdirrtas sugrįžti Į Vo
kietijų kaipo paprastas pilietis 
ir daryti kų nors pagelbėjimui 
mano šaliai. Aš net bučiau lin 
ksmas dirbti kaipo darbininkas 
dirbtuvėj.

“Dabar viskas išrodo choase 
Vokietijoj, bet aš tikiuos, kad 
dalykai pasitaisys.’’

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

ANGLIJOS JURININKAI 
STREIKUOS.

Jei kaizeris greit nebus 
teisiamas.

NE\V YORK, gruodž. 3. —Jei 
Wilhelm Hohenzollern nebus 
patrauktas tieson tinkamu laiku 
už savo prasižengimus, Angli
joj kils gen ralis jurininkų 
streikas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

BAVARIJOS PREMIERAS
REIKALAUJA VOKIEČIŲ 

KONFERENCIJOS.

COPENHAGEN, gruodž. 4.— 
Wolff biuras sako, kad Angli-

AMSTERDAM, gruodž. 4.
Pasak oficialės žinios iš Muni- 
cho, Bavarijos premieras Eis- 
ner telegrafavo Vokietijos val
džios premierui Išberi ir Hanse, 
kad Bavarijos kabinetas yra 
tos nuomones, jog turi būti tuo- 
jauš sušaukta Jenoj, Saxe-Wei- 
mar ar kitoj vietoj konfcrenci-

jos laivyno komanduotojo nd- 
jos laivyno komanduotojo)ad
mirolo Beatty atsakymas įCVo-
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ria, kad į svarbiuosius dalykus 
įeina klausimai nacionalio susi
rinkimo, užrubežinių reikalų 
ministerijos ir paskelbimo do
kumentų.

True translation filed with the post. 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as reqiiired by the act of Oct. 6, 1917

VOKIEČIAI AREŠTUOJA 
BUVUSIUS TURKŲ 

VALDININKUS.

Daug jaunųjų turkų areštuota 
Kongtantinopolyj.

GENEVA, gruodž. 4. — Pa
sak čia gautos žinios, naujoji 
Turkijos valdžia smarkiai vei
kia prieš Enver Pašos jaunųjų 
turkų partijų.

Vokietijos valdžia, prašant 
Turkijos valdžiai, areštavo En
ver Paša, Talaat Paša, Djemal 
Paša, Nazim Bey ir Churki Bey, 
žymius narius buvusios Turki
jos valdžios, kurie pabėgo į Bėr
imų.

Konštantinopolyj turkų val
džia areštavo 200 žymių jaunų
jų turkų, jų tarpe Bedri Bey, 
buvusį Konstantinopolio polici
jos viršininką. Jis buvo ant 
išplaukiančio į Odessų laivo ir 
vežėsi 500,000 turkiškų svarų, 
surinkta laike vieno mėnesio 

buvimo Aloppo.
Turkijos legacija Berne, pra

šant Turkijos justicijos ministe- 
riuii pradėjo j ieškot i niekurių 
jaunųjų turkų vadovų, žinomų 
esant Šveicarijoj.

True translntion filed w!fh the posT- 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. Ii, 1917

350,000 
mirė nuo

infuenzos
INFLUENZA IR Už KAlfę 

BLOGESNĖ.

ti tarp talkininku,. Anglai pa
ėmė 2, franeuzai 2, ir italai 1.

Keturios submariuos, visos 
vokiečių, tapo padalintos tarp 
franeuzų ir anglų.

Kryme yra apie 11,000 vokie
čių kareivių. Jie prašė leidi
mo grįžti Vokietijon.

Sevostopolis yra valdomas 
koalicinio komiteto iš darbinin
kų, pirklių ir profesorių.. ,

ŽEMĖS DREBĖJIMAS ČILI.

True translation filr« «wth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6,1917.

LENKAI UŽĖMĖ BREST - 
LITOVSKĄ.

PARYŽIUS, guodž. 4 — Brest 
Litovsk, kur vokiečiai vedė tai
kos derybas su Rusija ir Ukrai
na, tapo užimtas lenkų karei
vių, pasak Vienuos Neus Freie 
Pressc.

True translntion filed with the post- 
inastei* at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

Rusija neįsilei
džia rusų be

laisvių
LONDONAS, gruodž. 4. — 

Express gavo žinių, iš Berlino, 
kad Rusijos valdžia atsisakė įsi
leisti 1,500,000 rusų kareivių, 
kurie buvo belaisviais Vokieti
joje ir sugrąžino juos prie ru- 
bežiaus.

Tas atsitikimas yra opus Vo
kietijai, kadangi reikalinga mai
tinai tuos kareivius.

Pranešama, kad rusai belais
viai užgriebė keturis laivus Da- 
nzige, vakarinėj Prūsijoj, ku
riuos Anglijos Raudonasis Kry
žius buvo gavęs iš vokiečių tiks
lu priglausti savo belaisvius.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
os required by the act of Oct. 6, 1917

Panaikino suveržimus apie 
laikraštinę popierą.

WASHįINGTON, gruodž. 4.— 
Karės pramonės taryba šiandie 
panaikino visus suvaržymus a- 
pie vartojimą laikraštinės po- 
pieros. Tas įeina galėn gruodž. 
15 d.

Sulig priverstinų suvaržimų, 
įvestų tos tarybos keletą mene
sių atgal, iš leidėjų buvo reika
laujama sumažinti vartojimų

ja Vokietijos valdžių susitarti laikraštinės popieros 15 nuoš. 
apie programą vidurinės ir už-dieninėse laidose ir 20 nuoš. nc- 
rubežines politikos. Jis pridu- dėlinėse.
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True trrm'lntinn filed wilh Ihc p^st-ninster at Chicago, 111., Dec. 5, 1918, 
as require<l by the act of Oct. 6, 1917

Prezidentas Wilsonas 
išvažiavo Francijon

Rūpinsis panaikinti militarizmą

Daugiau amerikiečių mirė nuo 
influenzos, negu karėje.

WASHINGT()N, gruodž. 4. — 
Influenza užmušė daugiau ame
rikiečių, negu vokiečių kulkos, 
granatos ir naudingieji gazai.

Nuo rugsėjo 15 d. tarp 300,000 
ir 350,000 mirčių nuo influenzos 
ir plaučių uždegimo ištiko tarp 
Suv. Valstijų civilių gyvenu tojų, 
pasak viešosios sveikatos tary
bos apskaitliavimo.

Skaičius Amerikos kareivių 
Francijoj, kurie mirė nuo viso
kių priežasčių — užmušti karės 
lauke, mirę nuo žaizdų ir ligų 
— siekia tik 58,478. Visas skai
čius priepolių Francijoj įskai
tant mažiausius, siekia tik 262,- 
693,

Atsigaivinimas influenzos da
bar ištinka daugelyj vietų, bet 
tai manoma esant pavieniu daly
ku.

Valdžios raportas parodo, kad 
apdraudos kompanijos tapo la
bai pažeistos. Valdžia turės iš
mokėti virš $170,000,000 ap- 
d ra ūdos kareiviams armijų sto
vyklose, neskaitant esančių 
Franci joje. Apie. 20,000 mir
čių ištiko Suv. Valstijų stovyk
lose, arba 8363 mažiau, negu 
skaičius užmuštų karės lauke 
amerikiečių.

l'rue translntion filed wnh the. post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
«s renuired by the act of Oct. Ii, 1917

MOTERIS VOKIETIJOS 
KABINETO NARIU.

H.AAGA, gruodž. 4. — Rheini- 
sche Westfalische Zeitung paty
rusi, kad iš priežasties nepasto
vių sųlygų Berlino, visos neut
ralus legacijos griebėsi priemo
nių apsaugoti savo štabus.

Spartako grupė platina lape
lius, ragint visuotinų proleta
riato karinį lavinimus! ateinan
čiam nuosprendžiui.

Ta grupė valdo bevielinę sto
tį Nauen ir delei to Suv. Valsti
jos pertraukė bevelinius susinė
simus su ^erlinu.

Kautskienė yra pagelbininke 
užrubežinių reikaĮų ministeri
joj ir turi daugiausia reikalo su 
tais archivais, paliečiančiais 
pradžią karės.

Visas mokėjimas mokesčių 
didžiąjame Berlino apsistojo 
nuo pradžios revoliucijos.

True translntion filed witn the post, 
mastei* at Chicago, III., Dce. 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917 
Talkininkai išsidalino vokiečių 

laivynų Juodose jurose.

ANT AN(rLŲ NAIKINTOJO 
TILBURY, Sevastopolyj, lapkr. 
27. — Talkininkų laivynas, su- 
susidedantis iš anglų, franeuzų, i 
talų ir graikų karinių laivų pa
ėmė vokiečių 10 karinių laivų, 
skaitant mažesnius laivus, šia
me uoste.

Rusų dreadnautas Volia dabar 
yra po Anglijos vėliava.

Penki naikintojai liko išdalin

SANTJAGO, čili, gruodžio 4. 
— Žemės drebėjimas ištiko šiau
rinėj dalyj čili. Niekiniuose 
miesteliuose pridaryta daug nuo 
slolių. Vallenar miestas yra 
sunaikintas. Keletas žmonių c 

užmušta Copiapo mieste. Te
legrafinė komunikacija sutruk
dyta ir tikrų pasekmių žemės 
drebėjimo nežinoma.

10 ŽMONIŲ ŽUVO.
t ___________

WATEBTOWN, N. Y., gruod. 
4. Panedėlio naktį Ontorio 
ežere audroje paskendo laivas 
Minola. 10 žmonių iš Jo įgu
los nesurandama. Laivų plau
kiojimas dėlei sniego audros y- 
ra negalimas ir kiti laivai ne
bandė pasiekti nelaimės vietą.

NONPARTISAN’AI REMIA 
DARBO PARTIJĄ.

ST. PAUL, Minu., gruod. 1. 
National Nonpartisan League 
savo slaptoj metinėj konvenci
joj šiandie indoi'savo organi
zuotų Chicagos darbininkų pie
ną suorganizuoti naują Nepri
klausomą Darbo Partija ir pri
sižadėjo savo parama.

UŽMUŠĖ DU ŽMONES.

Sužeidė 5 žmones.

WHITING, Ind. — Standard 
Oil Co. parafino dirbtuvėj tūlas 
austras John Pėrės, 26 m. užva
kar peiliu papjovė formaną D. 
M'cCloud ir jo pagelbininką J. 
Winswork, taipgi sužeidė pen
kis specialius policistus, kurie 
bandė jį areštuoti.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 5, 1918. 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija turės 
užmokėti

Taip susitarė talkininkai.

LONDONAS, gruodž. 3. — 
Galima sakyti, kad visos šalįs, 
atstovaujamos čia laikomoj tal
kininkų konferencijoj sutinka 
su Lloyd George pozicija apie 
priverstiną užmokestį Vokietiją 
kiek tik ji pajiegia. Talkininkų 
atstovai taipgi susitarė apie pa
traukimą tieson kaltųjų už pik
tadarystes prieš žmoniją laike 
karės.

Nesant Amerikos ir kitų tal- 
ninkų atstovams konferencija, 
sprendžiama, padarė visus gali
mus prisirengimus prie taikos 
konfcencijos.

Sudegė dirbtuvė.
RAGINE, Wisc. Čia sude

gė Maibohm Motor Co. dirbtu
vė. Gaisras kįlo nuo eksplozi
jos. Nuostoliai siekia $350,000. 
Keldins kilų dirbtuvių ir namų 
apdegė.

CLEVELAND, O. — 2,400 
konduktorių čia sustreikavo,

PREZIDENTAS VYKINS 
PLENĄ PANAIKINTI 

KARES.

šalies atsisveikinimas entuzias
tiškas Išplaukiant prezidento

Wilsono laivui
Franci jon.

True translation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
hs required by the act of Oct. 6,1917.

SVEIKINO 5,000 GRĮšTANCIŲ 
AMERIKIEČIŲ.

WASIHNGTON, gruodž. 4. 
Vykstantis su misija, kurios vy
riausias tikslas yra ‘panaikini
mas mililarizmo ir įgyjimas tei
singos taikos pasauliui, Wod- 
rdw Wilson, pirmas Suv. Vals
tijų prezidentas, kuris atsilan
kys Europoj užimdamas prezi-i 
denio vietų, šiandie plaukia ske- 
irsai Atlantiko vandenynų lin
kui Francijos Į didžiausių tarp
tautinę konferencijų istorijoj.

Ant transporto George \Vash- 
ington, karių buvusio vokiečių 
pasažierinio laivo, valdomo lai 
vyno įgulos ir denio kanuolėms 
prirengtoms veikimui, lydimas 
laivyno konvojaus prezidentas 
išplaukė iš NiftV Yorko uosto 
šiandie*, laike demonstracijos, 
neturinčios lygios sau uosto is
torijoj.

Prezidentas užėmė vielų ant 
tilto, kada didelis laivas plau
kė įlanka. Upės laiveliai ir 
daugelio šalių laivai palenkė vė
liavas ir putė į švilpinęs, o tuks
iančiai žmonių siuntė jam lin
kėjimus geros kloties šukavi
mais ir vėliavų mojimu nuo 
augštųjų namų ir prieplaukų.

'Pieš kvarantana kur Staten 
salos minios mojo ir šaukė ant
rų atsisveikinimų, ir monitorai, 
kanuoliniai laivai ir Fort Ha- 
milton artileristai prisidėjo prie 
salutavimo iš kanuolių, laivas 
George Wasbington tapo pasi
tiktas savo vandenyno konvo
jaus superdrednauto Penn- 
sylvania ir kvinteto naikintojų.

Su savo oficialiais palydovais 
ir 10 kilų naikintojų, kurie pri
sidėjo prie laivyno plaukimui iki 
rubežiaus Amerikos terilorialių 
vandenų, George Washington 
pranyko už rytinio horizonto 
tuoj po piel.

Wilsonas apleido savo gimti
nius pakraščius, pasak žmonių, 
kurie tarėsi su juo prieš išplau
ksiant George Washinglon, nu- 
sisprendęs prieš militarizmą ko- 
kioj-nors formoj. Jie sako, 
jog jis jaučia, kad sutriuškini
mas Prūsijos militarirzmo yra 
dalis jo pieno ateities pasaulio 
taikai

NEW YORK, gruodž. 4.
Daugiau kaip 5,01)6 Amerikos 
kareivių, grįšiančių iš Anglijos 
transportais Lapland ir Minne- 
kabda susilaukė kaipo dali jų 
sugrįžimo priėmimo milžiniška
me ajplodavime, suteiktame pre
zidentui VVilsonui, kad jis iš
plaukė j Franciją laivu George 
Wasington užžvmėti jų perga- 

' lę prie taikos stalo.
Lapland, vežąs daugiau kaip 

2.000 oficierių ir kareivių, dau
giausia aviatorių, įėjo i uostų 
kaip tik prezidento laivas rengė
si išplaukti.

Minnekahda, kuris atplaukė 
tuoj po to su 3,039 kareiviais, 
praip-laukė pro George Washing- 
ton siaurumose. Abejuose at
sitikimuose sveikinimas už pre
zidentą ir sveikinimai kareiviu € V
susimaišė krūvon laivams pra
plaukiant.

Demonstracija, kuri pasitiko 
Lapland ir palydėjo George Wa- 
shinglon jau pradėjo aptilti, 
kad Minnekahda pasirodė, bet 
jo jpasirodymas sužadino susi
rinkusias ant kranto minias ir 
laivų švilpinęs į nauja triukš
mingą pasveikinimų.

Abu laivu su kareiviais pasiti
ko Raudonojo Kryžiaus darbi
ninkai, kurie išdalino karei
viams užkandžius ir cigarelus.

Karės sekretorius Baker, ku
ris atvyko į Ncw Yorkų dalyvau
ti prezidento išvažiavime, ap
silankė ant Lapland kada karei
viai buvo išsodinami ir praleido 
dvi valandi kalbėdamas su jais.

I

True translation filed \vith the post 
master at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as required b.v the act of Oct. fi. 1917

VEŽASI 23 MOKSLININKUS.

NEW YORK, gruodž. 3. — Pa
rodymas Amerikos valdžios pri
sirengimo pradėti taikos taybas 
buvo paodytas paskelbimu, kad 
23 nariai patariamosios komisi
jos iš ekspertų^ kurie per metus 
laiko studijavo politines ir (eko
nomines sąlygas Europoj ir A- 
zijoj, išplauks kartu su prezi
dentu Wilsonu.

Jie vežasi keletą tonų doku
mentų ir žemlapių, kurie suda
ro rinkinį internacionalių datų,

True translation filert witn tne pn<t- 
master al Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917, 
PERSHINGAS PRANEŠA KAIP 

AMERIKA LAIMĖJO.

. .WASHINGTON, gruodž. 4.- 
Gen. Jobu J. Pershingo apyskai
ta vadovavimo kaipo koman
duotojo Amerikos ekspedicinių 
spėkų lapo paskelbta šiandie se
kretoriaus Baker.

Ji yra formoje priešlaikinio 
raporto sekretoriui ir apima vei
kimų iki po lapkr. 20 d., po vo- 
kicžiųžlugimui.

Raportas prasideda su gen. 
Pershingo išvažiavimu į Franci
ją padarymui kelio armijai, ku
ri turėjo sutriuškinti vokiečiu, 
priešinimusi ant Metise ir duo
ti didelę pagelbą talkininkams 
paklupdime Vokietijos ant ke
lių 19 mėnesių vėliau.

Gen. Persbing trumpai per
žvelgia susirėmimus prieš kovo 
21 d. šių metų, kuriuse ameri
kiečiai dalyvavo dėl lavinimos. 
Tų dienų lėčiau prasidėjo didy
sis vokiečių ofensivas ir kritiš
ka situacija greit gimė talkinin
kų linijose, kas reikalavo grei
to pavartojimo keturių ameri
kiečių divizijų, kurios buvo tuo 
laiku “lygios reikalavimams mu 
šio veikmės.”

Pirmas krizis vokiečių, besi-
reikaluudami pašalinti iš darbo sakoma, esančių neturėjusių ly- veržimo tapo pasiektas Picardy
150 moterų kondtiktorių. gaus istorijoj. lauke.
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I lio aocialistų ir darbininkų 
kongresas.

Amerikos lietuviai netu- 
■vbhshed Daiiv «xcepi Sundty by rėš balso nė toje konferenci- 
... t.nhu.nhn^lM,. Co, toa .oje> n6 kongrese> bet 

1739 SO. HALSTED ST., (tenai turės balsą Lietuvos 
darbininkai; ir jie, žinoma, 
siųs į Paryžių savo atsto- 

‘ vus. Bet atstovų siuntimas 
ir jų užlaikymas Paryžiuje 
lėšuos tūkstančius dolerių. 
Tuos tūkstančius dolerių 
Lietuvos darbininkams bus 
sunku sukrapštyt, kuomet 
jie randasi dabar dideliam 
skurde, į kurį įstūmė Lietu
vą karė ir kaizeriškų užka
riautojų priespauda.

Bet Amerikos lietuviai da-

(JTMUANiAK O A U. Y N£Wt

.1 cKcept sunaay ny 
l.nhuanian News Pub. Ine.

CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 1506

'♦lujienos eina kasdien, išskiriani 
asdeldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

U tai sako moji Kai**:
Ghicaioje—pačiu:

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

• Ihicagoj*—per nešiotojus:
Viena kopija....................
Savaitei ............................
Mėnesiui ...........................

16.00
3.50

.7*

.02

.12

.50
^vienytGse Valstijom, ne Chi» agoj, rbjnjnfcai prįValo padėt Lie- 

j tuvos darbo žmonėms da ir 
1.65 \kitame reikale.

Metams .............................  85.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. - --
Dvietn mėnesiam .................. 1.25
Vienam menesiui .......... .ft5

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 8-00
Pinigus reikia ,’HŲsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

pradėt galvot, kaip surinkus 
pinigų tų pelnų įvykdini- 
mui.

Mes žinome, kad musų pa- 
gelba yra reikalinga, ir to
dėl turime tuoj rengties su
teikti ją savo draugams. Pa
kankamai laiko jau mes pra
leidome tuščiuose ginčuose. 
Atėjo valanda darbo. Sukru
skite, darbininkai ir darbi
ninkės ir darbininkiškos or
ganizacijos, ir aukaukite į 
Lietuvos Laisvės Fondą!

Pinigus siųskite A. L. D. 
T. iždininko, drg. K. Gugio, 
vardu (3325 So. Halsted st., 
Chicago, III.), arba “Naujie
nų” adresu, arba bent kurio 
kito darbininkiško laikraš
čio adresu.

Bėgiu mėnesio, kito mes 
turime susirinkti bent ke
lias dešimtis tūkstančių do
lerių, jeigu norime padaryt 
pradžią Lietuvos darbininkų

Atėjo iš 
Eurpos žinia, kad Lietuvą 
jau valdo socialistai! Jie da
bar tvarko tą šalį; jų ran
kose yra visas milžiniškas 
Lietuvos politiško, ekono- judėjimo rėmimui, 

miško ir kultūriško atbuda- ----------------------
A.m.niMui Redaktorė matyt »aU- vojimo darbas; jie šaukiaKsiueniSkai HeaaKtorią meiyi sau-i ’ ---------------—y » - t

na tik nuo 5 iki 5:30 vat vak. j Steigiamąjį Susirinkimą,' 
"777 ~ kuris galutinai nustatys Lie

tuvos tvarką. Tai yra to
kie milžiniški uždaviniai, 
kad tiktai didžiausiu jiegų 
įtempimu Lietuvos darbo 
žmonės pajiegs prideramai 
atlikti juos.

Argi mes, gyvendami len
gvesnėse sąlygose, nepadė
sime jiems i 
Argi mes duosime, kad Lie
tuvos darbininkai sukniub-l 
tų po savo sunkia našta ir 
neįstengtų panaudot šios 
progos savo pasiliuosavi- 
mui? .

f

Redakcijos 
Straipsniai

Butų juokai, 
jeigu...

NAUJIENOS, Chicago, DL Ketvergas Gruodžio 5,1918.

Apžvalga
— .......... rrr~

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III., l)ec. 5, 1918, 
as reąuired by the act of Oct, 6, 1917
SOCIALISTAI TIESĄ
SAKĖ.

ygobe, nupnuu- .Qgei Vokietijos
šitame darbe? Uehlvai ncva ...

Kada atėjo žinia iš Europos, 
kaizeris davė

padarydamas sutartį su Lietu
vos atžagareiviais, kad Lietuva 
butų surišta su kaizerio imperi
ja “amžinais ir ankštais ryšiais”, 
tai musų dešiniosios sroves ne
tvėrė džiaugsmu. Dr. J. šliupas

Viename laikraštyje skai
tome: -A

“O Vokietijos Revoliu
cija buvo pienuojama ir 
vedama iš Petrogrado; o, 
Nikolai Lenin ir Leon] . Niekas kitas nepadės Lie- šaukė “Vivat”, o klerikalai gy- 
Trocki yra tie vyrai, kurie tuvos beturčių klesai, kaip kad tai jų vienminčiai Eu- 
nuvertė Vokietijos kaize- tiktai jų draugai, darbinin- ropoję išgavę tą “laisvę 
rj ir pabaigė karę”.
Butų juokai, jeigu tokius 

„žpdžjpg .perskaitytum ne —

nio pus niekų ir niekur vur- Pranočimoc I ę ę ai 
ginamieji lietuviai negauna. II(llluollllflu Li Ui U"flli
Gyvena jie tėvynėje, kaip ko
kioje klėtkoje, kur nuolat 
nožmiai kankinama tos klėt- 
kos gyventoją.

Brangenybė visur

Amerikos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos Laikinasai Komite
tas pereitą savaitę išsiuntinėjo 

neišpa- flidžliomsioinB darbininkiškoms 
sakyta.” Duonos ir drabužio organizacijoms ir darbininkiškų 
stoka. Visokių plėšikų ir laikraščių redakcijoms pakvic- 
žmogžudžių pilna po miškus j atsiųsti savo atstovus 

Kaimie-lP° du nuo organizacijos ir po 
vieną nuo laikraščių — į kon
ferenciją, kurios svarbiausis tik- 
kslas bus apsvarstyt Amerikos 
Lietuvių Darbininkų Suvažiavi
mo klausimą. Tas pakvietimas 
buvo išsiųstas ir L. S. S-ai per 
jos vertėją-sekretorių, J. Stil- 
soną.

Vienok po išsiuntimo laiško 
buvo patirta, kad L.S.S. sekre
torius - vertėjas yra kokiais-tai 
reikalais apleidęs Chicagą; to
dėl gali atsitikti taip, kad jo var- 

i nebus 
laiku įteiktas L. S. S. Pildomam- 
jam Komitetui. O dalykai šia
ndie susidėjo taip, kad atidėliot 
konferenciją negalina. Butų 
geistina, kad pakviestosios orga
nizacijos ir redakcijos duotų at
sakymus bent ne vėliaus, kaip i- I
ki 15 d. gruodžio, idant butų lai
ko padaryt reikiamus konferen
cijai prisirengimus (pranešt, ko
kia vieta konferencijai tapo nu
skirta ir tt.).

Taigi šiuomi, sulig A. L. D. T. 
vice-pirmininko prašymu, pa
skelbiame turinį pakvietimo, iš
siųsto L. S. S-ai.

Nov. 28, 1918.
‘Svarbus ^momentas, ku

riuo gyvename, reikalauja iš 
musų pusės veikimo, o tokia- 
me padėjime, kokiame dabar 
randasi musų progresyvės da-

ir visokius urvus.
Čiai išvakaro nėra tikri ar su
silauks sveiki ir gyvi ryto
jaus.

Kas lieka nuo plėšikų, tų a- 
tiina valdžios rekvizicija, at
lygindama popieriniais pini
gais, kurie jokios vertes netu
ri už Lietuvos ribų.

Daug Lietuvos gyventojų 
yra išmirę, šiltine nuo bado,

sokio svieto serga džiova ir 
kitomis ligomis, kurias žmo-
nėms neša skurdas ir vargai. | du adresuotas^ laiškas

Jeigu tat, dėl minėtos prie
žasties, A. L. D. T. laiškas iki- 
šiol nepasiekė L.S.S. sekreto
riaus ir Pildomojo Komiteto, tai 
gal teiksis jie, negaišuodami, 
paimti svarstymai! kalbamos

Rockford, III.
Vakaras.

Lapkričio 24 d. L. M. P. S-nio
konferencijos klausimą, remda-]kuopa statė scenoje trijų veik- 
miesi šiuo pranešimu, ir urnai 
duoti atsakymą A. L. D. T. ko
mitetui.

L.D.L.D. Reikalai
Delei rajono Wisconsin 

valstijoj.

narys

smy komediją “Pamiazonai”.
Veikalas gana gražus, lik gai

la, kad tūli aktoriai buvo visai 
neatsakantįs. Pavyzdžiui, Ru
dolfas Kujalis, žmogus turtift7 
■gas, kuris kalba apie savo mov 
terš dalį — dvidešimt tūkstan
čių dolerių. Jis turi būti man
dagus ir gudrus plenuotojatf, 
turi žinot kaip apgaudinėti, bet 
sugautas iš visko išsisukti. Šis 
aktorius nieko panašaus neatli
ko, tik rėkavo, bėgiojo ir gana. 
Na, o jis turėjo vieną iš svar
biausių rolių. Barbora, sena 
tarnaitė, kuri bijosi parmasonų, 
taipjau neturėjo tiek daug bė
gioti, kraipyties ir tt. Kas per
daug tai perdaug. Strauskis, 

ūkininkas, mylįs daug kalbėti, 
kalbėjo vidutiniškai, tik nemo
kėjo deramai apsieiti. Straus- 
kienė lošė silpnai. Vijurkas, 
Kujalio agentas,, atliko pusėti
nai, tik kalba silpnoka: iš to
liau nebuvo galima girdėti.

Visi kiti atliko gerai. Prie 
užbaigos L. M. P. S-nio kuopos 
choras sudainavo porą dainelių, 

j kurios, deja, išėjo labai silpnai.
— Fadejus.

Kaimiečiai tuo laimingesni 
nuo miestelėnų, kad mažiau 
už juos badauja, slėpdami 
valgomuosius daiktus gudriai 
nuo rekvizicijos ir plėšikų. 
Kitoje to paties laiško vieto

je kun. Dobužis pasakoja:
Vokietys naikina musų tau

tą ne viena savo administra- 
tive priespauda, bet įvairiau
siu budu ir visokiomis prie
monėmis. Jis griebėsi viso
kios demoralizacijos, kad tik 
nusilpninti ir bejėgiais pada
ryti lietuvius. Ir tikrai to
kiais juos pavertė. Patvirkusi 
vokiečių valdžia ir apie 20 tū
kstančių visame krašte viso
kių plėšikų ir patvirkėlių 
smaugia Lietuvą kaip jiems 
patinka. Jokių įstatymų už
tarti skriaudžiamuosius fak
tiškai nėra. Kas naudon lie
tuvių eina egzistuoja vien ant 
popieros, gi ištikrųjų visur 
viešpatauja valdžios nuožiū
ra, sauvalia, intrigos ir viso
kios šunybės.

Tas pats atsiliko ir su kai
zeriniu pagarsinimu Lietuvos 
nepriklausomybės ir tautos 
apsisprendimo. Tas “gražu-; 
sis” kaizerio aktas, praskam
bėjęs visam pasauliui dailiai 
ir drūčiai apgavęs visą Lietu
vą ir kitus, kas dar kaizeriui 
tikėjo, egzistuoja vien ant 
popieros. Jokios liuosybės ir 
jokios nepriklausomybės Lie
tuva netur. Ji Visa vokiečių 
užgrobta, ir šiaip jųjų skriau
džiama ir naikinama.

Savo paskelbimu pasauliui 
Lietuvos nepriklausomybės ir 
Lietuvos ribų užvedimu vo
kiečiai norėjo paslėpti nuo 
budrių Lietuvos veikėjų-lietu- 
vių savo slaptą sumanymą 
prijungti Lietuvą prie Prūsų 
ar prie Saksonijos.

Taigi matote: pats klerikalų 
[pasiuntinys pripažįsta, jogei ta 
kaizeriškoji Lietuvos “neprikla
usomybė” buvo niekas kita, 
kaip humbugiškas Lietuvos pa
vergimo “skymas”. Taigi pasi
rodo, kad socialistai Ameriko
je skelbė tikriausią tiesą.

j Bet kun. Dobužis niekus pa- 
J sakoj a, sakydamas, buk tas Lie- . 
tuvos pavergėjų “skymas” b”- 
vęs sugalvotas tikslu apgauti 
“budrius veikėjus lietuvius”. Ji
sai buvo taip permatomas, kad 
jį suprast galėjo kiekvienas žmo 
gus, kuris turėjo akis ir norą 
suprasti. Tas “sakymas”, vadi
nasi, buvo padarytas apgavimui 
žlibių ir patarnavimui tų gaiva
lų, kurie nieko kita ir negeidė, 
kaip kaizeriško jungo Lietuvai.

O tokiais žlibinis arba kaize
riško jungo pritarėjais Ameri
koje. pasirodė esą daugelis tau- > 
liniukų ir visi klerikalai. Bet 
ne socialistai!

Kiekvienas draugijos 
bei pritarėjas geidžia, kad jo re
miama draugija augtų ir stiprė
tų.

Ir mes LDLD nariai, gyvenan
tį* Wisconsin valstijoj, geidžia
me, kad musų organizacija a- 
pimtų dar didesnes lietuvių dar
bininkų minias. Taigi 1917 me
tais L.OL.O 56 kuopos nariai su
manė, kad butų naudinga sut
verti LDLD rajoną Wisconsino 
valstijoj. Šioje vaisi, jau gy
vuoja trįs LDLD. kuopos. Bet 
randasi kolonijų, kur kuopų nė
ra, bet butų galima jos sutver- 1 
ti.

Aš, kaipo LDLD 56 kp. rašti
ninkas, kartą parašiau į organą 
apie šitą naudingą sumanymą. 
Vėliau, kada draugai raciniečiai 
buvo surengę vakarą naudai L.; 
S. S. IX rajono, suėjome su jais 
ir asmeniškai pasišnekučiavo
me. Daugelis labai pritarė 
“draugų milvvaukiečių sumany
mui”. Dargi žadėjo pakelt šį 
klausimą savo kuopos susirinki
me ir vėliau pranešt 56 kp. sek
retoriui. Kiek vėliau tuo klau
simu Naujienose buvo išspaus
dinta straipsnis. Bet jis liko 
balsu šaukiančio tyruose...

Bet tai dar neviskas. Praeito 
birželio mėnesį kuopa mane į- 
galiojo parašyti į gyvuojančias 
Wisconsino valstijoj LDLD kuo- 
pa§, idant jos įgilUoUj tuo^sąvo 
narius, kurie bus išrinkti į LSS 
IX rajono konferenciją, pasi
tarti apie LDLD rajono reika
lus. Tatai buvo padaryta.

Vadinas, šitas klausimas jau 
senai buvo keliamas ir kone vi
si žinojo “kame dalykas”. Bet 
štai, Naujienų n r. 270 tūlas A. 
Č. rašo, kad jie nieko nežino
ję... Tai, ištikrųjų, keista.

Vis dėlto, aš manau, kad kiek
vienam gali būt aišku, kas tei
singesnis: Naujienų Reporteris 

. A. Dementis.

SATED
padidina stiprumą, švelnią, ner- 
vuotą, suirusių žmonių i dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.tėvy-

Klerikalai ir tautiniu-
Neapsigavo tiktai socialistai. 

Jie užreiškė, kad ta Vokietijos

kai.
kai, kurie šiandie siuntinėja 

I savo “diplomatus” į Europą 
ir renka dešimtimis tukstan-oficialiame Socialistų parti- čių aukas gavo politikos tik. .autokratų ir Lietuvos atžagarei- 

pagelbą teiks Lie-?vi,< ®uUPdy'l>įi.“nTi^llny^ ’ 
tuvos darbininkams, o truk
dys jų darbą. Jie pirma ša- 

|ukė “Vivat”, kada Vokieti-

jos organe, “Chicago Socia- 
list.” Bet kada juos rašo 
vienas įžymesniųjų socialisr 
tų veikėjų, Irwin St. John 
Tucker, partijos leidžiamam'

yra jungas Lietuvai. Išpradžių 
“Naujienos” ir Amerikos Lietu- 

’vių Darbininkų Taryba, o pas
ui, paiujua luiu^ianiaii^ Jos ^ajzerjs užrioglino ant! ,ir kili dmhininkiski laikra- 
naciona 10 par įjos o i-. Ljeįuvos sprando pavergimoIstiai ir (la,'hininkiškos organiza- 

jungą po “neprigulmybės” 
vadu; ne ko geresnio mes 
galime laukti iš jų ir dabar.

Juk štai klerikalai dar te-!'tictuvos P«ver«""‘u> "ir 
ma reikalauti iš Socialistų. beskundžia darbininkiškų ' 
partijos, tai kad ji skelbtų i organizacijų rengiamas pra- 
tiesą. j kalbas; juk jie, kolektuoda-.

Be to, siu dienų Socialistai mi pinigus iš savo pasekėjų, 
privalo bent tiek žinoti, kadi aiškiai skelbia, kad jie sten- 
revoliucija negali būt vai-/sis_ neduot socialistams įsi
sius kieno-nors suokalbio, da galėt Lietuvoje. O tautinin- 
gi sugalvoto svetimoje šaly- kų šulai ar mažai prišnekė
ję. ' * 1

so kontroliuojamam laikraš-; 
tyje, tai darosi ne juokai, o 
visai liūdna.

Mažių-mažiausia ko gali-

visuojnenėje, kad Amerikos lie
tuviai ne tiktai nepritartų tam

jo mums apie tai, kad jie 
neleis j Lietuvą tokių ir to-

Reikėtų manyti, kad tikę- žmonių arba partijų.
jimas į blanquizmo ir baku- 
nizmo fantazijos apie revo
liucijas, daromas pagal iš- 
anksto sugalvotus pienus, • 
neturi šiandie rasti vietos? 
tarpe socialistų.

Kaipgi tie ponai elgsis da
bar, kada Lietuvos valdžia; 

įpateko j socialistų rankas? 
i Jie, žinoma, darys jai viso
kių pinklių ir stengsis su
griauti ją!

Tat ar gali protaujantis
i nie ii anMHi 1011 uieii wmi uie pusi-... . • • -i , . . , •

master at Chicago, m., Dec. 5. nūs. i lietuviai darbininkai, gyve- 
as reyuired by the act of Oct. 6. 1917. j nantjg Amerikoje, Sėdėt SU- 

Aukaukite į Lietu- >r žiūrėt, kaip k7‘Nauj

True ti anslalion filed with the post-

7,0 9 T Fnntia Prie8ai ardys darbininkųUOS LiUlbVeb ronuų Wegftg darbą T Jotnvnio ?klesos darbą Lietuvoje?...
Aukaukite, draugai j Lie-Paskutiniu laiku vėl ėmė|tuvos Laisvėg Fond , (jigai!”.7T; 

gausiau plaukti aukos j Lie-,vra „1nhnip nr(roni7apiifta uk,>Jl-

dai protestuotų prieš jį.
Už tai darbininkiška spauda 

ir darbininkiškos organizacijos 
susilaukė piktų užsipuldinėjimų 
ir keršto iš dešiniųjų. Mums 
buvo prikaišiojama, kad, pro-: 
testuodami prieš tą kaizerišką ■ 
“neprigulmybę”, įneš kenkiu 
Lietuvos laisvei ir gerovei. Kle- 

Įrikalų pakalikai skundė musų 
kalbėtojus ir laikraščius (ypa
tingai “Najienas” ir jų redakto

rių), ardė prakalbas ir kitokias 
1 šunybes darė.

O kas dabar pasirodė? Štai, iš
važiavo Europon klerikalų de
legatai ir, susižinoję su savo 
“frontais” iš Lietuvos, ėmė ap 
rašinėt dalykų stovį senoje tė
vynėje. Ir savo aprašymuose 
jie pilnai patvirtitno visa, ką sa- 

jienos”, Darbininkų Ta
ryba ir kiti. Vienas klerikalų 
delegatų, kun. Dobužis, rašo iš 

j Šveicarijos savo sėbrams Ame-
gausiau piauKu auKos ^ę-,yra gioboje organizacijos,! 
tuvos Laisves Fondą, kuns|kuri turi čarterj> taigi yra 
randasi Ameiikos Lietuvių į pijnaį legališkas ir tvarko-
• 1— * * u. - " “imas pagal įstatymus). Dar-je Clueagoje, pav. begiu bininkų Taryba Chicagoje 
tiktai kokių trijų paskutinių neužilgio laikys savo konfe-

Visa Lietuvos nepriklauso-

dienų įplaukė į tą Fondą a- 
pie $500.00.

Bet reikia, kad butų dar 
dauginus aukuojama. Atė
jo valanda, kada Amerikos 
lietuviai darbininkai priva- rinks darbininkiškų organi- 
lo sukrusti. Artinasi pašau- zacįjų ir laikraščių atstovų 
lio taikos konferencija, ku~ konferencija, o paskui gal 
rioje bus rišama ir Lietuvon ir visuotinas Amerikos lie- 
ir kitų šalių likimas. Kartu, tuvių darbininkų suvažiavi- 
su tąja konferencija bus Jai-* mas. Bet kada bus padar
koma Paryžiuje Viso pašau- ti pienai, tai ne laikas bus

renciją ir svarstys, kaip bu
tų geriausia pasiekti drau
gus Europoje ir padėti 
jiems. Tuo pačiu reikalu 
neužilgio, mes tikimės, susi-

zacjjų ir laikraščių atstovų

ir visuotinas Amerikos lie-

pagarsino pasauliui “kaize
ris”, pasirodo vien esanti ant 
popieros! Ištikrųjų gi viskas 
vergauja prūsams, nėra jo
kios nepriklausomybės ir 
liuosybės. Lietuviai sunkiai 
varginami ir išnaudojami. Gy 
vena vien kruvinomis skriau
domis, kurias jiems kas dienų 
ir kas valandą daro vokiečiai.

Lietuviams vokiečiai-pru- 
sai —r• atima vįsą, kas galima 
žmogui atimti, pradedant jojo 
sveikata ir baigiant jojo smu
lkiausiu turtu. Jokio užtari-

ką galime atlikti su pasiseki
mu. Mums reiktų atsiekti jei 
gu jau ne vienybės, lai bent 
spėkų koordinacijos kaiku- 
riuose svarbesniuose klausi
muose. ,

“Taigi todėl Amerikos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos 
Laikinasis Komitetas tarė, 
kad gerai bus sukvietus di
džiųjų lietuvių darbininkų or
ganizacijų ir laikraščių kon
ferenciją, ir menamai konfe
rencijai skyrė patarti sekan
čius klausimus:

(1) Darbininkų Suvažiavi
mo šaukimas;

(2) Parama Lietuvos dar-

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krimtnaliikuoss 

taip ir civiliikuoss teismuose. Daro 
visokia* dokumentus ir popieros i

Namų Ofisas:
2828 8. Halsted SI

Ant trečių lubų
Tai. Drorer 131*

Mimto Ofisui
127 N. Durtam St. 

tilt ■ninHyBMs.
Tek Central 4411
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(3) Tokie darbininkų ben
dro veikimo klausimai, ko
kius pati konferencija rastų 
naudingu apsvarstyti.

“Konfcrencijon tarta kvie
sti po du atstovu nuo sekan
čių organizacijų:

1. Lietuvių Socialistų Są
junga;

2. Lietuvių Moterų Progre- 
sivis Susivienijimas;

3. Lietuvių Darbininkų Li
teratūros Draugija;

4. Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba;

5. Lietuvių Laisvamanių 
Federacija.

“O taipgi kviesti po vieną 
atstovą nuo šokančių laikraš
čių: 1. Naujienos; 2. Keleivis; 
3. Laisvė; 4. Apžvalga; 5. Mo
terų Balsas; 6. Darbas; 7 Kar
das; 8. Dilgėlės.

“Konferencijai vieta skiria
ma: Pittsburgh, Pa., Gleve- 

land, Ohio, ar Rochester, N. Y.
Laikas — gruodžio 28 ir 29 d, 
1918.

“Šiuo todėl prašau Jus, ger
biamas drauge, perduoti Ju- 

s sų organizacijai, kurios se
kretorium Jus esate, šį pa
kvietimą dalyvauti menamoj 
konferencijoj, atsiunčiant į ją 
du atstovu; taipgi prašau pa
duoti savo balsą už vieną iš 
trijų kopferendijai skiri ainių 
miestų ne vėliaus kaip gruo
džio 15 d., 1918.”

I L.S. Sąjungoje

X. rajono reikalais.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 354a gatvė 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki
3 po pietą. S ubą tomis iki 1 po pietą.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomia nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. P£TRATIžL

LSS. X. rajonas rengia mar
šrutų d. J. Jukeli,ui, iš Nchv Yor- 
ko. Visi tie, kur norėtų sureng
ti jam prakalbas, meldžiami

Rengti prakalbas kviečiama 
visos LSS kuopos, priklausan
čios ir nepriklausančios X rajo
nui. Belo, butų, gera, kad butų 
surengta prakalbų ir tose vieto
se, kur LSS. kuopų dar nesiran
da. Šituo turėtų pasirūpint pa
vieni LSS nariai bei simpatįza- 
toriai.,

Beje, d. J. Jukelis sutinka kal
bėti LM'PS. ir LDLD. kuopoms. 
Taigi visi, kur norėtų surengti 
prakalbas, tegul kreipias seka
mu adresu:

A. Meldažis, 811—18 th Avė., 
Rockford, J11.

Redakcijos Atsakymai $
Fr. Augaitis. — Kreipkitės 

laišku arba asmeniškai į prią 
M. Jurgelionienę (Immigrants’ 
Protective League, 824 So. Hal
sted Str.). Ji gaus Jums inl’or- 
knacijų.

M. Pūkis. —. Reikėjo nors tru
putį pagalvot. Dar nesupratote 
nė kame dalykas, o jau norite 
varyt priešingą ngjtae^ą.

Sumažink brangu pra- > 
gyvenimą.

Nebuk be cukraus. Mes prisiusi
me tris svarus chemiško cukraus, su 
kurjuom pasaldysite daugiau kavos, 
kaip kad su 75 svarais paprasto cu- . 
kraus, kuri jus perkate krautuvėse. 
Chemiškas cukrus yra 25 sykius sal
desnis kaip kad bent koks nors cu
krus pasaulyje, ir yra išdirbtas che
miškai iš tikro maisto su paslaptin
gu procesu. Prisjųsk vieną popie
rinį dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trjs svarai yra lygąs 75 svarams 
paprasto cukraus, tas nėra apgavys
tė. Jeigu neužsiganėdinsi, grąžin
sime pinigus.

John H. Rickvich, 
P. O. Box 401, Auburn, Wash.

%

Dr.A.Montvid
Gydytoja ir Chirurgas

1553 W. Madison si. 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 rylo

1739 So. Halsted St.
■Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
NedSldieniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant j namus tele- 

fouuokite j rezidenciją.
West 6126.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondam
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Sergėkite savo akisideliS Teatras
Svetainė atsidarys 6 v. vak. Pradžia programo 7:30 v. v. 

Inžanga 50 ir 35c ypatai

SIETYNO MIŠRUS CHORAS
Scenoje stato vieno akto veikalą

“CARAS SIBIRE

» ■

Moterjs!
štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentėjau nuo skausmu... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

C A RD 01
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te, jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
tery duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockwell 6993

i CHICAGOS 
:: ŽINIOS::

True Iranslntion filed ^vith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 5, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.
DIDELĖ AUKA L. L. F. IR 
TRUPUTIS TRIUKŠMO.

Utarninko vakare Mildos sve
tainėje įvyko prakalbos, pareng
tos Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybos. Kalbėjo “Naujie
nų” redaktorius, P. Grigaitis. 
Svetainė buvo kupina žmonių.

Pagal prakalbų rengėjų pie
ną, buvo manyta tą vakarą pa
daryt pasikalbėjimą apie kokį- 
nore klausimą dienotvarkio, 
prirengto Ch. L. D. T. konferen
cijai, kuri įvyks gruodžio 15 d., 
Aušros svetainėje; todėl ir bu
vo paskelbta, kad po prakalbų

APIE KĄ JIE SKAITO?
Tiedu jauni lietu

viai tarnaujanti ant 
gelžkelių skaito apie 
tai, kad daugumoje 
atsitikimų užnuodi- 
j imas ir uždegimas 
kraujo pasidaro nuo 
pagedimo skilvio ir 
netyro kraujo, kas 
gręsia sveikatai viso 
.organizmo. Tą pa
žinti galima tuomi,

kad pagenda valgio virškinimas; nėra apetito, gėlimas 
skilvyje, skaudėjimas galvoje, spaudimas po širdžia ir 
nesmagus puČkai ant veido ir viso kūno.

Tūkstančiai žmonių gali prirodyti, jog jų normališ- 
ka sveikata ir geras skilvio virimas pasidėkojant nau
dojimui garsių saldainių PARTOLA, kurie valo kraują 
ir skilvį. 1 1
Visai lietuvių kolonijai Ameri
koj gerai žinoma, kad gydyto
jas formoj saldainių Partola yra 
geriausiu draugu \yrų, moterų 
ir vaikų. Kiekviename lietuvių 
name turi rasties Partola.

Partola rekomenduojama ir 
parsiduoda didelėse dėžėse pre- 
kiuojančiose vieną dolerį kiek
viena, kuri užteks palaikymui 
Jūsų šeimynos sveikatos laike 
mėnesių. Užsisakyki t šiandie.

(58)

DYKAI
Gražią ir naudingą dova

ną mes siunčiame su kiek
vienu užsakymu ant Partola

APTEKA PARTOSA

160 Second Avenue
New York, N.Y. Dept. Ll.

Jys turite mokytis anglų kalbos 
-- - - -— DABAR —

HOFFMANO MOKYK LOJĘ niekina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums'pagelbčsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

mi

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 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 Bureati
160 N. Wdls Street, Chicago, III.

Skyrius:

Rtissian-American Bureau
706 W. 12th Street, Chicage, UI.

Į didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gątvekarių, va» 
žiuojančiu “down-towp”. Skyrius randasi prlp 12?tos gatvės, ne
toli Halsted St. . .

SUBATOJE,

Gruodžio-Dec. 7, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2242 W; 23rd Place

bus diskusijos. Vienok atėjus 
žinioms aipie tai, kad Lietuvoje 
jau įvyko revoliucija ir kad ją 
valdo socialistai, kalbėtojas kar
tu su vakaro pirmininku nutarė 
pašvęsti prakalbas išaiškinimui 
dabartinio stovio Lietuvoje ir 
agitacijai, kad darbininkai prisi
rengtų padėt Lietuvos revoliu
cionieriams.

Kalbėtojas, pradedamas kal
bą, pranešė apie tai ir užreiškė, 
kad po prakalbos galės kas no
rės iš (publikos uždavinčt klausi
mus. Savo kalboje “Naujie
nų” redaktorius išpradžių pami
nėjo kaikuriuos neteisingus už
metimus, daromus Liet. Darb. 
Tarybai iš vadinamųjų “kairių
jų” pusės, o paskui išdėstė, ko
kiu bud u priėjo dalykai Lietu
voje prie permainos, apie ku
rią dabar pranešė spauda. Nu
rodydamas, kad Lietuvos socia
listai, paėmusieji valdžią į savo 
rankas, (priėmė ant savęs labai 
sunkų ir atsakomingą darbą, 
kalbėtojas ragino publiką pa
remi i Lietuvos darbininkų jie- 
gas ir paskatint savo draugijas, 
kad jos uoliau prisidėtų prie 
Darbininkų Tarybos darbo,

Gi igaičio žodžiai rado karšto 
pritarimo klausytojuose. Pir
mininkui paprašius publikos 
paaukat į Lietuvos Laisvės Fon
dą, tajpo sumesta beveik pustre
čio šimto dolerių, šitokia di
delė auka, tai pirmas atsitiki
mas ’.liicagos lietuvių darbinin
kų prakalbose.

Po aukų rnkimo prasidėjo 
klausimai. Ant nelaimės, šitą 
proga kaikurie elementai, atsi
lankiusieji į svetainę užsimanė 
panaudot padarymui triukšmo. 
Ažucl rinitai statę klausimus 
arba rimtai stengęsi išreikšti sa
vo nuomonę, jie mėgino pada
ryt savotišką agitaciją, kad su
erzinus žmones. Vienas tų “agi
tatorių” paima balsą ir atsisu
kęs i publiką, ima karštai kal
bėt apie imperializmą,” apie 
“buržuaziją” ir kitus dalykus. 
Pirmininkas prašo to “agitato
riaus” nesakyt “spyčiaus,” o iš
reikšt savo mintį ir pastatyt 
klausimą kalbėtojui. “Agitato
rius” priešinasi ir šaukia į pub
liką, klausdamas, ar ji nori, kad 
jisai kalbėtų. Apraminus tą 
“spykerį,” atsistoja kitas, ir taip 
Hpat, atsukęs nugarą pirminin
kui, ima rėžti karštą “prakal
bą” apie “imperializmą” ir “bur
žuaziją;” paskui pakįla trečias. 
Jokie pirmininko prašymai ne
sustabdo jo; pirmininkas atima 
jam balsą; bet “spykeris” šau
kia: “No, ne! Aš turiu balsą! 
Aš noriu diskusijų!!! Ant galo 
publika supyko ir ėmė reikalaut, 
kad triukšmadariai nutiltų; ta
da jie nurimo.

Po šitos bolševikiškos “socia- 
lės revoliucijos,” kalbėtojas dar 
paaiškino keletą klausimų, ir 
žmonės išsiskirstė. Jeigu ne tų 
triukšmadarių negražus elgimą
si, lai šios prakalbos butų gali
ma priskaityt prie pasekmin- 
giausių, kokios kada-nors buvo 
Chicagoje. Bet jie gal susigės

“Kapitalo” turinį. Pirmesnėse 
lekcijose jasai aiškino, kas yra 
prekių ganjinimo sistema, ir 
kuo ji skiriasi nuo kitokių ga- 
mlinimo (produkcijos) formų; 
kas yra prekė, verte ir kaina; 
kas yra pinigai ir kaip jie atsi
rado.

Kiekvienas socialistas, kuriam 
leidžia aplinkybės, privalo lan
kyti tas lekcijas, kadangi jos 
supažindins jį su politinės eko
nomijos mokslu, be kurio ne
galima gerai suprasti socializ
mą. Be to, šitos lekcijos yra 
yienintClė proga lietuviams so
cialistams susipažint su turiniu 
svarbiausiojo K. Markso veika
lo. Lekcijas lankyt tečiaus gali 
ir nesocialistai.

Įžanga į atskirą lekciją 15c. 
O mokestis už visą Mokyklos 
sezoną $1.00.

BOPP’AS TURĖS EIT 
ANT KARTUVIŲ.

Tariamasai žudeika Lloyd 
Bopp’as, kur savu laiku buvo iš
trukęs iš paviečio kalėjimo, tur
būt turės eit ant kartuvių. Aug- 
ščiausias valstijos teismas vakar 
atsisakė (panaikint kriminaliu 
korto nuosprendį.

IŠPLĖŠĖ DAUG BRANG
AKMENIŲ.

Du nepažįstami banditai va
kar naktį iškūlė David Holtz 
brangakmenių krautuvės, 4738 
So. Ashland Avė., langą ir pabė
go apie su septyniais tūkstan
čiais dolerių brangakmenių.

A.R TURITE SKOLININKAI 
M03 iijieškome ir iškolek- 

tuojame visokias bcraStifckiis 
skolas nuo neatropių skoli
ninkų iŠ visų dalių Suvieny
tų Valstijų tiesiai ant nuo- 
limiių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai ran
dasi. Musų būdas pasiekia 
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 ypatiškai ar laiškais 
{dėdami markę atsakymui ant sekančio 
antrašo:

INTERSTATE LBGĄL SERVICE 
AGENCY,

3114 S. Halsted St., Chicago, III

Gerbiimia Lietuvių Visuomene! Nepraleiskite nei 
Vienas to gražaus perstatymo ncatsilankę^ nes tai bus 
vienas.iš gerinusių ir įdomiausių perstatymų. Tame vei
kale matysite savo buvusįjį valdoną — Nikalojų Antrą
jį. Gyvendami Lietuvoje, mes verčiami buvome garbint 
carą, kurio neturėjome progos matyti, taigi Subatoje, 
gruodžio 7 d. ateikite visi viršniinėtan perstatymai), ir 
pamatysite tą Antrąjį ir paskutinį Nikalojų.
Po perstatymo “Sietyno Mišrus Choras” nudainuos ke
letą naujų dainelių, o vėliaus bus šokiai iki vė>yvos na
kties. Visus kviečia atsilankyti SIETYNO CHORAS

Masinis Susirinkimas
Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS
Kalbės gabiausi Chicagos kalbėtojai lietuvių ir 

anglų kalbose

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 8 d., 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 Place

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Jfaliu ištirt jūsų akis ir_ pririnkti 
ums 
ieku

Jei 
lingi,

akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite j mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Pradžia 11:30 vai. iš ryto. Inžanga dykai

Šiuomi kviečiame atsilankyti visus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuopiečius. Nepamirškite 
viršminėto susirinkimo. Kvieča KOMITETAS.

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite i šią seną, užtikimą, gerai žinomą gražmj sankro
vą dėl gerų gražnų už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 
vertelgystėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riaius geriausius bargenus. Mes neparduodame prastų prekių 
už augstas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėle, kuri greitai išsikrausto.

Louis

Raštiškas užtikrinimas.
Jus galite gauti parašytą užtikri

nimą su bile kuo, ką tik jus <Jia 
pirkaite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome, ši sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Laikrodėliai 
Retežėliai 
Žiedai 
Kaklaraiščio 
Deimantai

$2
$1
$2

sagtis $3

iki 8250 
iki $ 50 
iki**$ 25 
iki $ 50 
iki $1000

Lygiai viena kairia.

DeRoy & Bros.
544 Smithfield st., Arti 6th Avė. Pittsburg, Pa. 

Musų 67-tas metas.

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoje.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.

DR. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Jei jūsų akys, au
sys, nosis ir gerklė 
yra gerame padėji
me, jums nereikia 
bijoties influenzos 
arba kokios kitos 
ligos. Aš esu AKIŲ, 
AUSŲ, NOSIES ir 
GERKLĖS SPECI
ALISTAS, mokytas 
ir registruotas gy

dytojas chirurgas, ir gyvenu prie 
State gatvės veik apie Čvcrlj šimt
mečio. AŠ ATITAISIAU KREIVAS 
AKIS VIENU ATSILANKYMU, be 
skausmo ir chloroformus. Nebran- 

Lengvi išmokėjimai.
' s su

gins mokestis. Lengvi išinokčj 
Ateikite DABAR ir pasitarkite 
manimi. Nebusite skolingas.

21 metas prie State gatvės 
Valandos: 9 iki 7; Nedėliotais 10 iki 
12.
FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State Str., 'Chicago, III.

Sekančios duris j žiemius nuo 
The Fair, 2-ras augstas.

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Ėgzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
pyksta regėjimą.

Mes vartolam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at- 

< t kreipiama j val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487. J
Telephone Yards 5032

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

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

RmIC DU S. Aahlaad Blvd. Oleagt 
TalsphsM HayaartMt IMA 

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS Ir CLlRUBGAB 

Specialistas Moteriška, Vyriška. 
Vaikų ir visų chronHkų ligų

Ofisas: >354 S. Halsted BL, Ckicagi 
TsIspJmm Drsvsr HM

VALANDOS: 14-11 ryto: 3—1 rspMT 
7—8 vakar*. Nedaliomis 14—11 4i*na

Lekcija apie kapitalą.
Sekamoji lekcija Socialistų 

Propagandęs Mokykloje įvyks, 
i kaip paprastai, pėtpyčioje, ly
giai 8 „vai. yąkąro, Ąusiįes'sve
tainėje (300| So. Halsted St.).

Šios lekcijos tema bus- Pre
kių (tavorų) ir pįpigų apyvar
ta, jr kaip pinigai pavirsta ka
pitalu.
’• Lektorius, -P. Grigaitis, sąvp

Vyriškų Drapanų Bargenai
NaUji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, gatavi nuo $15 iki
$95 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių. •*

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų. 1

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dąbar 
$5 ir ąugščiąu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdarą kasdieną, nedėiomją h* vą- 
karais*

fekeijese išdėsto K. Markse 1415 s. Halsted Chicago, 111.

As 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 teisingši. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

♦Į Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- - 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarną, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nuslojinią noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 UVUITNITV' Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Rlla VI III I 11 K. I iki 2 vai. dieną 
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

■U

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

3149 S. Morgan St., kerti 32 vt 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyręs ytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroiHJkas ligas, 
rų, moterų ir vaikų, p 1 naųj 
metodas X-Ray ir kitokius e 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

as

Telephone Yards 5834.

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

________w.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St„ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6,9 va
kare. Tel. Canal 4367.

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchange kai
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti regis- EDWARD P. GARRITY CO., 
!!,UOt.a. Įrą?a ” 108 So- Šalie SL
C-o Litbunman Dept. Atdara Nedėliom 10—12 dieną.

-T-Tn--TntTf-r7a;-rinr--T-. -t—......-...... ... - — . .

PIRMĄ NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Untą, Rėmą ir Stogam* Popiete

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaua, po $1.40 aš gat 
CARR BROS. WRECKING CO.

H- Halsted Cbiaagm. UI.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchtiievlcz
Baigus Akušerijos Ko« 
legiją; ilgai praktiką- 
vuai Pennsylvanijoš 
hospitalėąe ir . Philfc* 
ielphijoj. Pasekinin- 
_ai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
risokiose ligose mete- 
ima ir merginome.

^53113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

ChįfiftM,
Nuo 6 iki 9 ryte, ir T ud vėlo vąfc.
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j Chicago ir Apieiinke
NETEKO VIETOS

matyti jį.

mus įvyks nedėlioj, gruodžio 8 d., 
Aušros svet., 3901 So. Halsted st. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
svarbių reikalų Sąjungos virši
ninkų rinktinai ir lt.

—Organizatorius.

Gali būt pateks bėdon

miesto koronieriaus raš 
daktaras Henry Beinhardt. 
sui yra kaltinamas turėjime 
tymų ryšių” su tūlomis apdrau- 
dos kompanijomis. Jo “pasi
darbavimu,” sako, daugelis

ls lainėj.
nčs stoti kuopon, prašomi 

kyli.

LSJL. 3 kp. susirinkimas įvyks 7 
d. gruodžio paprastoj svetainėj, 
4630 Gross avė. Susirinkimas pra
sidės 8:30 va. vakare, 
draugės, nepamirškite 
paskirtu laiku.

Koseland, II*. — LSS. 137 kp. prie
šmetinis susirinkimas įvyks gruod
žio 8, 10 vai. ryto, Aušros Mokyklos 
kambariuose, 10900 Michigan avė. 
Visi kuopos nariai malonėkite susi
rinkti, nes turim daug dalykų atlik
ti. Pav., valdybos rinkimai ateinan
tiems melams ir taipgi Ims renku- 
msa VIII Rajono centralis komite
tas. A. N.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambaris 

vienam ar dviem su valgiu arba be 
valgio; iš fronto, elektros šviesa. 
Kam reikalinga meldžiu atsišaukti 
3132 S. Halsted st., 3 augštas, frontas

RANDAI

RAKANDAI

ar-

žmonių negavo reikiamų ap- 
drandos pinigų.

Kali bnt. kad koronierins

Draugai ir 
atsilankyti 
F. Tai ilsis.

Vyry choro

Roseland. — Aido Choro Dainy
šiandie įvyks mėnesinis kno- 

jios susirinkimas Meldažio sve- 
Visi nariai ir norintįs Į- 

atsilan-
Šiame susirinkime turės 

būt išrišta daug svarbių klausi
mų - rajono ir Sąjungos rei
kalais. —Ant. Jusas.

T0WN OF LAKE

ChicagoM Liet. Soc.
repeticiją pėtnyčioj, gruodžio 6 d., 
neįvyks dėlto, Kiul dirigentus negali 
būt, nes bus susivienijimo (luin. ge
neralė repeticija. Taigi visi nariai 
Chicagos Liet. Soc. Vyrų choro ma
lonėkite susirinkti nedėlioj, gr. 8 d., 
10:30 vai. ryto, Meldažio svet. Tenai 
bus laikoma repeticija.

—K. Shaikus.

5 dieną, 7:30 vai. vakare, Soc. salėj. 
Nariai ir kurie mylite dainuot ne
praleiskite šios progos.

Pirmininkas J. M.

ATIDUODAMA rendon 6 kamba
riai. Atsišaukite greitai.
658 W. 31 st., kampas Union avė.

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

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

dlelei Mockaus prakalbų.
Lapkričio 29 d. A. Blinstrupo 

'svetainėj buvo rengiama laisva- 
1 manių prakalbos. Deki 

True trnns’ntion flled wlth the post- L)rj(^a8^iŲ jos tečiaus U( 
imisler nt Chicngo, III., Dec. 5. 1918, u * •’

trauks savo ipagelbininką tieson.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų 1 ap
skričio vyrų chorų repeticija bus 
nedėlioj, gruodžio 8 d., M. Meldažio 
svetainėj. Visų chorų nariai — vy
rai privalo susirinkti kaip 11 vai. 
ryto. Kiekvienas privalo alsilan- 

tnlll’^yt. vakare turėsime dainuoti.
X’ 1/Y.,,* I 1

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kp. metinis susirinkimas Ims neda
lioj, gruodžio 8, 2 vai. po pietų, Juo
zo Kazelis, 3(i02 Cedar gal. Draugai 
ir draugės, susirinkite paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reika
lų. 'Taipgi bus renkama Įyaldyba se
kantiems 1919 metams. Kp. Valdyba

ANT BANDOS 6 kambarių fialas, 
dentisto ‘ ‘ “
na Imlų, 
ntislas.

3119 So.

išgyventa 11 metų. Geisti 
kad atsilankytų lietuvis de 
Atsišaukite pas

Dr. Glaser,

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir victrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rmą varpelį.
3812 \V. 12 st., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ

Org. J. Urbonas

rengia masinį 
kalbės gabiau-

REIKIA DARBININKŲ

Jieva Balsienė, 
“Pujucliutė, ,

mirė Nov. 27, 1918, 24 m. am
žiaus. Paeina iš Suvalkų gub., 
Mariampolės pavieto. Paliko 
mergaitę 9 mėnesių. Palaidota 
sub., nov. 30. 1918. į Sv. Sta
nislovo kapines, Mamonth, Pa. 
Giminės ir pažįstami malonė
kite atsišaukti.

Antanas Balsis,
1816 S. Ruble SI. 

Chicago, UI.

SURADO. prakalbos buvo susirinkęs dido-
. , .v. . i v • <• -r i : vai. po piPrapuolusis tedera les valdžios kas būrys žinomu ir vėliau (ei- svetainėje,

invesligatorius, Milan M. Iliteli-' ravosi vieni pas kilus nežinoda- 
cock, pagalios tapo surastas — mi tikrosios priežasties, lai čia

Brighlon Pnrk. — Draugystė Liet. 
Vėl. Am. No. I turės pusmetinį su
sirinkimą nedėlioj, gruodžio 8 d., I 

po pietų, Davis Sųuare Park 
, prie 15 ir Paulina gal. 

Draugai ir draugės, malonėkite al- 
Fykli laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui. O svar- 
biausis lai susivienijimas su Vytau

to choru. Prot. Rašt. 1). Matuz.

LSS. VIII Rajonas 
susirinkimą, kuriame 
si Chicagos lietuviai 
belojai. Susirinkimas 
gruodžio 8 d., M. Meldažio svet., 2244 
\V. 23 PI. Pradžia 11:30 vai. iš ryto. 
Inžanga dykai, šiuomi kviečiame at
silankyti visus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus I.SS. kuo- 
piečius. Kviečia Komitetas.

VALSTYBINIAK NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

Harvey. — SLA. 289 kp. priešme-

valstijoj.

onev.

Tiltui vakar paskelbė .viešai. Prakalbos negalėjo įvy- 
biuro viršininkas Mo-ikti dėlto, kad svetainės savinin

kas, sakėsi, persanidęs nuims 
svetainę per klaidą. Tą dieną 
ten turėjo įvykt unijos mitin-

■ gnS. ir*.'* 
Manome tečiaus atsiteisti

gerb. publikai. Gruodžiio 6 <k

Ch. Liet. Vyry choras stato veika-

Jonas
Mitkus

28 melų amžiaus, mirė gruod
žio 3 d., 7 vai. ryte. Paliko di
deliame nuliūdime moterį, 3 
metų dukterį ir brolį Antaną.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Telšių pav., Janopoliaus par., 
Kalnų sodžiaus.

Laidotuvės įvyks su bažnyti
nėmis apeigomis gruodžio 6 d., 
8 vai. ryte, iš namų 12043 Sta
te st.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse. Juzefą Mitkienė

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevihaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Suhatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

MERRĮAM NORI BŪT 
MAJORU.

Žinom asai Chicagos

bos narys, nori būt majoru. Va-

nų tikieto.” Vadinas, majoras 
Thompson, kuris taipjau žada 
“runyt” kaipo “rcpublikonų par
tijos kandidatas,” turės naują

ių paveikslą. Nepamirškite, to- 
noleikiečiai! Reng. Komitetas.

“Keidės” ir jos kaimynės 
kelionė.

konkurentą.

Valstijos prokuroro byla prieš

po atiduota apskričio teisėjui, 
Kickham Scanlanui.

Pirmasai tardymas turbūt į-

WEST SIDE
LSS. 22 k p. veikimas.

ilginsi prie Kalėdų vakaro, meti
nės kuopos šventės. Keikia ma
nyti, kad šiemet kuopa ją apvai-

nors pirma. Pav., dgė M. Dun
duliene ir jos sudarytas lošėjų 
štabas jau senai rengiasi. I.oš

“Našlaičiai”. Veikalas geras ir 
kiekvienas turėtų pasistengi pa-

ŠALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbus butų.

Kiekvieno priederme yrn saugot nuo ligų. Turint Aaiti ir nebandant 
ji prašalint, trali išsivystyt i pavojii.g* liu». Menkiau*!* nuk.*terejlinas 
gali vėlinu* bnti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūri tbs.

P AIN - EXPELLER1
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastia kiekvieno na- 
urnose. Išgydymui ialčio krūtinėj*. ekHiumn Aonoee ir nuga
roje, n>matizH)i> ir neuralgiją, trumnai »uk«nt visokiu* skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Pain-Ex|>ell*r ir* geriausea.
Neapsigauk pirkdama* pigiu* vaistu* didelėse bonkos*. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-Kxpeller, persi
tikrink ur yra IKARA. vai«baienklt» ant taksiuko. VISU 
Kil'OKIU NEIMK. 35 centai ir 65 ceutai vi bonkntę. 
Gaunamo* visose aptlekose ar tiesiog 1* laboratorijos.

DESTROYS ANY
F. AD. RICHTER & CO 

74—M) Washlngton St., 
New York. A

Prakalbos
SU PAVEIKSLAIS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. 6 d., 1918
A. BLINSTRUPO SVET. (Ant To"n of Lake) 

4501 So. Hermitage avė.

Pradžia 7:30 vai. vak Įžanga 15c ypatai.

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus prakalbą.

Kviečia visus KOMITETAS.

'Taigi vielinių draugijų prašome ne
rengti lą vakarą jokių pramogų. Pu
sė to vakaro pelno yra skiriama 
Lietuvos Laisvės fondai). Vakaras į- 
vyks Meldažio svetainėj. Komitetas.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Mote
rų l’ašelpi ni<» Kliubo priešmetinis 
susirinkimas Įvyks nedėlioję, gruo
džio 8 dieną, I vai. po pietą, John 
Engei svetainėje, 3721) W. Harrison 
st. Draugai ir draugės, atsilankykite 
paskirtu laiku, nes bus renkma nau
ja valdyba 1919 melams. tai|>gi ma
lonėkite užsimokėti užsilikusius mo
kesčius už šiuos metus.

J. Bnrchick.

Roseland, III. — SLA. 139 kp. prie
šmetinis susirinkimas įvyks suba-

Socialistų svet., po num. 11100 So. 
Michigan avė. Visi draugai ir dra
ugės, malonėkite atsilankyti, nes Ims

riti netikėtai pamačiau ypatingą j renkama nauja SLA. 139 kp. valdy- 
reginį. Gatvekaryj sėdėjo dvi ba; taipgi turime daug svaibių dalykų apsvarstymui.

—Užr. Rast. K. Kalnietis.
mus

i Prislinkau arčiau prie jų ir 
t atsisėdau.

Abi “kūmutes” buvo girtos-

A. C. VV. of A. Liet, skyriaus 269 
metinis susirinkimas įvyks gruod- 

. ' ž.io (i d„ pėtnyčioj, Unijos svetainėj, 
(’ 157!) Mihvaukee avė., 7:30 vai. va

kare. Atsilankykite visi, nes šiame 
susirinkime bus renkama valdyba 

S- 191!) meląms. —Valdyba.

ma tragikomedija:
—Sei, Reide, kaip tujen dabar 

lylini?

Prakalbos su paveikslais. Rengia 
LLF. gruodžio 6 d., pėtnyčioje, A. 
Blinstrupo svet., 4501 So. Hermitage 
avė. (ant Town of Lake). Kalbės X. 
Mockus. Pradžia 7:30 v.v. Komitetas

Roseland, III. — Aušros vakarinė 
Mokykla ir vėl atsidarys nuo 16 die-

Ach, tos rup... įmaiše į dzi-.m.s gruodžio. Bus mokinamu anglu 
ne įvirtosios... Cha, cha, cha! kallms, milmelikos taipgi ir Lietu: 

’ viii kulbių yrmnnl i kos. Norui tiru

■—Sei, mister kunduktor! Ar

moji, suveltais plaukais, kuinii-

—What?
.. ar toli veši!...
mr. eonduetor — she,

sbee... shee... ūžė

—Sei, mister konduktor

von Pilain štryt, sei.. .kerkė pa
šokus kuniutė ir veržės pro du-

Pilain!”... 
konduk'toitius sustabdė

—Mr. eonduetor “stop, stop!
M i von

Pons
karą, bet jau už poros bloku,

t Viena kuniutė iššoko iš gatve- 
i kario ir dili atgal. Kita gi be- 
sičiupinedama apie rišulius nes
pėjo. Tą vežė vieną bloką to
liau. O gatvekaryj vis ūžė:

—Say, Mr. eonduetor — stop, 
stop, stop!...

Nežinau kur todvi kuinuti su
sitiko, tik žinau, kad turėjau ge
rą “šio” ir džiaugiausi, kad pa

| )(' esant tos pačios “karžygiš-
'• kos tautos” sunumi. —Rep.

Pranešimai
Kcnaington, III. — LMPS. 67 kp. 

priešmetinis susiriųkimas įvyks pa- 
nedėlyj, gruodžio 9 d., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 Mi
chigan avė. Visos narės malonėkite 
atsilankyti, taipjau ir tos, kur esa
te pasižadėję įstoti į 07 kp., nes šis 
susirinkimas yra svarbus: turėsim 
išpildyt balsavimo blankas ir bus( 
rinkimai naujos valdybos 1919 me
tams. Beto turime šiaip svarbių rei
kalų. Org. J. Valienė

vių kalbos gramatikos. Norintieji 
mokintis ateikite užsirašyti vaka
rais po 7:30 vai., Aušros mokykloj, 
10900 Michigan avė. Nedėlioj, utar- 
ninke ir pėtnyčio'j. Aušros Komitetas

So. Englewood. — LSS. 170 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj', gruodžio 8 d., .1. Butkevičiaus 
svet., 8132 yVincennes avė., kaipo 10 
vai. r\to. Nariai atsilankykite pas
kirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti; be to, bus 
renkama valdyba 1919 metams.

Sekr. J. Jonulis.
‘ Sus. Li'et. Soc. Dainininkų 1 Aps
kričio mišrių chorų generalė repe
ticija įvyks pėtnyčioj, gruodžio 6 
d., M. Meldažio svetainėj, 2242 W. 
23rd Place. Pradžitt 7:30 vai. vaka
ro. Visų chorų nariai prašomi su
sirinkti laiku. Žinote, kad nedėlioj 
turėsime dainuot, tai reikalinga pri

sirengti. Org. J. Urbonas.

Kenosha, Wis. — LSS. 58 k p. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
8 d., kaip 2 vai. po pietų, Socialistų 
svet. Gerbiami nariai ir pašaliniai, 
malonėkite atsilankyti laiku.

Fin. Sckr. A. M. Pakšys.

Lietuvių Laisv. Fed. 3 kp. susirin
kimas įvyks pėtnyčioj, gruodžio 6 
d., Chernaucko svet., 1900 Union 
avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Valdyba.

Liet. Moterų Dr-jos “Apšvieta” va
lgių virimo lekcijos įvyksta kiekvie
no ketvergę vakarą, Mark White 
S. svetainėj (inžinnamyj), kertė 30 
ir Hfdsted gatvių. Pradžia 8 vai. va
kare. Moters, narės ir m* narės, 
kviečiamos naudoties šita proga.

—Apšvieta.
Rochester, N. Y. — LSS. 7 kuopos 

priešmetinis susirinkimas įvyks pėt
nyčioj, gruodžio 6 d., Gedimino sve
tainėj, 757 Joseph avė. Pradžia 7:30 Į 
vai. vakare. Yra balsavimas blankų 
I.SS. centro viršininkų rinkimui ir 
'“Kovos” namo kėlimo klausimas. 
'Taipgi reiks rinkti valdybą.

7 kp. sekr. V. V. Vasys
Melrose Park. — Liet. Soc. 

L. P._(?) susirinkimas įvyks 
džio 5 dieną, 7 vai. vakare.

D. A. 
gruo- 
Gerb. 

draugai ir draugės, malonėkite pri
būti paskirtu laiku, nes yra dauge
lis svarbių reikalų apkalbėti.

K. Jusi jonas..... . 4....
Liet. Laisvės Kliubo priešmetinis 

susirinkimas įvyks ketverge, gruod
žio 5 d.. Jono Maz.eliausko svet., 3259 
So. Union avė., 8 vai. vakare. Bus 
rinkimas nauljos valdybos 1919 me
tams ir daug kilų svarbių reikalų 
apsvarstymui. Už neatsilankymą 
bausmė pagal draugų nutarimą. 'Tai
pgi pranešame, kad yra mirę du 
draugai. Kurie dar neužsimokėjote 
jiosmertinių, teiksitės užsimokėti se
kančiam susirinkime. Valdyba.

So. Halsted st. Pradžia 8 v.v. Na
riai ir norintis įstoti kuopon prašo
mi atsilankyti. Be lo šiame susirin
kime reikės išrinkti naują kuopos 
valdybą sekantiems 191!) melams.

—Fin. Raštininkas.

Brighton Park. — Liet. Laisvama
nių l’ed. 5 kp. susirinkimas įvyks 
gruodžio 5 d. Liberty svet., 3925 So. 
Kedzie avė. Pradžia 7:30 v. vak. 
Draugai ir draugės, malonėkite visi

K.

Repeticija veikalo “Du Keliu” ku
rį stato draugystės d-ro Vinco Ku- 
dirkos, įvyks ketverge, gruodžio 5 
d., 7 vai. vakare, M. Meldažio svet., 
2212 W. 23 PI. Visi lošėjai malonė
kite susirinkti paskirtu laiku.

M. Churbis<

T

SLA. 212 kp. priešmetinis susirin-

vakare, ‘ Schlitz Hali”, Malonėkite 
visi ateiti Į šį susirinkimą, nes pus 
renkama nauja valdyba 1919 me
tams. Be to, kurie esate dar neuž
simokėję, būtinai turite užsimokėti, 
nes kitaip busite suspenduoti. Or
ganizatorius skundėsi, kad kaikurie 
nariai vis žada užsimokėti, bei ne
užsimoka. Todėl nepamirškite at
eiti i susirinkimą gruodžio 7 d. ir 
užsįn^jkėti užvilktas mokestis. Tuo- 
jaus po SLA. 212 kp. susirinkimo at
sibus TMD. 11J) kp. susirinkimas, 9 
vai. vakare. Kuopos nariai yra taip
gi kviečiami ateiti ir atsiimti kny
gas. Kaz. Brazevjčius.

LSS. 22 kp. susirinkimas įvyks ke
tverge, gruodžio 5 d., 8 vai. vakare, 
M. Meldažio svet., 2212 W. 23 Place. 
Kiekvienas narys privalo atsilanky
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap
tarti. . ..—Valdyba.

Jaunų Vyrų Draug. ir Pašalpinio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas bu^ 
ketverge, gruodžio 5 d., 8 vai. va
kare, MalinausTco svet., 1813 S. Hal- 
sled st. Draugai visi malonėkite kuo- 
skitlingiausiai atsilankyti, nes turi
me daug svai bių reikalų aptarti.

Valdyba.

LSS. 231 kp. rengia didelį koncer
tą Pulaskio svet., Ashland ir 18 gat
vės, sausio 19 d., 1919 m. Meldžiame 
kilų progresyvių draugijų lą dieną 
nerengti panašių pramogų šioj apie- 
linkėje. —Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU senos moters arba 

ženolos poros, kad pridabotų 2 me
tų mergaitę. Kambarį duosim dėl 
prižiūrėjimo mergaites.

J. G., 
3258 Union Avė. Chicago

Pajieškau savo draugo, J. Bergai- 
lo. praeitą melą gyveno po numeriu 
2078 Canalport avė. Prašau atsilan
kyti ypališkai kokią nors dieną šią 
nedėlią, tarp 5 iki 9 vai. vakaro, Tu-

1436 So. Halsted st., Chicago, UI.

Pajieškau savo pusseserės Liudvi
kos Bumblalės (nežinau jos vyro pa
vardės). Paeina iš Kauno gub., Ža
rėnų parap. 'Taipgi pajieškau savo 
draugės Agotos Gedvilaitės, girdė
jau gyvena Chicagoj; paeina iš Ka
uno gub., 'Telšių pav,. Viešvėnų mie
stelio. 'Taipgi pajieškau Antaninos 
Kasparaitės (nežinau jos vyro pa
vardės), girdėjau, kad gyvena Chi
cagoj. Paeina iš Kauno gub., 'Telšių 
pav., Viešvėnų miestelio. Jos pa
čios lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite jų adresus, turiu svarbų 
reikalą.

Ona Berenatė,
1452 Louis si., Caniden, N. J

RASTA-PAMESTA
RASTA Registration Certificate. 

Kas pametėte atsišaukite po num. 
3238 So. Halsted st.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIESKO kambario Bridgeporto 

apielinkėje du vaikinai, po vieną, 
prie laisvų žmonių. Garu apšildomo, 
arba kad ir pečiu. Butų gerai, kad 
šeimininkė pagamintų valgį. Kas 
turite, malonėkite atsišaukti.

3105 S. Halsted si. Chicago, III.

PAJIEŠKAU apšildomo kambario, 
Norlh SidėĮj, pas blaivus ir laisvus 
žmones. Kas turite, meldžiu pra
nešti šiuo adresu.

J. Naudzunas,
1739 So. Halsted st.,

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo parupinitną visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į Šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA patyrusių shearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus dailias.
1032 W. Kinzie Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie ahelno namų darbo Tokia 
kuri mėgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., Dixon, III

REIKIA priežiūrai merginos.
Syveiekley Valley HospitaI, 

Svveickley, Pa.

PARDAVIMUI naujas 2 flatų, mu
ro, 4 ir 4 kambariai— atlika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitant nuo
šimčius. Arti bažnyčia.

Mc. DonnelI, 
2630 W. 381 h SI., Chicago

PARDAVIMUI naujas 3 fialų mū
rinis, altika, $6000, išmokėjimui.

Mc. DonnelI,
2630 W. 381h St., Chicago

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda farma Wisconsįno val
stijoje 431/} akro žemės. Budinkai 
geri. Šluba 4 ruimų ir dar visai 
nauja. Gyvuliai, mašinos ir visas 
stakas, kas tiktai yra ant šios fai
luos. Žemė beveįk visa išdirbta. 
Graži viela, prie pat upės, kur žu
vų yra į valės, o % mylios nuo gel- 
žkelio stoties ir netoli nuo miesto, 
arti mokykla. Žemė gera ir derlinga, 
nuga viskas, ką lik pasėsi. Parduodu 
pigiai, teisingas pasiūlymas nebus 
atmestas. Meldžiu kreiptis laišku 
arba ypališkai kur gausite visas in
formacijas kas link šios farmos.

P. (). Box 82.

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti į Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus da
rbas visą melą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. I)ixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 609 
W. Third St., Dixon, III. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis.

$200.00 ('ASU, $22.00 į mėnesį, nu
pirksi No. 5140 ir 5142 So. Košt nėr 
avė., 2 namu, lotas 60x125, kaina 
$2300.

Mc Don neit,
2630 W. 381h St.,

PARDAVIMUI 8 fialų naujas, su lo 
tu 125x125, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos, cemento šalygatviai, 
gera viela, $5900.00. Ant išmokėji
mo.

B. HASSELSON, 
Dixon, 111.

Mc DonnelI, 
263(1 \V. 38 st. Atdara nedaliomis.

Tel. McKinley 3543.

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
yra apsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas musų biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbės, 
pasidarys $25 iki $50 į savaitę. Jus
vo dabartinio darbo; liet vyrai, kurie

pinigų. Atsišaukite į room 846 First 
National Bank Building, 08 W. Mon- 
roe si., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų.

Chicago Wlndow Cleaning (.o., 
62 W. Washington st., Chicago

REIKALINGAS bučeris, kad galė
tų užimti pirmininko ar kasieriaus 
vietą. Užmokestis gera. Atsišaukite 
laišku į Naujienų ofisą pažymėdami

REIKALINGAS bučeris. Pask 
dalbas. Mokestis $30 į savaitę.

Illinois Market ('o., 
3132 So. Halsted st., Chicago, m

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
si.
412!) Emerald avė. Phone Yards 1076

REIKIA 2 anglių permetėjų, $55,

Chicago Beach Hotcl, 
51st st. ir Corncll avė., Chicago

REIKALINGAS barberis. Darbas 
ant visados, gera mokestis. Atsišau
kite
1711 W. 46 St. Chicago

REIKIA lietuvės merginos 
namų darbo.

G. Sakol,
3139 So. Halsted st., Cli

BU KALINGAS atsakantis barz- 
daskulis vakarais subatoje ir nedė- 

rytą. Atsišaukite greitai.
R. Suževičius,

W. 35th St. Chicago701

RUKI A merginų dėl skylučių siu
vimo ir užbaigimo ant veisčių; tai
pgi merginų mokytie.s rankom siūti 
skylutes; gera mokestis laike moki- 
nimosi.

Hari Schaffner and Marx, 
2920 Wood and Blanche, Chicago

RlilKALINGAS atsakantis veite- 
ris. Subatos ir nedėlios vakarais. 
Gera mokestis. Atsišaukite greitai.

W. B. Jucius,
3,305 So. Halsted st., Chicago 

Tel. Drover 1986.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI geras saliunas. 

Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Nupirksite už mažai pinigų.

A. Bagdon,
Chicago, III. 2158 W. 21st Place, Chicago, 111.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
ant dviejų fialų po 6 kambarius. At-
trasu

Chicago

PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 
šiltas namelis arti Archer avė.. Sum
iniu, III., ne visai nudirbtas. $1300. 
Lengvi išmokesčiai sulig paranka
mo. Graži vieta dėl vištų, kiaulių, 
karvių, daržas.

McDonnell, 
2630 W. 38th Place, Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS.
DEL pinigiškų priežasčių parduo

siu visus arba dalį iš savo 600 akci
jų Buck Run Oil ir Refining Com- 
pany šlako po $1.00 akcija . Sis šla
kas dabar parduodamas po $1.50 už 
akcijų, mokamas 5% i mėnesį, ir mo
kės cash dividendų 15% ši mėnesį. 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 17.

DALI įmokėjus Liberty Rondsai 
nuperka už cash Ėmei and Co., 710 
W. Madison st., kampas Halsted si. 
Rootn 232, 2-ras augštas, virš Fa
linius Clothing Store, atdara vaka
re iki 8 vai. Nedėliotais nuo 10 iki 1.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Haifded st, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Well» St.

137 Mokyklos Suv. ValstiJoM. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokčjiinai. Gvarantito- 
ta išmokinti Jus pasiūti sukau *1 

/ S10. Phone Seeley 1641 
I SARA PATEK. Pirmiataki

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-dcsigning ir siuvinio 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailčs arba (lydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N. La Salio gat., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to augšto.
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True translation filed w1th the post-mastei* ai C.hicago, III., Dec. G, 1918, 
as iv(|iiirrd by Ihe act of Oct. G, 1917

Anglija reikalaus sau jūrines 
viršenybes

ta ir sužeista riaušėse vakar ir

Prezidentas Wilsonas prieš ka 
rinę viršenybę

ANGL1JA REIKALAUJA PA- I True hanslntion filed with the post- 
NA1KINIMO KDN^KRIPI’l IOS omsler al Chicago, III., Dcc. G, 1918, AVNbKKli t IJU^. as required by lhe flct ()f Oct Wl7

VOKIETIJA TURI UŽMOKĖTI 
Už OKUPACINĘ ARMIJĄ.Bet stovi už savo laivyno 

viršenybę.

Win-DUNDEE, gruodž 
ton Churchill paskelbė čia šia-

$23,000,000 reikalaujama 
už pirmą mėnesį.

už

kurie išplėšė sankrovas ir na
mus. Kulkasvaidžiai buvo 
vartojami, bet net po išvaiki- 
mui minių, jos išsisklaidė visa
me mieste ii* tęsė plėšimus.

rrue translation filed wnn the 
masler ai Chicago, III., Dec. G, 
as rcqnired by tlie acl af Oct. tt.

SPARTAKAI RENGIASI
SUKILTI.

Turį

post-
1918, 
1917.

15,000 ginkluotų žmonių, 
sako žinia.

Trne translation filed wtth tb? post- 
masler at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Ocbdjri917.

M. Duseika 
areštuotas

Areštuotas už išsireiškimus pra
kalbose pažeminančius 

Suv. Valstijų 
valdžią.

L». / l<p. ?>eKi*. v. V. Va- 
sys prisiuntė iškarpą iš Roches-

kurioj rašoma apie areštavimą 
M. Duseikos, už jo prakalbą

True translation fHetf Mflh the post- 
masler at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917.
ČECHO-SLOVAKAI KARIAUJA 

SU VENGRIJA.

PARYŽIUS, gruodžio 5. - -Ar
mijos čecbo-slovakų ir Vengri-

rią savinasi naujoji, čecho-slova-

grijos valdžios viršininkui gra
fui Karolyi.

True trans’ntion filed with the post- masler at Chicago, III., Dec. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Turkai išskerdė
3,000,000 žmonių

1,000,000 laukia bado mirties
True trunslalion filed witn Ihe post, 
masler ai Chieago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

LENKAI REIKALAUJA VO
KIEČIŲ EVAKUACIJOS.

kos konferencijoj reikalaus vi
suotino ir absoliučio panaikini, 
mo konskripcijos visoj Euro
poj-

Churcbiill taipgi paskelbė, 
kad Anglijos laivyno valdžios 
nutarė, kad nebus reikalo rei-

AMSTERDAM, gruodžio 5. 
čia gautasis Dusseldorf Nachri- 
chten numeris sako, kad prezi
dentas franeuzų pertraukos mu-

PARYŽIUS, gruodžio 5. — 
Journal Zuricho koresponden
tas sakosi gavęs žinių, kad te
roristų revoliucija, vadovauja
ma D r. Liebknecbl, iškils Berli- 
ne pelnyčius vakare.

Liebknechtas turįs 15,000 ge
rai apsiginklavusių žmonių.

Laikraštis apie tai 
niai:

'l aidymas Matlhe\v Duseikos, 
kitaip Maltbevv Duseviczas, are
štuoto vakar po piet sulig kal
tinimo pasakyme pažeminančių

rašo seka-

Bulgarijos karalius Boris esą 
sutinka abdikuoti, jei jo šalis 
gali prisidėti prie Balkanų kon-

C.hurvhi11 pasakė, jog valdžia

HMes įeisime į taikos konfe
renciją,“ sake Churcbill savo 
prakalboj, “su griešlu nusispren

neturi būti uždėti ant musų tei
sės užlaikyti musų, laivynį apsi
gynimą. Mes nemanome, ne
žiūrint kokie argumentai ir at
sišaukimai butų paduoti mums, 
pasiduoti kokiems nors supan- 
(•iojantieins suvaržymams, ku
rie* kliudytų Anglijos laivynui

True translation filed \vith the post- 
inaster ai Chicago, III.. Dec. G, 1918, 
as rr<|iiirc(l by Ihe act of Oct. G. 1917

PREZIDENTAS NORI ĮGYTI 
AMŽINĄ TAIKĄ.

Dirba laivui plaukiant į rytus.

ANT GEORGE \VASHIN( 
IN laivo, gruodžio 5. — Vi:

vo išsireiškimuose Franci jo j pa-

mus pastoviai taikai ir kad gin
kluota viršenybė kokios nors ša
lies turi pranykti.

už 150 myliu ir plaukia nuola
tiniu greitumu po 17 mazgų į

Prezidentas VVilsonas pralei
do didžiumą pirmos dienos sa
vo kelionės vandenyne dirbda
mas savo kabinete. Po atsaky
mui nuo tilto į jam duotus lin-

jurą, jis tuoj nuėjo prie jį lau-

mų.

Po piet patariant savo dakla-

balsą.

valdininkus ant laivo, jų tarpe 
Italijos ir Francijos ambasado
rius. Po to jis vaigščiojo ant 
denio su p-nia VVilsoniene.

Prezidentas turi susinešimus 
apie oficialius reikalus per be- 
vielinį telegrafą.

alas, bet nesustos
prie jų.

įteikė notą Vokietijos komisi
jai, reikalaujančią už pirmą mė
nesį dėl anglų okupacinės armi
jos 10,000,000 markių ir dėl 
francuzi', kareiviu 51,000,000 *11 C ’ ’

vimas butų $9,600,000 ir Fran
cijos $12,960,000. Markė labai

vertė abejotina).

True translation filed vvith the post- 
maslci* at Chicugo, III., Dec. G, 1918, 
as requircd by Ihe act of Oct. G, 1917

KAIZERIO LIK1NAK
NUSPRĘSTAS.

Talkininkai yra susitaikę 
visuose klausimuose.

PARYŽIUS, gruod. 5. Per- 
mieras Clemenceau po savo su
grįžimui iš Londono užreiškė, C '

susitaikintas visuose klausimuo-

kaizeri.

tas svarbias pasekmes.

Vokietijoje
True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as required by the act of Oct. G. 1917

Kulkasvaidžiai prieš vokiečių 

maisto riaušininkus.

UOPENHAGEN, gruodžio D. 
— Pasak čia gaullj žinių, kulka
svaidžiai buvo vartojami už
gniaužimui maisto riaušių Co- 
logne mieste utarninke. Keletas 
sankrovų įvairiose miesto daly
se liko išplėštos. Demonstran-

tolių.
Po išplėšimui sankrovų dide

lė minia susirinko maisto stotyj, 
bet miesto “gerbūvio komitetas“ 
nutarė užgniaužti sumišimus be 
mielaširdystės. Minia pasitrau
kė kada pavartota kulkosvaid
žius.

Kiti nuostoliai išliko susirėmi
muose tarp minių ir policijos 
nakties laiku.

Tnte translntlon filed with the post- 
masler ai Chicago, III., Dcc. G, 1918, 
as rrųuired by the act of Oct. 6,1917.

Kareiviai saugo Cologne.

mų, Suv. Valstijų komisionic- 
riaus Smili) tapo paskirtas gruo
džio 13 d. Iki to laiko Dusei-

rija, Bosnija, Hercegovina, l)al- 
malija, Kroatija ir Slavoniia.

Siūlomoji konfederacija su
darytų slavų valstybę Balkanuo
se su virš 10,000,000 gyventojų.

sak Geneva .Journal, Lenkijos 
valdžia pasiuntė ultimatumą 
Vokietijai, reikalaudama umaus 
išgabenimo iš Lenkijos teritori
jos vokiečių kareivių, kurie, sa
koma, papildo žiaurumus. Jei

Prigelbiami vokiečių, turkai 
sunaikino plėšiniais šalį.

LONDONAS, gruodžio 5. — 
P(T pastaruosius keturis metus 
turkai; veikdami sulig vienybės 
ir progreso komiteto paliepimo, 
darė viską sunaikinimui Turki
jos ir tas jiems pasisekė “labai 
puikiai,“ sako Morning Post 
Konstantinopolio koresponden- 

1 tas.

ganėdinantis, leikai griebsis, “i

Tru? translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
BAVARIJA Už STEIGIAMĄJĮ 

SUSIRINKIMĄ.

mas užsislatyti $3,000 kaucijos. 
Jis buvo areštuotas Suv. Valsti
jų maršalo pagelbininko Wat- 
tlers iš priežasties paduotų prieš

True translation filed with the post- 
įnaster ai Chicago, III., Dec. G, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. C, 1917

TURKIJOS LAIVYNAS
PASIDAVĖ.

100 ŽMONIŲ ŽUVO ČILI 
ŽEMČS DREBĖJIME.

)

Eisner sutinkąs pasitrauktė. nių lietuvių viešame susirinki
me dalyvavusių Gedimino svet.,

AMSTERDAM, gruodžio 5. • 
Bavarijos premjeras Kurt Eis

ner, sakoma, privatiškai užreiš-
riam jis padaręs tuos išsireiški
mus.

LONDONAS, gruodžio 5.
Visas Turkijos laivynas dabar y- 
ra talkininkų rankose, — paskel
bė šiandie admiraltija. Kari
niai laivai po pasidavimui tapo 
internuoti Auksiniame Rage, 
Konstantinopoly].

— Manoma, kad 100 žmonių Ii- 
ko užmušta vakar žemės drebė
jime Čili, visai sunaikinusiame 
miestą Valylcnar ir a.p griovų-
šiame Copiapo.

zignuoti kada nacionalis susiein
amas sutvarkys šalies reikalus, 
pasak Municbo žinios.

Kalbėdamas kareivių ir darbi
ninkų tarybai, Eisner užreiškė, 
kad Bavarijos valdžia yra prie
šinga atsiskirimui nuo Vokieti
jos, o jos saugumo skaito jis, 
gali būti įgytas lik sutvėrimu fe- 
deralės valstybės.

Bavarijos kareivių ir darbi-

nybės ir sušaukimą nacionalio 
susirinkimo pasak telegra
mos iš Municbo.

True translation filed \vith the post- 
master ai Chicago, III., Dcc. G, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

Kaizeris šaukėsi 
daktaro.

Pasak Amsterdamo žinios, Vo

visko, kas yra bolševikiško po
būdžio ir nesibijo pasakyti savo 
klausi tojams savo nuomonių:

ta Rusijos ir bolševikų daugiau
sia per Leniną ir Trockį. Tie 
du žmonės yra augščiausios gar
bės pasaulyj ir prieš tuos du jus

Boosevelto, ar Tafto, prezidento 
Wilsono, kah 
care ar Focli.
savo armija nereiškė daugiau

Suv. Valstijos su

“Draugai, jus nežinote to, 
kiek reiškia prezidentas Wilso- 
nas ir jo administracija kiek 
žvirblis sėdintis kleve. Yra ne
galimu dalyku, kad Busijos val
džia bus atstovaujama laikos 
konferencijoj kitų žmonių, kaip 
Leninas ir Trockis ir jie diktuos

Wilsonas neturės 
ti.”

Viršminėtas ir
mai tapo padaryti, jų tarpe išsi-

kili išsireiški-
Berlino utarninke vokiečių, dak
taras šiandie specialiu traukiniu 
atvyko į Holandiją.

Trįs ex-kaiz(‘i*io štabo nariai (judėjimą. Tas žmogus, sako
ma, paeina iš Bostono ir buvo 
šiame mieste sąryšyj su rubsiu- 
vių streiku. Jo rekordai bus 
peržiūrėti immigracijos insper- 
toriaus Isaac Martin ir galbūt jis 
bus deportuotas.

išvažiavo iš Amerongen į Bėdi
ną. Jie vežasi daugybę doku
mentų apie cx-kaizerio privati
nę nuosavybę.

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

COPENHAGEN, gruod. 5. — 
Berlino žiną sako, kad Berlino

delegacija atvyko į Holandiją. 
Žinia parodo, kad jos buvimas

bendra su Vokietijos Jegacijoj 
Haagoj vedamomis tarybomis 
apie ex-kaizerį, bet apie tų ta
rybų pobūdį nieko nesakoma.

CLEVELAND, O. — 2,400kurie distriktai turėjo būti visai
izoliuo'li, iš priežasties riaušių ( konduktorių ir motermanų sfrei

sustatytos, kad nedaleidus toli- ponijai sutikus pašalinti 150 mo- 
mesnių plėšimų.

Daugėla žmonių liko užmuš- 1 dieną.

viai stoja j raudonosios vėliavos

True translation filed with the post 
masler at Chicago, UI., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G. 1917

Turi deportuoti kaizerį.

HAAGA, gruodžio 4. — Lai
ke debatt] Holandijos augštes- 
niąjame bute atstovas Marsband 
išreiškė nuomonę, kad jei bu
vimas Vokietijos ex-kaizerio 
HJolandijoj padarytu sunkumų 
su užrubežiu, valdžia turi pa-

Butas atsisakė, leisti revoliu
ciniam socialistui atstovui Wyn- 
copp interpcliuoti užrubežinių 
reikalų ministeriją apie* Wil- 
helm Hohenzollern buvimą Ho- 
landijos teritorijoj, apie perėji
mą vokiečių kareivių per Ho-

I True translation filed with the post- 
mastei’ at Chieago, III., Dec. G, 1918^ 
as required by the act of Oct. 6, 191 /

Naujas iždo 
sekretorius

True translation filed with the nn^t. 
mastei* at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

DAR 1,922 KAREIVIŲ 
SUGRĮŽO.

NEW YORK, gruodžio 5.

Amerikos kareiviais šiandie at-

GLASS PASKIRTAS IŽDO 
SEKRETORIUM.

WASHINGT()N, gruod. 5.- 
Kongresmanas Carter Glass iš 
Virginia lapo nominuotas šian
die prezidento Wilsono kaipo iž
do sekretorius.

GLASS užims vietą gruodžio

retoriu McAdoo, kurio rezigna
cija tapo priimta prezidento.

True translation filed wnh the post, 
mastei* at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
KARĖS STOVIS FRANCCIJOJ 

PASILIEKA.

PARYŽIUS, gruodz. o. Jus
ticijos ministeris Louis Nail ir 
vidurinių reikalu ministeris Ju
lės Pams atsakydami į jiems 
pastatytus klausinius užreiškė, 
kad dar neatėjo laikas panaikin-

rėš stovį delei atsigaivinimo bol
ševikiškos propagandos nieku-

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, UI., Dec. G, 1918, 
as required by the act of Oct 6, 1917.

Senatoriai nebevažiuos 
į Paryžių.

VVASHINGTON, gruod. 5.
Senato užrubežinių reikalų, ko
mitetas šiandit vienbalsiai pa-

Iowa, republikono, rezoliuciją, 
pasiūlančią pasiųsti senato ko
mitetą Paryžiun j taikos konfe
renciją.

lančius kareivius.

True translation filed with the post- 
tnasler at ('hieago, III., Dec. 6, 1918, 
as reųuired b.v Ihe act of Oct. 6. 1917
10 ŽMONIŲ ŽUVO AMUNICI

JOS DIRBTUVĖJ.

5
PATTERSON, N. J., gruodžio

10 žmonių liko užmušta ir v

plozijos uždegamojo parako 
me Du Pont Cap dirbtuvėj 
Pompton.

na- 
lie-s

Eskimosai
baigia mirti

ESKIMOSAI BAIGIA MIRTI 
NUO INFLUENZOS.

Apie 75 nuoš. eskimosų mirė 
Alaskoje.

CHICAGO.

za visu savo baisumu siaučia A- 
laskoje. Ji baigia naikinti ten 
gyvenančius eskimosus, kurių 
tarpe mirtingumas pasiekė bai
saus skaičiaus. Apskaitoma, 
kad nuo 65 iki 75 nuoš. eskimo-

Skaičius mirčių tarp baltųjų 
gyventojų yra pasibaisėtinas, 
bet visgi daug mažesnis, negu

True translation filed wltn the post 
mastei* ai Chicago, III., Dec. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

STOCKHOLM, gruodžio 5. —

kad Nobelio taikos dovana už
šalčiau šiandie; ryto giedra ir | 1918 metus turi būti suteikta 
biskį šilčiau

Saule teka 7:04 vai., leidžiasi
prezidentui Wilsonui.

Nobelio dovanų komitetas 
terų konduktorių iš darbo kovo landiją ir apie žydų skerdynes 4:19 vai. Mėnuo leidžiasi 7:22 laiko posėdžius, skirdamas me-

Galicijoj. vai. vakarė. tinęs garbes dovanas.

Jis sako, kad 3,6(10,(100 žmo
nių liko išskersti, o dar vienas 
milionas žmonių vra arti bado € V 
šia žiena. <■ v

“Turkai imperijoj niekad ne
buvo taip turtingais, kaip da
bar.’’ lesia korespondentas. “Pa
prastas policistas Peroj apskai
tomas esant vertu tarp 10,000 ir 
15,000 turkiškų svarų.

“Tas susikrovimas turtu bu
vo dalim programo padaryti 
turtingais turkus krikščionių 
kaštais ir buvo vedamas ypač 
Smyrnoje ir Konstantinopolyj. 
Iš tos priežasties kainos Kons
tantinopolyj šiandie yra nepap
rastai augštos, bet ten galbūt y- 
ra užtektinai maisto išmaitinti 
gyventojus mažiausia per 8 mė
nesius.

“Komitetas rekvizijomis iš 
krikščioniu, sukonrentravo visa v
pirklybą į mahometonų rankas. 
Vokiečių oficicriai ir gi gavo 
savo dali lame plėšime. Grafas 
von Rernstorff apleido savo vie
tą Konstantinopolyj už dienos 
po pertraukos mūšių pasirašy
mo. 'Pečiaus jo satelitai pasi
lieka, vis dar suokalbiaudami."

True tninslntion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. G, 191/ 
VISI CUKRAUS SUVARŽ1MAI 

PANAIKINTI.

Visi suvaržimai vartojime cu
kraus namuose ir valgyklose ta
po panaikinti maisto administ
racijos pereitą naktį.

’ Su pirmesnių panaikinimu 
taisyklės apie kviečių, miltų sub- 
stilus, pereitos nakties paliepi
mus paliuosuoja šeiminykštės 
nuo visų priverstinų maisto tau- 
pimų, Teliaus liuosanoris tau- 
pimas maisto tebėra reikalingas.

True trumlntion filed wlth the p^st- 
masler al Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

FRANK P. WALSH 
REZIGNAVO.

Jo veton paskirtas Basil Manly.

yVASHINGTON, gruod. 3.
Rezignacija Frank P. Walsh, 
bendro pirmininko nacionalės 
karės darbo tarybos tapo priim
ta prezidento Wilsono ir Rasil 
M. Manly tapo paskirtas užimti 
vakanciją.

True translation filed Avlth the posT- 
inaster at Chicago, III., Dec. G, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

WASHINGTON, gruodž. 4. — 
Visos skolos padarytos Rusijos 
valdžios, apart padarytųjų bol
ševikų valdžios, yra pripažintos 
visos Rusijos valdžios Omske ir 
bus jos užmokėtos, pasak gauto 
Wahingtone užrubežinių reika
lų ministerijos autorizuoto pra
nešimo. , j



NAUJIENOS, Chicago, III. Pėtnyčia, Gruodžio 6, 1918.
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MOKYKLOS
TĘSIAMOSIOS MOKYKLOS, •r

Cbicagos Vaizbos Tęsiamoji 
mokykla yra įdomi vieta tiems, 
kurie gėrisi naujais judėjimais 
švietimo srityj. Čia galima ma
tyti vaikinus ir merginas nuo 
keturiolikos iki aštuoniolikos 
metų amžiaus praleidžiant po 
viena, dvi va landi kasdien besi-

Jie mokinasi

Rankdarbiu Bazaras ir Balius
Taigi širdingai kviečiame gerbiamą visuomenę skaitlingai atsilan

kyti, nes apart pasilinksminimo, šokių kiekvienas turės puikią pro
gą ką nors nusipirkti ar tai sau, ar savo draugams už labai mažą kai
ną labai gražių išdirbinių, kurie labai tiks net ir Kalėdinėms dova
noms. Kiekvieno meldžiame nepraleisti šitos progos, nes po laikui 
gailėsitės. RENGIMO KOMISIJA.

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APŠVIETOS”

Subatoj, Gruodžio 7, 19181
MILDOS SVET., 3142-44 S. Halsted St. |

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai (su karės taksais).
Muzika J. Grušo.

Šiam vakarui pasamdyta abi Mildos svetaines, iš kurių vienoje 
(ant 2-rų lubų) bus išpardavimas įvairių gražiausių rankų išdirbinių, 
padirbtų Liet. Mot. “Apšvietos” Dr-jos narių. Antroje svetainėje (ant 
3-čių lubų) bus pasilinksminimas, šokiai.

V

vienas depozitorius yra pasidė
jęs baube ir niekuomet nepada
ro paklaidos skaitlinėse. Vai
kinai ir merginos apsipažinę su 
šitais nuostabiais ir bukliais iš-

knygvedystes, gražrašystės, ma-j radimais užvaduoja laikų ban- 
šinėlc rašyti ir stenografijos, ar-i kuose ir raštinėse taip kaip ir 
ba trinu parašys lės. Kiti taipgi■ mašinos per daugelį metų užva- 
prisirengia prie vietų bankuose, 
besimokindami bankinio maši
ninio darbo, ant skaitliuojamos 
mašinos ir diktafono.
vigelio šios išradimų gadynės 
stebuklų yra mašina.

Tarp (la

ku ri su-

duoja laikų dirbtuvėse ir fabri
kuose.

šiandien yra vartojamos vi
sokios mašinos. Kartais jų įve
dimas reiškia darbo atėmimų 
darbo žmonėms, kadangi maši
na padaro darbo už du darbi-

n»

tDideliS Teatras
SIETYNO MIŠRUS CHORAS

Scenoje stato vieno akto veikalą

“CARAS SIBIRE”

SUBATOJE,

Gruodžio-Dec. 7, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2242 W. 23rd Place

Svetainė atsidarys 6 v. vak. Pradžia prograino 7:30 v. v. 
Inžanga 50 ir 35c ypatai 

------------------------------------------------------------------------ j

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Nepraleiskite nei 
vienas to gražaus perstatymo neatsilankę, nes tai bus 
vienas iš geriausių ir įdomiausių perstatymų. Tame vei
kale matysite savo buvusįjį valdoną — Nikalojų Antrą
jį. Gyvendami Lietuvoje, mes verčiami buvome garbint 
carą, kurio neturėjome progos matyti, taigi Subatoje, 
gruodžio 7 d. ateikite visi viršminėtan perstatyman, ir 
pamatysite tą Antrąjį ir paskutinį Nikalojų.
Po perstatymo “Sietyno Mišrus Choras” sudainuos ke
letą naujų dainelių, o vėliaus bus šokiai iki vėlyvos na- 

1 kties. Visus kviečia atsilankyti SIETYNO CHORAS

SU PAVEIKSLAIS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

ninku ar daugiau. Visuomet bū
va didelis klausimas pritaikyti. 
Dabartiniu laiku vaikinai ir me
rginos, norintieji gauti geriau
sias vietas ir gaunantieji jas be- 
sivartos raštinėse ir bankuose, 
turi skaityties su dabartiniu rei
kalavimu apsipažinimo su visais 
naujaisiais rašlininiais išradi
mais.

Tuoj n tikslu Švietimo Taryba 
užtaiko nemokamų, kaip ir kie
kvienų kilų viešų mokykla, šilų 

| naujos rųšies mokyklų, vadi tu
jiną Vaizbos Tęsiamąja mokyk-

Pėtnyčioje, Gruodžio-Dec. 6 d., 1918 
A. BLINSTRUPO SVET. (Ant To"n of Lake) 

4501 So. Hcrmitage avė.

Subatoje, Gruodžio-Dec. 7 d., 1918 
B. J. WAWŽINSKIO SVET., 

Kedzie avė., ir 39th Place.

kia yra. Ji atsako į reikalavi
mus verleivybinės raštinės toles 

iniam ėjimui mokslo tiems, ku
rie jau dirba raštinės darbą, l'ai 
yra viela, kur vaikinai ir mer- 

įgilios, turėjusieji eiti prie dar
bo pirmiau negu jie ištikro bu
vo prirengti užtenkamu pa
mokinimu, gali išsilavinti toly-

Pradžia 7:30 vai. vak Įžanga 15c ypatai.

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes turė
site progą išgirsti M. X. Mockaus prakalbų.

Kviečia visus KOMITETAS.
MW

KONCERTAS
Rengiamas

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

Nedelioj, Gruodžio 8,1918
M. MELDAZIO SVET

2242 W. 23rd Place, Chicago, III.

nai. Ilgai mes manėme, kad 
vaikams apleidus mokyklų sa
vo liuosu noru miestas ar valsti
ja neturi jokios atsakomybės už 

džio padirbėdami prie vienos arijuos. Toliaus buvo pamatyta,
(dviejų mašinų po tnųnpų laikų Į kad čia kas tokio bloga su šita 
I kasdien. teorija ir pradėt

Geriausiu šitos rųšies mokyk- r i nes mokyklos.
los dalyku yra tas, kad ji pagel- nes mokyklos niekuomet netu- 
bsli jaunuoliams dienos laiku, oirėjo to iiasisekimo, kurio jų į- 

,ne vakarais po ilgai darbo d L- j karėjai iš jų tikėjosi. Nors jos 
__ _______________________ _'buvo naudingos paakstinimui 

_ _____________________ 'daugelio mokyties toliai^ bet 
[joms nepavyko pasiekti jaunuo-

Jauni 
pilną

šitos vakari-

IELES RISTYNES•K

(Cutler).

įvyks nedėlioję, gruodžio 8 d., 
1918 šv. Jurgio parap. svet., 
33 ir Auburn Avė. (ant Brid- 
geporto). Duris atidarys 2-rą 
vai. po pietų; ristynės prasi
dės 3-se valandose. Risis visi 
geriausi ristikai Charles Cut- 
leris, visam pasauliui žinomas 
amerikoniškas čampionas, 
sveria 280 sVarų; jis apsiimu 
paguldyti du kartu į 35 minu
tes, visiems lietuviams žino
mą Juozapą Bancevičių, ge
rinusį lietuvį ristiką. Cutleris 
duoda $100 prieš Bancevi
čiaus $200. Tai visi matys, 
kuris tuos pinigus gaus, ar a- 
merikoniškas milžinas ar lie
tuvis katinas. Niekas nesilyg- 
kite pinigų už Bancevičių, Cu
tleris du syk sunkesnis už 
Bancevičių. Nors Banccvi- 
čius mažas, bet narsus, kaip 
levas, nė vieno nebijo] ojo, ku
ris tik kvietė, su kiekvienu 
ėjo. Pasirodo visiems, kad ti
kras cinikas. Antra pora F. 
Juška, smarkus lietuvis risti
kas, atvažiavo iš Springvalės, 
risis su dideliu indijonu, sve
riančiu 210 svarų. Trečia po
ra — T. Ačas, m i 1 ž i n a s,

(Indi jonas)

su Taniu Rolevičiu, lenku; visi matys, kaip sma 
rkiai lietuvis risis su lenku. Ketvirta pora Pet
ras Katauskas, smarkus ristikas, greitas kaip lig 
ras, su B. Jaru, kurį praeitų pavasarį Šimkus ne
galėjo paristi, pažiūrėsime ar Katauskas paris. P 
enkta pora Otto Propotnik su Juozapu pišniu. 
šešta pora Dominikos Dudinskas, Bancevičiaus 
mokinys, su Karoliu Sarpaliu.

I

! liai. Tas supranlaĮma. 
(čmonės neprivalo dirbti 
ašluonių valandų dienų 
giau, o paskui praleisti vakarus 
vėl prie darbo. Fizinis įtempi
mas dažnai būva perdaug dide
lis ir mes neprivalome užmiršti 
kad jauniesiems reikalingi dra
ugystės smagiunai.

Kitu geru šito pieno dalyku 
yra dabartinis darbdavių noras 

j matyli vertę leidime savo jau
nulėms samdininkams eiti į šita 
(mokyklų paprastomis darbo die- 
jnos valandomis. Kiek man te
ko patirti, tie kurie dabar lan
ko tų mokyklų, daro tų darbda- 

jvio laiku ir iš jų algų neatitrau- 
jkiama už sugaišima vienos ar 
dviejų valandų. Darbdaviai sa
ko, kad itieį, kurie mokinasi, 
luojaus pradeda rodyti daugiau^ 
uuoveikumo savo kasdieninia
me darbe. Kitaip sakant, darb
daviai, kurie yra išmintingi, 
mato, kad geriaus apsimoka 

kiekviename užsiėmime turėti 
išmaningus darbininkus, jie, 
taipgi pradeda manyti, kad gal 

Jiems išpuola žiūrėti, idant jau
slieji darbininkai gautų tiek lai
ško, kad galėtų patapti nuovei- 
kesniais.

'l Uo darbaviai, gelbsta- 
ntieji Švįelihio Tarybai veik
dami išvieno šitame išmėgini- 
jine, randasi Kilpos Apskrityj. 
Mokykla yra patogiai įtaisyta 
MpClurgo name, 218 So. Wa- 
bash avė. šita vieta buvo pa

brinkta šitos rųšies mokyklai 
j tam, kad nebūtų sugaišta per-
I daug laiko bevažinėjant. Kili
II ■ j | i • • • • v • • V • i • • 1

mimo name, kad darbininkams 
nereikėtų eiti kitur.

Ar tęsiamoji mokykla pasili
ks ant visado, lai tas priklausys 
nuo jos galutines vertės. tė
vams gera yra žinoti, kad tokia 
mokykla yra musų viešųjų mo- 
įkyklų sistemos dalimi ir su ai- 
įsidėjimu žiūrėti jos pasekmių. 
VTno tarpu visi jaunuoliai iki 18 
.metų amžiaus, kurie nedirba, 
nėra priimami, nes išmintin- 

jgiaus jiems eiti į augštesnę mo- 
Ikyklų pilnam, laikui. Visi jau- 
ni vyrai ir moterįs, dirbantieji, 
ar nedirbantieji, kurie turi dau
giau kaip aštuoniolikų melų, y- 
ra priimami, nes jie yra skaito
mi perėjusiais augštesnės mo
kyklos amžį ir liuosi pasirinkti 
tokį tolesnį mokslų, koks jiems 
patinka. Praeitais melais ke
lios moterįs, kur kas išėjusios 
iš jaunystės metų, lankė šitų 
(mokyklų ir išmoko naujos rų
šies darbo. Net kelios molinos, 
turinčios namus prižiūrėti, už
simanė išmokti šio-to, kas lei
ptų joms gyvenimų pasidaryti, 
reikalui parėjus. Mokykloje y- 
ra vielos kiekvienam, kas gali 
pasinaudoti grynai vertei vybi- 

niais kursais. Tai yra viskas, ką 
ji suteikia.

—Lotiise Montgomery.

HOFFMANO MOKSLEIVIŲ 
VEIKIMO.

f šioj mokykloj randasi gražus 
* būrelis lietuvių moksleivių; visi 
;::anie susiorganizavę j visai at
skira nuo mokyklos organizaci
jų. Jau keletas mėnesių kaip 
čia gyvuoja lietuvių gramatikos

gas J. Laukis, iš kurios mes ti
kimės ateityje tureli puikias pa-

narna anglų kalba, abelnų moks-

mokyklos kursu ir baigiant au-

Dalykai išguldinčjania labai ai
škiai ir^uprantamai.

Lietuvių Jaunuomenės, kuir
turi liuoso laiko, gali šilu mo-

Kviečiami visi, seni, jauni, dideli ir maži, mpterįs ir merginos pažiūrėti tų milžiniškų rislyn 'darbdaviai prisiziun šitai moky- .a . . — . f 1 1 * 1 • 1 •• • • * - *ių, kokių uit kuomet nebuvo surengta tarp lietuvių, bus linksma pažiūrėti, kurie tas ristynes pra i Idai su atsidėjimu ir jau yra su
leisi te, tai vėliaus gailėsitės. 1 darę pienus padidinimui nau

dingumo savo darbininkų įstei
giant panašias mokyklas užsie-

Įžan^os kainos 50c, 75c, $1.00, $1.50 ir $2.00 
(Apgarsįnimąs).

kliūčių dėlto, kad ji yra priei
nama darbo žmonėms ir joje 
galima prasilavinti šiek tiek vi
suotinuose moksluose.

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

Draugai ir draugės, užkviečiame visus į musų 
rengiamų koncertų. 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 l-mo Apskričio koncerto. Kviečia visus atsilan
kyti S. L. S. D. A. Lmo Apskr.

Jus turite mokytis angly kalbos
— O A EB A R ——

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėli angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštcsnčje mokykloje prisirengimui 
j kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsimc.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

Husiškai-fimerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

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

I ‘

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Raštinė:

Russian-American
160 N. Wclls Street,

įkyrius:

Russian*=American
706 W. 12th Street,

Bureau
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

| didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted Si.

Lietuvių Jaunuomenės,- kuri 

turi liuoso laiko, gali šia luo
mus kas antrų nedeldienį, 1 vai. 
po piet. Laikytame susirinkime 
pereita nedeldienį nutarėme su
rengti prakalbas, gruodžio 11 
d., supažindinimui moksleivių 
su visuomene ir visuomenės su 
moksleiviais. Man butų smagu 
supažindinti lietuvių jaunuome
nę su mokslo verte ir jo bran
gumu. Kadangi daugelis musų 
draugų praleidžia liuosų laikų 
dykai arba besiginčydami tarpe 
savęs, l'ai ar nebūtų laikas

lies musų brangiai ateičiai, kur 
musų pag( Iba bus reikalinga? 
Ar mes turime laukti, kad kas 
kitas mums suteiktų kokį liki
mų? Ne, brangus draugai, mes 
ta atsieksime per savo pačių 
galybę ir per mokslų, organiza
cijas ir susipratimų.

J. Stungis.

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondam

Sumažink brangu pra 
gyvenimą.

Nebūk be cukraus. Mes prisiusi
me tris svarus chemiško cukraus, su 
kurjuom pasaldysite daugiau kavos, 
kaip kad su 75 svarais paprasto cu
kraus, kurj jus perkate krautuvėse. 
Chemiškas cukrus yra 25 sykius sal
desnis kaip kad bent koks nors cu
krus pasaulyje, ir yra išdirbtas che
miškai iš tikro maisto su paslaptin
gu procesu. Prisjųsk vieną popic- 

(rinį dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trjs svarai yra lygus 75 svarams 
paprasto cukraus, tas nėra apgavys
tė. Jeigu neužsigančdinsi, grąžin
sime pinigus.

John II. Rickvich,
P. O. Bok 101, Auburn, Wush.

i

CENTRAL MANUFACTURING!
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatv(5 
(Tel. Drovcr 6310).

Yra atdara dc! 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 reh 

kalui atsiradus kreipkitės prie manęs i namus.
3343 Lowe avė., 

(Tel. Roulevard 9983)
1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.

A. PETRATLH.
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$1 Skrybėlių Išpardavimas
3999 skrybėlių mote

rims. merginoms ir vai
kams, didžiausias skry
bėlių išpardavimas kokj 
mes kuomet turėjome, bi
te kokia skrybėlė ir kie
kviena skrybėlė -- lik
tai $1.00.
Moterų puošnios skrybė
lės iš aksomo, bobro, ar
ba pliušo, šilko aksomo, 
turbano, velour ir kilos 
puošnios skrybėlės, vi
sos gražiai papuoštos, vi
sos po $1.00 kiekviena.

t

0

0

|HI< nųs modeliai.

po si.09 kiekviena.

Waukegan, III
Vakaras.

šu re-nge vakarą. Scenoj statė

ir “Caras Sibire.
Lošėjai savo užduotis išpildė 

gana gerai. Tūli jų lik pirma 
syk pasirodė scenoje, lai 
duoda vilties, kad laikui bėgant

ir režisieriui, d.

mes tini savęs šita lošimo naš- < * *
Ją, bet išnešė ją labai gerai. Liet.
Skyriui liks ylių gražaus pelno.

—Korespondentas.

Baltimore, Md
Ateikite subatoje anksti 
dėl šių stebėtinų verčių. 
Išpardavimas užsibaigia 
lygiai 5:30 vakare.

Tarptautiškas mitingas.

Not old—but new! Comprėnez vous?
2 _ L  ‘ — - - — -— - — - -   1—  ■ :::   - - -  . ;  f/ ■,  S  i— ' - h** 1 či-4 a •_  . *,■’ .'*4’ . '• *
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Subatoje tiktai, gruodžio 7-tą 
400 moterims ir merginoms

200 KAUTAI
Už šio sezono pigiausias kainas

kaulų nuo išdirbėjo, reikalavusio ga
lavai cush. prigelbsti mums pasiūlyti 
musu kostumerianis tikrus $20 žiemi
nius kautus laike šio nepaprasto išpar
davimai

Geri sunkus, vilnono velour kaulai, 
su puikiais, dideliais šilkinio pliušo kal- 
nieriais; su diržais stailč, papuošta ki- 
šeniais ir guzikais, pilnas 18 colių il
gis. geras įvairumas spalvų, priskiriant 
rudas, žalias ir tamsiai mėlynas, taip
gi juodas. . .r •>

Geriausi
Lietuviški /'JĘ

Rekordai fe
A t - - t ' 4 7-

rX; V*

d

yjiw

Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 
kuris patinka ir prisięsk pinigus, aš jums nusiųsiu į namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS. TENORAS.
Šienapiulė’’.)

1 isin mamai pasakysiu.
Kur Tas šaltinėlis.

Naujoji Gadynė. Dainius.
Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.

E. 3348 — Suktinis. Valia. Valužė (iš Operos
<796 — Bernužėli Nesvoliok. I

3349 — Prirodino Seni žmonės
3350 — ‘

E 3623 -r-

E 3840 —
E 3811 —
E 2356 — Lietuva
E 2357 — Birutė.
E 2358 — Darbininkų Marsciiek".

— Sveiki Broliai Dainininkai.e 
E 
E

23112
2393
2391

Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Nakle 
Atėjo Žiemelė. Vai, kaęl Aš Išjojau.

Tėvynė musų.’ Tykiai Nemunėlis teka.
Kur banguoja Nemunėlis.

. Sukeikime kovą.
--------............ Ko Liūdit Sveteliai. ‘ 

landomi. Jojau Dieną.

ŠIMKUS.
E 3905 — Ant lėvelio Dvaro, ir Nesi graudi n k, Mergele 

3906 — Bijūnėlis žalias, ir Važiavau Dieną.
ĮDAINAVO marė ir jonas flžAUSKAI,

3190 _ Trjs berneliui. Vakarinė daina.
3244 Skambančios Stygos, ’l’u mano motinėle.
•?.V - ~ ’.njlri0 krantelio. Saulutė tekėjo.
321.) — (įimtinė šalis. Sunku gyventi.

‘^dilelę. Gegužinės daina.
3—J1 — i laukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO a. kvederas, baritonas.
k 2223 — Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurka.

2224 — Mano laivas, daina. I sveikatą, maršas. Orkestrą.
ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.

— Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
— Sveiku Marija.
— O kur buvai, dieduk mano. pi. Bradunienė ir Vaškevičius. 

Ungarų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

— Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
— llaseinių polka.
— Stmnbriškiu polka.
— Polka nuo Budos.
— šalies grožybė, Valcas.
— Gražioji polka.
—■ Kalnų augšlumas
— Žemaičių polka.
— Klumpakojis. I
— Kur vėjai pučia.
— Visur linksma.

E

E 
E

T 
1

3625
3812
1217

j ta i nė j e, 223 N. II
| vo mas-milingas.
linis W. Toole — apie dabartinį 
Europos padėjimą. Aiškino
delko

bu-

į kvietė publiką išreikšt užliejau-
« < Y 1 • « • • 1 • • • • IX I

1 likti sustojo ir entuziastiškai su-

, Barrv s .įveltiinej(‘ surengė pra- 
(kalbas. Plakatuose buvo gar- 
i siutą, kad kalbės Dr. Šliupas ir 
Į inžinii rius Naruševičius, bei 
t Naruševičiaus nebuvo. Kalbė- 
■ jo šliupas ir Šliūpienė, šliupas 

jis visuomet pasakoja tą pa-

ičas, Lietuvoje esąs užsienio rei- 
i kalų mrnisteris. Mat, ponui 
į šliupui linksma, kad jo žentas 
.su grafu Tiškevičių kartu mini- 
• storiau ja... Bet ar ilgai šliupui

dabar lik pienuoja

' iiukos Lii tuvos 
mybės” 1‘ondan. 
tu virs pustrečio

I kalbėjo Šliūpienė

nais doleriu, 
kalbėli rinkta

Aukų surink- 
šimto. Vėliau 

, ji ragino mo
teris šelpti Lietuvos nuvargu

sius žmones. Kas turįs atlieka
mų drabužių, sakė Šliūpienė, te
gul atiduoda dėl nukentėjusių.

—Zigmas.

Cleveland, Ohio
Pasikėsinimas.

Lapkričio 25 d. lutas vietos 
barberys anglas du kartu pašo-

nę ir vėliau pats nusišovė. Stry-

Kokiuo tikslu buvo attikta 
niinčtasai pasikėsinimas, dar 
nesužinota. —A. J. Naunčikas.

LEWIST0N, ME

Motery vakaras.

KORKO GALAIS EGYPTISKICIGARE TAI
n . , DVIDEŠIMTDėžutėseįklausykite, Žmonės!

Jei jus ne pilnai užganėdinti

sugrąžinkite likusius į 29 
West Kinzie St.. Chicago 
ir gausite mainais THRIFT 
STAMP.
Kas pamėginsite?—Kokybę 
iš Seno Egypto!!

Moti
Publikos buvo daug 

s\ tainė. Rengėjoms liks gra
žaus pelno.

—Ona Sankuniutė.

COLLINSVILLE, ILL.

Iš angliakasių gyvenimo.

Collinsvillės angliakasiu isto
rija labai marga, šičia aš ma
na i kalbėli lik apie laikotarpį, 
apimantį 191 I —18 melus. 1911 
m> lais anglies baronu žiauru-

cit) mas.

ko

angliakasiams

iprie.šin'li negalėjo, nes prie

žinoli, kad bus laip, kaip nori 
maloningasai “Mr boss”...

Taip buvo danais laikais”. 
Karės laiku, kada sumažėjo be
darbių armija, dalykai pasitaisė. 
Mainierių gyvenimas pasidarė 
kliokiu. Kitokiu pasidarė ir rū
stusis “Mr boss”, nes, matote, 
prie mainų nebestovėjo būrys 

' laukiančių pavelijimo leisties “j 
į apačią”... O ir palįs darbininkai 
pasidarė kiloki: nebenusileidžia 
prieš “Mr hoss’ą”. Visi jie—ge
ri unijislai ir reikale užtaria 
skriaudžiamą draugą.

Bet., dabar? Kaip bus dabar? 
Užmaryje visa aprimo. Prade
da apriint ir “mainos”. Dabar 
jau pradeda dirbt (po tris-ketu-

pačią”. O “mainos” tedirbo tik (];1|. 
po dvi tris dienas į savaitę... (Ii 
ka kuriose lik po dvi-tris dienas' 
į <i vi savaili.

tuve 205 W. Markei St., Provi-

parcm’li tą visuomenišką islai-

ir gauni gerespiu prekių negu 
pas privatiškus biznierius.

gos žymiai sumažėjo. Dabar 
visi daro neblogą bizni — net

Nuo lapkričio pirmos buvo

Mainicriai

DATRUOTIZMAS 
* Pačedurnas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis - 
' ’ $120,000.00.

S. E. Cor. Fourth anų 
Jackson Sts. 

SIOUX CITY, IA.

SVEIKATA

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kinio 
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 lik $2A)0 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

lerį į dieną, o kontrakluoli mai-' 
nieriai gavo tik 15 centų, lįuo do
lerio. Bet ir nekuriu kasyklų C' * car ilgai?... Rasi ir vėl pri

sieis sugrįžt į “anuos laikus”.
Darbininkai privalo budėti. 

Jie turi žinot, kad darbdaviai 
jų nepasigailės. Prie pirmos 
progos jie stengsis parodyt ką

kompaničnus ir senus mainie- 
rius. Mat, jiems reikia mokėti 
daugiau negu kontraktuotiems 
mainieriams. Kur dingo unijos 
“komisija,” kad nieko už tai ne
sako godiems anglių baronams? 

—šimonietis.

Lapkričio 23 d. Lietuvos Du-2651
2652 
3315 
3316
2580 
2581

Kazokas, valcas.
Jurgiuko kazokas.

Mažrusiška polka. 
. žuvininkų valcas. 

ivasaiio rytas, polka, 
valcas. Kariškas maršas. 

Gudri, mazurka.
Kokietka, polka. 

Esu garbingas vyras. 
Šok j ratą.

Kadrilius. Sugrajino kapelija.
I \vo Stop. Labai garsus šokių rekordas.

Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.90 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiame veltui.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

E 
E

E

1

1

E

2706
2397
3798

1709
3998
2639

si pramogų vakarą — kepurinį 
balių su prakalbomis, deklema- 
cijomis ir šiaip įvairiomis žais
mėmis.

Rengėjos buvo paskyrę kelia- 
lą dovanų, būtent: “už gražiau
sią kepurę” ir “geriausią pra

ku ^bloginusias, neveizint to, kad 
Illinois angliakasių unija, ypač 
Cc’dinsville apiiulinkėj, skaitėsi

kada mainieris pamatydavo ar- 
tinanltics “ypatingą šviesą”, jam 
diūktelėdavo galvon: ar lik ne 
“Mr boss”... O kada tas “Mr

—Laisves Mylėtojas.

SCRANTON, PA.

jo draugė Skirmonticnė 
turėjo gražiausią kepurę; antrą

šis ’ į viršų nepasipriešinsi. 
La:mė tam “nusidėjėliui,” kur 
įnirdavo lanksčią nugarą ir lie- 
žu į: auti to “Mr boss” susi m y-

“geriausią prakalbą” dovaną ga-lodavo ir duodavo kitą, prastes- 
vo d. Vaitkus—visiems metams nį darbą.

Ra- 
va- 
nc-

Lapkričio 27 d. LMPS. 4 
jonas buvo surengęs gėlių 
karą. Publikos atsilankė 
daugiausia. Priežastis vienu
vakaru anksčiau buvo surengta 
teatras. Rajonas buvo suren
gęs skrynučių vakarą lapkričio 
17 d., Wilkes-Barre, Pa. Vaka-

Rusiškos ir Turkiškos Vaitos
12tb St. Tcl. 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.

Tn

RUSSIAN
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Mums sako, kad “demoMums sako, kad “demo- vietoje jos gali būti daugiau 
kratybė” jau atgyvenusi sa- arba mažiau, ir kad demo- 

• kratybės vykinimas (kovavo amžių; dabar atėjusi so-
Pubiished Daily excent Suuday by cializmo gadynė. Gerai; bet už demokratybę) turi per- 
tbO Uthuaulan Pub. Co^ Ine. ,__ .-.l-A-in anniali*7_ Aaiirrirha loinanill

1739 SO. HALSTED ST
CHICAGO, ILLINOIS.

juos, nes pas sveiko proto 
žmones negali būt dviejų j 
nuomonių sulig jų. i 

Demokratija, prašalinusi 
iš savo kelio vieną kliūtį, tu
ri eiti toliaus ir kovot su ki
tomis kliūtimis, — kol jos- 
bus, pagalios, visos prašalin
tos. Ir Vokietijos militariz- 
mo griuvimas todėl reiškia 
demokratijai, taigi visų-pir- 
ma darbininkų klesai, ne am
žinos šventės ir pasilsio atė
jimą, o tiktai naujo darbo, 
naujų kovų gadynę. Darbi-: 
ninku klesa šiandie visame 
pasaulyje turi daugiaus vie
tos išsitiest, kovodama už 
galutiną pasiliuosavimą — 

už socializmą.

Kalendorius 
dykai!
Norime pranešti visiems draugams ir vartoto
jams Severos Vaistus, kad dabar galima gauti 
jūsų aptickoje užtektinai Severos Kalendorių. 
Reikalaukite vieno. Duodamas dykai I

Kosulys 
ir peršalimas 

parinkta lai pora, pasitinkanti žmogų visur. 
Bukite atsargus. Apsirūpink tuojaus iš pra
džios. Neleisk jiems jsišaknčli giliai. Praša
link jas. Vartok >

Severa’s
Balsam for Lungs 

(Severos Baisumas Plaučiams) kad sulaikyti ko
sulį, pasiliuosuoti nuo dusulio, paliuosavimo 
plčgmos ir gydymo uždegimo ir suerzinimo plė
vės. Priedais imk

eiti daugybę laipsnių.
Mums teko girdėti, pav. 

tokių argumentų iš kairu- 
rių socialistų lupų: “Naujie
nos” — sako jie — skelbė, 
{kad kova prieš Vokietijos

pr visur jau atėjo socializ
mo gadynė — ir Kynuose ir 
Indijoje, ir Turkijoje, ir Af
rikoje? Ir ar socializmas 
nėra nuosakus tos pačios de
mokratybės įkūnijimas? ir__

Socializmo gadynė, tiesa, militarizmą esanti kova dė
jau atėjo — toje prasmėje, mokratijos prieš autokrati- 
kad kuriose-nekuriose šaly- ją; bet kurgi yra ta “demo- 
se socialistai jau įgijo galios kratija” — kuomet socialis- 
pradėt praktikoje vykint sa- jtai šiandie neturi teisės da- 
vo idealus (savo “progra-pyvauti taikos konferencijo- 
mo maximum”). Vienok tos’je ,kuomet spauda randasi 
šalis dar šiandie sudaro tik-(po cenzūra, ir žmonės bau- 
tai neskaitlingą mažumą pa- džiami už politinius nusidė- 
saulio valstybių tarpe. Ki- Įjimus?!. Šitokių argumen- 
tose šalyse socialistai dar ne- tų autoriams išrodo, kad jie 
turi tos galios; o nemažame savo klausimais suvarė mus 
skaičiuje šalių — ne vien A-|‘U ožio ragą”; ir kaikurie jų 
zijoje ir Afrikoje, bet ir pa- pma net kvailai džiaugties ir 

___ _£ioje Europoje — dar nėra į straksėt, kad pačios “Nau- 
pinlgus reikia niąsti Pačio Money salvgu tam, kad socialis- jjienos” nusiskundžia ant tų 
---i-_____ __________ — jtai galėtų tuoj įvykinti savo i suvaržymų, kuriuos uždėjo

------------------------- j(]ea]US) jeigu valdžia ir pa- ant jų ta “demokratija”. Bet 
tektų laikinai į jų rankas, ištiesų tai anie jų klausimai,

Taigi kalbėt apie tai, kad lygiai kaip ir jų džiaugs- 
žmonija jau palikusi užpa-j'nias, yra niekas daugiaus,

Telephone Canal 1506

^mllenos eina kasdien, ISskiriant 
nedčidienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chieago, 
iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chieago je—pačtu:

Metams .............................
Pusei meto  .................  5.oJJ
Trims mėnesiams .............. l
Dviem mėnesiam .............. 1*5
Vienam mėnesiui..................... /•

Chieagoje—per nešiotojui:
Viena kopija............................. 02
Savaitei ......................................J-
Mėnesiui ....................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Kanadoj, metams ..... 
Visur kitur užsieniuose

Orderiu, kartu su atsakymu.

15.00 
3.00 
1.65
.65

7.00
. V.00

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

šaulio valstybių tarpe.
.........  , ■ u ■*

True translation filert wlth the post- 
inaster at_Chieago, III., Dec. (», 1918, 
us reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Komitetas Susižinojimo 
su Lietuva.

Pranešimas Visuomenei

Severos Lietuviškas Kalendorius
1919 metams

Susideda v61 iš paprastų Kalendoriaus žinių, 
mčnulio atmainų, nuspėjimo oro, žingeidus skai 
tymai ir gražus juokai. Tolinus seka pamoki
nantis ir žingeidus aprašymai, kas padaro šią 
knygutę pageidujama kiekviename name.

Reikalaukite jo aptiekosc, kur perkate 
Severos Vaistus, 
gauti, parašykite 
duokite antrašus

W. F. SEVERĄ COm

Severa’s Cold and Grip Tablets

Jeigu negalima jo 
tiesiog j mus ir pri- 
savo draugų.

CEDAR RAPIDS, IOWA.

(Severos Plotvės nuo Peršalimo ir Gripo) pra- 
šalinimui nušalimo.

Kaina Severos Balshmo plaučiam 25 ir 50c.
Kaina Severos Plešku nuo šalčio ir gripo 30c

Severos vaistai parduodami visur aptiekosc. 
.Jeigu jus negalite gauti jų nuo savo aptieko- 
riaus, atsiųskite savo užsakymą į
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

kalyje savęs prieš-socialis- t'kaip ženklai chaoso jų pro-

Straipsniai
t_-----------------——--------------- -—•

True translation fiicd with the post- 
nuisler at Chieago, III., Dec. 6, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Demokrate be ir 
socializmas.

Žodis “demokratybė”

tinio plėtojimo laikus, dar įtuose.
yra peranksti. Ir socialistai ' “Naujienos”, tiesa, sakė, 
privalo be jokių svyravimų kad kova prieš Vokietijos 
pripažinti šitą tiesą. Klai-imilitaifeną ir autokratiją 
dinimu savęs tuo, ko nėra, |yra demokratijos reikaluo- 
socialistai ne patarnautų sa-Ise (kad Vokietijos priešų 
|vo idėjai, 6 tiktai susilauk- pusėje esą vien tiktai demo- 
’tų netolimoje ateityje pra- jkratijos šalininkai,to jos ne- 
įgaištingų apsivylimų. j’sakė!); bet jos niekuomet 

Bet, kaip pastebėjome au- jneskelbė ir negalėjo skelbti, 
pa- gščiaus, socializmas yra ne (kad demokratija, kovojusi

Susirašinėjant su Komitetu, 
reikia adresuot laiškus Sekre
torės vardu: J. Žemaitė, 

1739 So. Halsted St., 
Chieago,

Redakcijos Pastaba.
Šito Komiteto susiorganizavi- 

mą Amerikos lietuvių visuome- OS i * . , .
i nč gali tiktai pasveikinti. Susi- 
I) Įvelti 1 ■

Ižinojimas su Lietuvos žmonė- 
- imis šiandie yra kone svarbiau-

Jau nuo senai Amerikos lie
tuviai jaučia štokų ryšių su Lie
tuva. Bet ypatingai jie pajuto 
tų dabar, kada pasibaigė kare ir 
atėjo laikas Lietuvai pradėt iš- 
naujo tvarkyt saVo gyvenimų. ( 
šimtai tūkstančių Lietuvos iš-| 
eivių Amerikoje rūpinasi, 
dedasi su jų giminėmis ir drau-į 
gaiš tėvynėje: ar jie gyvi ir svei- .
ki, ar nereikia jiems kokios pa-Į ’r ^haUSJay!pr‘>!’IC,"ai.ar 

Daugelis žmonių gal-j 
voja apie sugrįžimų Lietuvon.

Bet kaip patyrus apie žmonių ’

lo... Per eilę metų jie tarnavo 
ne jums, ale kasyklų savinin
kams. Iš jūsų jie reikalavo tik

kovoja ir netik už vienos Lietu-

111.

tų laisvę. Karštuolis nieko ne
pešęs pasitraukė. Neužilgio te
čiaus kitas, toks pat “karštas 
tėvynainis”, pradėjo atakuoti 
žmogių, al'sišaukusj būti tokiu 
kolektorium, kur “mažiau kaip 
doleris” nepriima. Trečias vėl 
pradėjo kamantinėti jauną vai
kiną, būtent: ar jis turįs pinigų 
ir kodėl jų neduodąs “dėl lais
vos Lietuvos**...

Manau, šitų kelių faktų pil
nai pakanka, kad supratus, tų 
neva “apšviestų ypatų” kullu- 
ringumą ir... dorą.

J’aigi, kur link eina tie musų 
“tėvynainiai”, susibroliavusicji 
su aršiausiais Lietuvos laisvės 
neprieteliais — klerikalais? Ir 
jie dar norėtų, kad šitokiam jų 
žygiui pritartų socialistai ir visi 
kiti pažangieji žmonės! Nelauki
te, ponai!...

—Proletaras.
......... ...............   „„ 4

Prue translation filed wnh the post- 
inaster ai Chieago, III., Dec. (i, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KAIP FRANCIJA PADE
DA BEDARBIAMS

Taigi jus nenorėsite rinkti tų 
pačių viršininkų. Jus stengsi
tės išrinkti kitus, kurie tarnautų 
jums, o ne kompanijoms. Pa
sinaudodamas ta proga, aš no
riu jums rekomenduol sekamus 
draugus. Štai jie:

Į prezidentus — Frceman 
Thompson; jo pagelbininku — 
Thom Parry.

Į sekretorius — John Watts.
Į auditorius — George H. Ca- 

rieco ir John Gartshore.
Durininku — Thomas Ayl- 

ward.
Visus 

pažįstu 
veiklus,
darbininkų reikalų gynėjai. Juos 
išrinkę jus iškarto pastatysite 
musų organizaciją ant tvirtu 

J pamatų. -Tatai, Medžio* 10 d.
pisi, kaip vienas ,balsuokite už 
nurodytus asmenis!

Visi tie angliakasiai, kur no
rėtų daugiau patirt apie senųjų 
unijos viršininkų darbelius, lė

- į merikiečiams. Nežinodami, kas 
]dedasi Lietuvoje, kokiose sųly- 
’ gose tenai žmonės randasi, a- 
merikiečiai negali numanyt, nė 
kaip jie turėtų padėt Lietuvos 
gyventojams, nė kų jie turi gal
vot apie grįžimų Lietuvon (kas 
daugeliui amerikiečių šiandie 
labai rupi). Ir išrodo, kad toks 

J padėjimas dar gali tęsties per 
. (mėnesių mėnesius, nes lorma- 
llio karės užbaigimo, t ur-bu t rei- 

, . ■ . .. kia laukti ne anksčiaus, kaip paliūne yta susirūpino savo arti-1 _ LA* ti-------------- ,i----------- q regu-
. i i ’ ,. liarė komunikacija su Lietuvajie pasieks juos tuomet, kuomet' . J.

I gal da negreit prasidės ir po ga- 
j lotinos taikos padarymo.

Mes manome, kad pirmutinis 
darbas Komiteto ^Susižinojimo 
su Lietuva turi būt surasti bū
dų gauti žinių apie Lietuvą per 
tų laikotarpį, kada tarp Amcri-

gclbos.

• • • V • - — — — j/ r i' «/ z v 1/Vl 11(.UĮ/ |/< < V J k. <4 ** * v# * * •

sidarė paskutiniu laiku nela- priešingas demokratybei da-(prieš Vokietiją, turinti jau ,>n<iėjinui Lietuvoje ir kaip ga-’
bai mylimu tarpe kaikurių 
socialistų ir šiaip radikaliai 
protaujančių žmonių. Jie ė- 
mė iš jo tyčioties ir net skai
tyt blogu daiktu jo vartoji
mą. “Naujienoms”, pavyz
džiui ,daug kartų buvo pik
tai prikaišiojama, kam jos

lykas, o greičiaus jos tąsa irp/isa, kojai reikia, arba kad^j^ nuspręsti, važiuoti Lietu-į
nuosakus realizavimas (įvy-'pergalėjimas Vokietijos mi-
Įkinimas tikrenybėje). iįitarizmo pats savaimi atne-
• Nuosakus demokratas ga- 'šiąs demokratijai visa, ko ji
Ii būti tiktai socialistas. Nes trokšta. “Naujienos” nepa- jr Amerikos yra senai pertrauk-

von, ar ne, — kad niekas ne
gauna jokių žinių iš tenai? Vi
sa komunikacija tarpe Lietuvos

1 Ii būti tiktai socialistas. Nes
[socialistas stoja už tokią tva takojo nebūtų dalykų ir ne-||a, i.
j rką, kurioje nebus jokių pri- mėgino pažadinti žmonyse p gaig8 but atnaujinta.
tvilegijų ir jokių privilegi-'.nepamatuotų vilčių; jos tik- per tą laiką veiks tie žmonės,!

kalbančios apie demokraty- juotų klesų; kurioje išnyks (tai nurodinėjo į vieną dide- ________________
-----trf, ažrlOt’kalbėjusios vien a-'visi visuomenės klesų skirties svarbos reikalą, atsira- mųjų likimu tėvynėje, ir kaiĮ; vasaryje arba vasarą, 

pie sėcializmą ir revoliuciją. Jtumai, taigi ir pačios klesos. dusį demokratijai prie susi-į ’
šitas neprilankumas de-1Socialistas noii^kad liaudis, dėjusių aplinkybių: į tai, kad atsidarys nuolatiniu ipačto su- 

mokratybei atsirado dau-.žinios branduolį visose nau-|Dė pagreitinimas karės bai- šinešimai su Lietuva, kad dau-
VM, JI* V111 V j J ~     - y--~ ~    

reklamuot partijos ir žmo-Į sudaro darbininkų klesa, pa
neš, iki šiol neturėjusieji, ar-! taptų pilnu savo likimo ir 
ba ir šiandie nebe turintieji, 'visuomenės valdonu. Taigi 
su demokratybe nieko bend-'jo tikslas yra pilnas demo- 
ra. “Demokratijos laimėj i- !;kratybės (arba demokrati
niu”, sakysime, nesenai nu-[jos) įyykinimas; nes “demo- 
džiugo Anglijos karalius Ju- 'kratija” nieko kita ir nereiš- 
rgis Penktasis; “demokrati-'kia, kaip liaudį ir liaudies 
jos draugais” statosi musų valdžią.
klerikalai; “tikru demokra-

giausia delei to, kad ją ėmė Į joviško išsiplėtojimo šalyse

Kiekvienas žmogus, kuri
tu” piešia klerikalų pasiunti nčra socialistas, stoja (suži- 
niai Europoje kunigaikštį njaį ar]ja nesužiniai) už ko- 
von Lrachą, buvusįjį kandi- (!kias-nors privilegijas, taigi 
datą į Lietuvos karalius. ju£ liaudies pavergimą toje 

Kada net karaliai ir kara-įarba kitoje formoje. Ir to
lių garbintojai ima giedoti dėl yra keista matyt, kaip 
hymnus “demokratybei”, ta-1 tūli socialistai su baime ar
da, suprantama, tarpe radi-jba panieka kreipiasi nuo de- 
kaliai protaujančių žmonių mokratybės, pavesdami ją 
kįlą neprielankumo jausmas tikrosios demokratijos prie- 
’ 1 . • Panašiai buvo ,šų globai. Jie tuo parodo

jtokį-pat neaiškumą savo 
prote, kaip tie ūpo revoliuci
onieriai, kurie niekina ap- 
švietą dėlto, kad žymi ap
šviestų žmonių dalis randa- 

i si atžagareivių eilėse.

mai

ir praeis daug mėnesių, kol 
. Kų-gi

gimo, nė tinkamas jos likvi-. gelis jų šiandie nežino net, kur 
davimas, pasekmingas dar-Į savo giminių jieškoti? 
bininkų judėjimo plėtojimą- žmones delei to reikalo jieš- 
si ateityje, nė Rusijos revo- ko informacijų pas privatinius I 
liucijos išgelbėjimas nebūtų Į asmenis, laikraščių redakcijose' . .
galimi, jeigu Vokietijos mi-|ir kitokiose įstaigose, bet (laž.|kos ir Lietuvos dar nebus atsi- 
litariznias paimtų viršų ka- .'niausią be. jokių pasekmių.
rčje; kad dentokratija, va-į

Žmones dėlei to reikalo jieš-

suminėtus draugus aš 
asmeniškai. Jie yra 

sumanus ir sąžiningi

Heleased by thc Commillce on 
Public Information.

blind leaders of thc blind” — 
Dešimts aklų vadovų akliems. 
Ten aiškiai išdėstyta visos se
nųjų unijos vadų meklerystės 
— kaip jie sėbrauja su samdy
tojais ir įdavinėjo darbininkų 
reikalus. Kiekvienas aneliaka-

.naujinę reguliariai susinešimai.
I Dabar tą dalyką stengiasi mo
nopolizuoti savo rankose tam ti
kros partijų įstaigos, kurių be- 
išidiškumu yra pamato abejoti.

Bet didžiausis patarnavimas lyti ir paaiškint apie tai savo 
/Amerikos lietuviams butų, jei-( draugams, taip kad gruodžio 10 

. igu tasai Komitetas sugebėtų u- dieną mes galėtume atsikratyt s. i < i i •

įeina galėn naujos taisyklės link 
davinio valdiškos pašalpos aps
kričių ir departamentų bedarbių 
fondams. Pašalpa duodama tik

rčje; kad dentokratija, 
dinasi, yra užinteresuota Vo 
kietijos pralaimėjime. Na, 
ir koks sveiko proto žmogus j učių Lietuvoje, 
drįs šiandie tvirtinti, kad tai ’ 
buvo netiesa?

Vokietijos pralaimėjimas i mc ateiti į pagelbą žmonėms, 
karėje prašalino sunaikini-i Mes pasistengsime surinkti in- 
mo ir pavergimo pavojų, ku- formacijas apie tinkamus I 
riuo grūmojo josios armijos’ dus susižinojimo su Lietuva ir i 
vakarų Europos šalims ;* paskelbsime tas f 
Vokietijos pralaimėjimas pa per spaudą, ir jau dabar, 
liuosavo nuo pavergimo tas dar komunikacija yra 
šalis Europos rytuose, ku- kontrolėje 
rias ji buvo jau užkariavus;
Vokietijos ]

N,era abejonės ,kad panašiam 
padėjime dabar randasi ir šim
tai tūkstančių šeimynų, gyvena-

Akyvajzdoje šitokio reikalo, 
mes, būrelis moterų, pasiryžė

Imiausiu laiku pasiųsti delegatą 
j i Lietuvon, kuris patirtų dalykus 

jaut vietos ir paskui, pagrįžęs, 
tas informacijas * ^pasakotų apie juos žmonėms 

k(ji Į ir aprašytų spaudoje. Tokia dc- 
i valdžios !lcgato inisija butų be galo sun- 

; pasiųsti, kaip gali-lkus ir l>ainus darbas Prie dabar- 
rias ji buvo jau užkariavus; ma greičiaus, Lietuvon tam lik-1 aplinkybių, ii jai įmetu 
Vokietijos pralaimėjimas,! rą atstovą, kuris pristatytų te-]bld paskirtas pilnai konpetenli- 
pagalios, pastūmėjo prie re-Inai žmonėms žinias apie jų gi- ■ 
voliucijos Vokietiją, Austri- minės Amerikoje ir, ištyręs pa- 
ją, Vengriją, Balkanų vals- dėjimą Lietuvoje, sugrįžtų duot 
tybes, Lenkiją, Lietuvą ir tt. raportą Amerikiečiams.
Tiek daug atsiekti vienu, ga
lima sakyti, smugiu demo- sime vėliaus, 
kratijai dar nepavyko nėĮčiame visus žmones, kurie ma-, 
kartą visoje žmonijos isto-ilo tokio darbo naudą, 
rijoje. ■ mums, kuo kas galės.

Kitose šalyse, tiesa, daly-' 
kai dar anaiptol ne taip ge
rai stovi, kaip demokratija 
geistų; laikinai jie gali to
liaus net, kad kokios, šiek- 
1 iek dar ir pablogėt. Bet 
klausimas: kaip jie stovėtų, 
jeigu karę butų laimėjusi’ Vo 
kieti ja? Ir prie kokių ap
linkybių yra lengvinus ko
vot už savo reikalus šios ša
lies ir kitų šalių demokrati
jai— ar kada socialistai val
do centralinę Europą, ar ka

rių pažymėjimui tinkames- pagalvoja apie tai, kad de- da ją valdytų pergalės liau-. 
nis terminas (išsireiškimas) jmokratybė, kaip ir kiekvie-įrais apvainikuotasai kaize- 

I\nas socialia apsireiškimas, rizmas? Pastatyt šituos 
plėtojasi, kad tam tikroje klausimus reiškia atsakyt į

linkui jos.
kitąsyk ir su žodžiu “socia
lizmas”: kada apie vidurį 
devynioliktojo šimtmečio bu 
vo įėję j madą visokias soci- 
al-reformatoriškas svajones 
vadinti “socializmu”, tai so
cializmo ir socialisto vardai \ Dusyk du yra keturi, ne
tapo taip diskredituoti revo- žiūrint to, kad ir Rockefelle- 
liucinieriii ir protaujančių j ris arba Rooseveltas taip sa-j
žmonių akyse, jogei Mark-jko! Taip-pat ir demokraty- 
sas ir Engelsas pavadino pi-j be yra geras daiktas, nežiu- 
rmąji mokslinį proletarinės; rint to, kad šiandie daugelis 
partijos programą “komuni-' 
stų”, o ne socialistų Manife-

mėgina pavartot ją, kaipo 
skraistę savo jitžagareiviš- 
kumui paslėpti.

Bet Markso pasekėjai ga- 
lų-gale visgi priėmė socialis
tų vardą! Mes nemanome 
taip-pat ,kad ir žodis “demo
kratybė” (arba demokrati
ja) butų galutinai išguitas o ir prie to, kad jie įsivaizdi- 
iš politinės darbininkų ter- na ją, kaipo‘kokį amžinai 
minologijos; kadangi tasai nesikeičiantį, vienoje formo- 
žodis išreiškia dalykus, ku- je sustingusį daiktą. Jie ne-

Bet nemokėjimas suprasti 
demokratybės reikšmę veda 
ne tiktai prie to, kad žmo
nės stato ją prieš socializmą,

Musų veikimo pienų paskelb-

škas asmuo.
Mes tikimės tečiaus, kad Ko

mitetas Susižinojimo su Lietu
va sugebės tinkamai atlikti pa
siimtas ant savęs pareigas, ka

Tuogi tarpu kvie-ldau^ J° stlstate matome gabių,

yra sunku surasti

žinančių ir vertų pasitikėjimo 
moterų-veikėjų. “Naujienoms” 

Imda-'^)US mal°nu paremti jį ir kuo 
mos ant savęs šitą darbą, mes padėt jam. 
nemanome, kad užbėgsime už 
akių kokiai-nors gyvuojančiai 

organizacijai arba partijai. Mu
sų darbas neturi nieko bendro 
nė su politika, nė su partijų tik
slais; todėl tikimės, kad kiek
vienas galės pritarti jam ir pa
remti.

Komitetas Susižinojimo su 
Lietuva pasidalino \ tarp savęs 
pareigas sekamu budu: J’i 

Marė Jurgelionienė, pirm.; 
Julija Žemaitė, sekretorė; 
Nora Gugienė, iždininkė. 
Narės: J. Vasiliauskienė, 

P. Kemežiene, 
B. Briedienė.

Skaitytoju Balsai
{Už Išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

ili. Valstijos Angliakasių Iš 
4 Distrikto Domai.

džio 10 dienų mes turėsime rin
kti naujus tunijos ,Veršininkus, 
veikiausia atsimenate senųjų li
nijos viršininkų “pasidarbavi
mą”; atsimenate, nes angliaka
siams jie dasiedė iki gyvo kau-

tų aklųjų vadovų, o išsirinkti 
tikrus musų reikalų gynėjus.

x —Kovotojas.

KUR LINK JIE EINA?

Šį rašinėlį pašvenčių liekam 
kitam, kaip toms “apšviestoms 
ypatoms” So. Omahoj, kur, var
dan patriotizmo, apsieina su 
žmonėmis, kaip su vergais. Jos 
nuolat šūkauja apie laisvą Lie
tuvą, tik niekada nepasako ko
kios laimes jie norėtų. Juk tū
li Lietuvos laimę mato tik krikš
čioniškoj konservą lyriškoj me
na rliijoj...

Šiakite vienas pavyzdėlis. La-

Fondas surengė neva viešų su
sirinkimų. Vyriausias susirin
kimo tikslas buvo “rinkli pini
gus dėl laisvos Lietuvos”. Ir kaip 
jie rinko! Girdi, kuris duos ma
žiau kaip dolerį — nepriimk So
cialistai, dalyvavusieji tame ne
va susirinkime užreiškė, kad 
toks aukų rinkimo būdas yra ne
tikęs, žiaurus. Kalbant apie lai
svų Lietuvą nereikėtų daryli 
prievartos, čia juk liuosanoris 
darbas. Bet čia tuoj pašoka se
nyvas žmogus ii’ pribėgęs prie 
vieno kalbėtojo ryklelia:- “Pa
sakyk, ar tu nori laisvos Lietu
vos, ar ne?” Užpultasai pasiaiš
kina, kad socįalisiai jau senai

li uosc apskričiuose sykiu paė
mus, kame bedarbių fondas yra 
sudarytas, skaičius siekia ne ma
žiau kaip 5000. Pagal taisyklės 
tik tiems bedarbiams teikiama 
pašalpa, kurie per paskirtą il
gumų laiko, prieš likimų bedar
biais yra dirbę kokiame nors 
apmokame darbe.

Asmens, kurie be tikros prie
žasties atsisako stoti į jiems tei
kiamąjį darbą, tie, kurie nuo
latos nedirba ir tie, kurie gauna 
atlyginimą pagal įstatymus, ku
kiais duodama pašalpa šeimy
noms paimtųjų į kariuomenę 
narių iš tų fondų pašalpos ne
gauna.

Bedarbiams pašalpų išmoka 
komisija, susidedanti iš darbda
vių ir darbininkų lygiomis da
limis, kurias paskiria vielos vir
šininkas.

Miesto Ofisas i
127 N. Durborn St.

Itlt *13 Unity Bldt.
Tel. Central 4411

TeJ. Pult m a n 342
Dr. D.J. BagoČius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IM 
CHIRURGAS

1G7J1 So. Mtchira* Ava, 
Rasdami. TU.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumenius ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310
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Vincas Krėvė.

Skerdžius —Kaip gi, — lyg kirkinda-
Į Sergėkite sava akis

(žiur. No. 181.

—Kur tau, vaikei, — katakiz- 
mų nežinojau. Kaip atėjau, 
tikrai paklausė, ar daugel man 
metų. Aš atsakiau, kad neži
nau, bet gal šimtas yra. Nieko 
nesakė, tik paklausė, ar įniršta 
dūšia žmogaus Aš pasakiau, 
kad gal miršta. Už tai ėmė ir 
pravarė.

—Kaip tu, dėde, tiek metų 
pagyvenęs, nežinojai, kad žmo-

gus turi neniirStalną sielą! — -—Visviena, kas būt — tas bu-’
—Senis užtraukė drūtai pipkę tų, o ne dovanotai!, 1

kartą, kitą, kad net sugruzdėjo
/ten viduryje paskum ėmė ją^mas, kalbėjo piemenukas —ta-
krapštyti svaigeliu, kur karojo (la gudrus buvo žmonės! Mal
ant cibuko.

—Iš kur gi man žinoti, ar aš Menas bijojo vakaro laike eiti 
kunigas; kaip jauhas buvau,(pro pirtį, kad laumė pirtin užsi- 
niekas nemokė, tik žiurėjo, kati 
kunigyston eitau. Ponas buvo 
piktas... Tada gi ir kunigai lo
kių katekizmų neklausė.

—Kaip gi dabar bus, dėduli?
—atsišaukė vėl piemenukas:— 
kunigas nepriims ant užrašų,

no bočiulis, kaip ir tu, dėde,
£ OVERKAUTŲ lšP®į
dVIlDdS tiktai OVi’HltlS

Kraujo ir Valgio 
Virškinimas

Blogas skilvis kėsinasi ant vi
so organizmo suteikdamas jam 
nesmagų paniūrimų, vėmimų, 
žarnų užkimšimų, blogų skonį 
burnoje ir tt.

Desėtkai tūkstančių lietuvių 
jau žino, kad delei pa gadi nto 
skilvio geriausias atitaisymo bū
das, tai

—Ne, dabar jau užrašis. Jau 
dabar žinau, kad dūšia nemir
šta. Kai paklaus, taip ir pasa
kysiu.

—Kaip nuveisi, pasiklaus da
bar ko kito, ir vėl nežinosi, —

—Ar žinai, dėde, kiek

Skerdžius užkišo pypkę 
juostos, pamąstė-pamąstė,

PARTOLA
Gydytojas saldainių formoje.

Iš daugelio padėkavonės laiš- , 
kų čia vieną trumpiausią patai- cze nasz”. 
piname:

Gerb. P. Partose! Jau 
rengiausi padėkavoti Jums už 
Jūsų puikiausį būdų Partolą, ku
ri mane išgydė. Aš paėmiau 5 
dėžes. Rekomenduoju visiems 
savo draugams. Prie šio pride
du 2 dol. ir dar meldžiu išsius- c

yra

HZ 
pa

—Tai, vaikei, ir nežinau...
O kiek pamąstęs daugiau, da

durė:
—Gal trįs.
Piemuo nusikvatojo.
—Matai-matai! O kad jus 

užgirstute, kaip jis poteriauja. 
Dėduli, sukalbėk tu mums “oj-

—Ek, gerai dabar jums juo- 
. kties ,kai jus išmažo mokia, 

i Mus ponai žiurėjo, kad tik ku* 
nigystą eitume. Nebuvo kada 
mokyties; kitas persižegnoti ir

Patylėjęs kiek dadurė:
—O vis gi tada žmonės buvo 

geresni, nei dabar... o gal ir
D. Kovaliauskas. 

Cliicago, 111.

Gydytojas formoje saldainių 
PARTOLA yra geriausiu draugu 
vyrų, moterų ir vaikų. Kiek
vienoje lietuvių šeimynoje turi 
rastis Partola. Partola reko
menduojama ir parduodama di
delėse dėžėse prekiuojančiose po 
1 dol. Kiekvienos užteks visai 
šeimynai ant 3 mėnesių. Užsi
sakykite šiandie.

j s —Kaip gi, gudrus buvo! Po
nai juos rykštėmis šveitė, o jie 
tylėjo — atrėžė jam piemenų-

—O ką tu jam padarytai? Ne 
tik.mušė,..bet ir aut..šunų mai
nė...

vedusi, neužkutentų jo...
—O gal ne? gal ne tiesa?
Piemenukas tik nusikvatojo.
—Juokis-juokis! Patmatysi,

ko tu dasijuoksi.
- Kad gi, dėde, jokių laumių 

nėra, tai tik gražios pasakos, — 
ištruko man vėl.

—Nėra, nėra! Iš kur tu žinai, 
kad nėra? Kaip gi jau ir žmo
gui gyventi, jei nėra jau nei 
miškinių, nei monų, nei lau
mių !..

—Ir kunigas, dėduli, sako, 
kad nėra,—kirkina senį pieme
nukas: — argi tu kunigui neti
kėsi ?

—Kunigas! kunigas! Kas ta
sai jūsų kunigas! Pirmai tai 
buvo kunigai! Vis iš ponų, ir 
kokių dar ponų! O dabar kas 
kunigas? Štai, prieš keletą mo
lų Makščio Janka kiaules ganė, 
o nūnai jisai jau kunigas, ir mo- 
teros jam rankas bučiuoja. Ku
nigas tiek tame išmano, kiek ir 
visi. Ot, tegul pasakytų, iškur 
tai, jei ji$ai visa išmano — ro
dydamas ranka straublį, tęsė 
Lapinas — nepasakys, kad kas- 
žin kas. O senovės žmonės vi
sa gerai žinojo.

—Ir aš tau pasakysiu be 
,nigo: nuo lietaus tai.

—Suvis ne nuo lietaus, 
meluok sveikas. Kad nuo 
taus, visados butų, kaip lyja. Ot 
•ir nežinai, nors ir mokytas.

—Tai kas gi, kad ne nuo lie
taus?

—Kas gi, kad ne Slraublis, 
kur taiso Vaivos juostą ir aša
ras barsto?

Lapinas ilgai dar šnipavo įpy
kęs. Mes abu su . piemenuku 
tylojova ir laukėva, ką mum pa-

ku-

No 
lie-

VELTUI
siunčiame prie kiekvieno užsa
kymo ant Pilftolos.

(73)
AI’TEKA PARTOSA 
160 Second Avenue

New York, N. Y. Dept. L. 1
» ........... . ...... ■ .... .... ... I ■ I I i> N.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 

Phonc Hayniarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedčldieniais tik Medison st. 
ofise, šaukiant j namus tele- 

fonuokite į rezidencijų.
West 6126.

—Kad nežinote, tai ir nekal
bėkite! — pratarė jisai, atsikė
lė nuo kelmelio ir, nei neatsi
sveikinęs, nulindo krumuosna.

III.
Njėra kitų tokių gerų, tokių 

linksmų švenčių,..kaip Sekmi
nės. Kad ateina jos, lyg žmo
gus iš miego prabunda; ir ne 
vien žmogus, net medžiai. Vie
na diena puikiau prasprogsta, 
kad linksmiau žmonės jų žalio
mis šakelėmis nukaišiotų savo 
nelinksmus butus.
' Linksmos ir trukšiningos bu-

HALSTED & 14™ STS
Atdara Subatos vakarais iki 9 vai.

Dubulto Dėvėjimo Siutas
2-vi Pori Keiniu

inų pas Valainį; krikštino pir
mą savo sūnų, kurio ilgai laukė 
ir belaukdamas jau net paseno. 
Gimė jam apie penkios dukters, 
bet kas iš dūktos? Kiek dukte
rų, tiek naujų bėdų. O kad jau

Šie Siutai kuriuos 
mes taip pasekmingai 
pardavojome per pra
eitą keletą metų, — 
puikus tamsiai dryžu
oti worsteds konser- 
vatyviams žmonėms, 
puikių kašmierių jau
niems žmonėms, pa
daryta karinės stailės 
Kiekvienas Siutas tu
ri dvi poras kelnių, 
suteikiančių dubultą 
dėvėjimą. Mieros, sto
riems, liesiems ir pa
prasto ūgio vyrams ir 
vaikinams.

gulk ir mirk.
j Aimanavo ir Valainis ir urnai 
laukė sūnaus.

—Kad aš sūnaus neturėtai!! 
Ne, šito nebus! Tegul bus de
šimts, vienuolika mergaičių — 

i vienas galas — o dvyliktas bus 
sūnūs, ir gana!

Juokėsi kaimynai klausyda- 
iini, bet Valainis nenusiminė ir 
lauke sūnaus. Ką padarysi lo
kiam žmogui! Užsimanė sū
naus, ir gana.

Tikrai, gimė jam ir sūnūs, gi
mė jisai lik po Velykų, bet krik- 
,'šlynas atidėjo Valainis į Sekmi
nes, kad geriau atsidžiaugti, ga
rsesnes ir iškilmingesnes krik
štynas atkelti. Ir trukšiningos 
gi buvo, trukšmingesnės nei 
kitos vestuvės; muzikos tik ne
buvo, o tai vestuvės, ir gana.

prašė Valainis, visviena, 
imt vestuvių. Matydami 
žmonės, vieni juokėsi, kiti 
bejosi.
- —Dračinas žmogus! — 
bėjo treti.

Kodėl Išpardavimus ant Overkautų tiktai?
Dėlto, kad mes neturime progos ant pavėlavusio žiemos oro. šaltas 

žiemos oras gali greitai atvykti — todėl jus pasinaudokite šiuo OVER
KAUTŲ IŠPARDAVIMU.

$40.00 Overkautai Dabar....... $28.50
$35.00 Overkatai' Dabar.....  $21.50
$55.00 Overkautai Dabar....... $37.00
$32.50 Overkautai Dabar....... $19.50
$27.50 Overkautai Dabar....... $16.50

Vienas skyrius Overkautų, brokaunų mierų. Turi būti pratuštinta. 
Vertės iki $30.00 pardavimui po $15.

Kalėdų linksmumas yra dovanose.
Duokite jam ką-nors dėvėti—
Čia yra vyrų sankrova. Naudingos dovanos, kurios yra vyrų bran

ginamos, čia randasi labai daug. Mes jums pagelbėsime pasirinkti.
Vyrų ir Vaikinų Siutai ir Overkautai.
Šilko Marškiniai — ilgas atsiminimas.
Kaklaraiščiai — pageidaujama dovana.
Šilti Šalikai, nešiojama dėl gražumo ir pasirėdymo.
Puikios puošnios Pirštinės, megztos, austos, skuros, šilko ir visokių 
audimų.
Maudynės Drapanos

$4 iki $10.
Smoking Jackets

$6.50 iki $12.50.
Audeklo ir Kailio Kepurės

$1.50 iki $15.
Skėčiai

$2.00 iki $6.00.
Rain Kautai

$6.00 iki $30.00.
Grąžuos

Nosinės ’ 7 ‘ f 
25c, 50s ir 75c.

Puikios Veiloko ir
Velour Skrybėlės

$3;00 iki $10.00.
Puikios Megztos
Vilnų Vestės

$5 iki $8.50.
Armijos Vilnoni Slip-ons

$2’.75 iki $6.50.
Auto Pirštinės

$3 iki $5.
Svedar Kautai

$3.50 iki $15.
Ir daug dar yra kitų puikių daiktų.

Jerseys 
$2.75 iki $4.50.

Orlaivininkų Kepurės
Čiužinėjimui

$2.50.
Paraiščiai 

25c, 35c, ir 50c.
Šilko Pančiakos 

50c iki $1.50.
Kašmiero Pančiakos 

40c iki $1.00.
Skuros Diržai

• Puikus Buckels 
50c iki $1.50.

Šilko ir Elastic Petnešos 
50c iki $1.50.

Šilko Marškiniai
$3.50 iki $8.50.

Fibre Šilko Marškiniai 
$3.50 iki $5.00.

Madras ir Flannel
Marškiniai

$1.50 iki $6.
Fibre Šilko Pančiakos
Puikios ir Paprastos 

po 45c.

Namas Hart Schaffner and Marx Drapanų
Florsheim and Regai Oeverykai /

Roselando Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

BACH BROS
115ta Gatvė ir Michigan Avė.

SUSIVIENIJIMAS I•M■■■■

(STEIGTAS'’ h

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų ................. $52-8*3

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

$

Neužsitikėkit savo rdgčjipio pir
majam hy kokiam neprityrusiam 
aptiekoriiri, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes, jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą 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 Platl’o aptiekos 
Tėmykifc i mano parašą 

Valandos nuo 9-los vai. ryto iki 
8 vnl. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS " 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph. 
thalmomcter. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai- 

9 vakkus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
ncdčldicn. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephcne Ytrdc 5032

K

p

L
3109 S. Morgan st. Chicago į

'iVALANDOS: Nuo 8 iki II ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

t

4MM
lUsii. m 9. Ashland BlrA 

T«l»pb«»« Hayaierke* X|44

DR. A. A. ROTH 
KU8A8 GYDYTOJAS h CHIRUBGA* 

ApeclalhUn Moteriški, Vyrišką, 
Vaikų ir ylai chroniškų ligą 

Ofisas: 3354 8. Balsted 8U, CMear 
»rer«r HM 

iUNonut to—n mo; s—a 
7 * 1&—11 dums

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

DR.'M. HERZMAN
IŠ RUSUOS

Gerai lietuviams žinomoj per if> me- 1 
tų kaipo patyria trydytojos. cbtiurga® į 
ir akušerio.

Gydo aštrias Ir chroniškai Ilgas, vy- J 
rų, moterų ir vaikų, pa^al naivaudaj 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 10J5 W. 18th 
St. netoli Fi.-k St.

VAVJMT'OS: Nuo 10—12 rietu. h 
6—8 vrjmraie. Telcyhuno Cansl 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Hahted Street |

VALANDOS: i—a ryto. Ūktai.

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

kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

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

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

• A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY * 

'................. ................ — : -... — ' ssa?

Kuinu užprašo Valainis patį 
kunigėli, o kurna buvo seniūno 
Alksninio žmona, to pačio Alk-

kaip
tai

s te-j sninio, kuris turi daugiau šimto 
I kelmų bičių. Ir Dievas vienas 

kai- žino, kodėl jam taip jos vedasi? 
. Vieni kalba, kad jisai žino, net

raganiumi vadina; kiti gi ma
no, kad jisai švenčiausių per 
komuniją iš burnos išsiėmęs, 
parsinešė namon ir įdėjo aviliu 
į bitės. ,

(Užbaiga bus.) ,

t tr-Hr

$

i

•SŠ

*

y

Jieva Balsienė, 
“Pujucliutč,

mirė Nov. 27, 1918, 21 m. am
žiaus. Paeina iš Suvalkų gąb., 
Mariampolfis pavieto. Paliko 
mergaitę 9 mėnesių. Palaidota 
sub., nov. 30, 1918, i Šv-. Sta
nislovo kapines, Manionlh, Pa. 
Giminė!? jr pažįstami malonė- ( 
kito atsišaukti.

Antanas Balsis^ .......
1816 S. Buble St. , 

................ Chicago, Ui.

Telephone Yards 5834.

0 r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 va), vak 
332* So. Haisted St.. Chicago.

ww

Or. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted Si.. Chicago. 
Kalba lietuviškai, lalviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

01

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

0
Mrs.A.M!chniewlcz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi rgtinsylvanijos 
hospitalčse ir Phila- 
iclpldjoj. Pasek mi n- 
ąai patarnauja prio 
gimdymo. Duodu rodą 
vjsojdose ligose mote.1 
»m« ir merginoms.

8113 So. Halsted Str. I(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki-S ryte, ir 7 iki vAlo valu i



NAUJIENO S, Chicago, III. Pėtnyčia, Gruodžio 6, 1918.
True trnnslation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 6, 1918, 
as reųuire<1 by the act of Oct. 6, 1917

Padėjimas Ghinuose.
Nuolatinis neramumas pa

gimdė maisto trukumą, bet da
lykai eina geryn šiaurei ii1 Pie
tums susitaikius.

Londonas. — Chinų diploma

tume permainyti ministerinę si
stemą, padarant ją tiesiau atsa
kom inga parlamentui. Pietai 
nori ministerijos franeuzų sis
tema — atmainoma kiekvienoj 
valandoj ir atsiliepianti į kiek
vieną įs.tatynidavy'bos nuomonės 
dvilktelėjimą. Antra vertus, 
šiaurė yra konservątesnė. Jie 
nenori turėti dažnai permainas

maitins. šitas išaiškina pasida
vimą belaisvių japonams ištisais 
būriais, kurie* atkreipė jų domų 
laikraščiuose. Pas tuos žmones

jie malė žiemą ate inant ir jiems 
rūpėjo kaip jie* išmis.

Podraug mes, cbinai, nema
žiname Sibiro kaipo busimojo 
veiksnio Rusijai. Musų nuomo-

pati klintis. Mes savo dalį at
likome* Tolimuose Rytuose. Mes 
gabenome svetur maistus nežiū
rėdami augšlų kainu ir trukumo 
namieje. Me s subruzdome sių
sti nedarytą medžiagą kam nors 
reikalingą karėje. Mes parodė
me kuogeriausią širdį talkinin
kų reikalams ir mes pirmutiniai 
patieksime* savo tarptautinę po

ininisterius paskiria

šalini mano apie nepasiliaujamą 
neramumą Cbinuose, bet ar jie 
mano, kad tas mums patinka? 
Sujudimas yra priešingas chinų 
būdui. Mes esame pirkliu tau
ta ir nuolatiniai vaidai, kurie

nuo kiekvieno balsavimo parla
mente. Apie Anglijos sistemą, 
rodos, neužsimenama. Musų 
konstitucija didžiumoje* parašy-

apimti bolševizmo, dabar valdo

provincijos norėtu

gerinusiems jos reikalams; jie* 
kenkia pirklybai; jie stabdė) 
žemdirbystę ir tas didžiumoje

draug daugumas musų mato ne- 
tikiuną dabartinio parlamento 
ir nėra abejonės, kad jis re ikia 
keisti.

Vienok, aplamai, žinios iš Chi I

įtekmė pamažu, be t tikrai išsi
plės. Delio mes nematome to
lesnio reikalo ve ikti dideliu plo
tu japonams, ar kam kitam lo

nu nelabai teisingos Chininus.

re ivijos; reikia tuojaus atšaukti, 
bet mes manome*, kad šiek tiek 
prigelbslin’t karės daiktais iš 
lauko pusės, šalis ir žmonės ga-

buk šalies, kuri lik nesenai per
mainė* s.dvo valdžios forma, kad 
ji sėdėtų ramiai. Ji pergyvena 
tarpine* stadiją, taip kaip mes 
dabar. Spręskite* apie* mus prie
lankiai ir atsiminkite*, kad mes 
kenčiame nuo vidujinio nera
mumo. Mes netrukus sutvarky
sime tuos dalykus.

kilo daug angšėiau negu didžiu
moje vakarinių šalių. Mus iš
tikę), tiesiog badas, paeinąs, pri
pažįsti, iš dalies dėl gam
tinių priežasčių, bet ir 
dėl ūkininkų n c g a 1 ė j i m o 
dirbti žemę, kuome t nėra jeikiets 
apsaugos piučiai. Vienok, aš 
manau, palies kantrybė pasibai
gė. Dielžiuma musų, kurie* yra 
apsipažinę su vietų sąlygomis, 
tiki, kad antgalo susitaikymas 
arti, šiaurei ir pietums susitai
kant. Jis įvyks pamatu rinki
mo naujo parlamento, kuris pa
skui turės nuspręsti apie* tūlą 
permainymą taisyklės liečian
čios ministe-riu rinkimą. Mes

CT C

priimame* dabartinį prezidentą, 
bet) smarkiai prišinamės minis- 
terių pirmininkui. Tas, vienok, 
butų ^Įmainyta, jei mes galė-

ninių sultinių, kuriems neper- 
daugiausia rupi padavimas jų 
patinkamo) šviesoj. A ienok,

tingai žiurėjo priderumų, bet ir 
ištikimumo talkininkams. Žmo
nės kartas gali užmiršti, kael, 
dėl noro pasekmingai veikti

Kas link musų piietikių su 
Japonija, tai jie gana teisingi. 
Jus matote laikas nuo laiko pra
nešimus apie koncesijas duoda
mas japoiuims, bei nuo karės 
pradžios jokios koncesijos ne
buvo duotos Japonijos valdi- 
nams ir Tokios valdžia jų ne-

True trnnslation filpd with the nnv- 
tnasler at Chicago, III., l)ee. (>, 1918, 
as rečiuired by the act of Oct. 6, 1917
WILSONAS JTEIKĖ KONGRE
SUI NAUJĄ PRANEŠIMĄ APIE
SKERDYKLŲ KOMPANIJAS.

Sity. Valstijų Taryba sako, kad 
davadai parodo didelio

prašė
tiktu. Cbinai padarė sutartį su

kli bendrai, šita sutartis apima 
konkrečius susitaikymus kas dėl 
snlvgu. kuriomis kariuomenės
i ♦ O c

žkelių šnntnnge* —- koncesijtts, 
kurios Lnvo eiliotu vokiečiams, 
bet jie* jomis nepasinaudojo 
paėmė* jas privatiniai reikalai, 
be i japonų valdžia neveikė* ofi-

WASHINGTON, D. C., gčnod. 
2. — Fcdernlė vaizbos komisija 
antrame* savo pranešimo skelbi- 
nyj

mo

apie* maistų tyrinėjimą su
kati dabartinės mėsos paka- 

kompanijų susijungimas

• . rei prasidedant dėl Niinkingi 
i<> tokiu laiku, kokį abidvi val<l- geležies darini mažne tame pa- 
žios paskirs, .lūs matėte šito ėimne padėjime yra ir dabar.

bendram apsigynimui nuo prie-

ūsais “mėsos Irusias”. Preziden
tas VVilson šiandien perdavė 
p ra n i'šimą kongresui.

Sulig pranešimu komisija su
radusi, kad nuo 1885 m. nebuvo

The Girard--
Naujas Sijoninis Modelis

Šis yra overkautas, kurio Jus reikalausite 
ir pirksite. The Girard ir labai puikus 

modelis, parodė didelį pasisekimą ir yra pa
rodomas visose Yondorf sankrovose. Pui
kus darbas, gražios formos, ant abiejų pu
sių susegama, plačiais apskritais klastais ir 
kalniei iu, plačia apačia, audimas nepervir
šijamas, pasiuvimas geriausių siuvėjų, ir iš- 
tikrųjų yra modelis, kuriuo busite paten
kinti, ypatingai kuomet dar sutaupysite $5. 

$25 ir $30 
Kiti konservatyviai modeliai $20 iki $50.

Labai Specialiai
Ris apmšymns iižintcrcsuos vi
sas motinas — šie sielai, ku- 

.
rtuos mes įJarodomp i»- iš dau
gelio įvirtų nudimų ir visi nau
jausių rudens modelių ir su 
dviems poroms kelnių — per 
visą pamušta, priduota šilumą 
ir tvirtumą, miegos 7 iki 17.

■ "“(r« Cft 7 C Kelinėmis

' »L____ ___

žcnklus

. cbinv, laivus ir ritinu karei-
šti Japonija padidės. To prie
žastimi yra artumas ir paraifku-

butu buvę susijungusiais, nors 
valdžia visuomet kovojo su (ra

“Aš ti
kiu ma

no paties 
dideliam kū

niškam veiklu
mui, kurs daugiau-

.siai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nuxated Iron” 
—sako buviisis Svei
katos Komisionicrins, 

Wm. B. Kerr Chicagos miesto. “Iš
savo paties patyrimo su Nušalėti 
Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno at- 
budavdjimo sutaisymas, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
iigonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.” 
Nuxatcd Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėtlinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

vius Vladivostoke ir net tmn tik- nusiųsti, ir los bus taip to-
rę bendrą veikimą sausumoje

neteisingai maža bea t kreipė do
mus.

Tas tiesa, kad cbinai niekuo
met nežiūrėjo pesimistiškai i pa
dėjimą Sibire*. Pa v., buvę) daug 
- dabar mažiau negu pirmai 
tokių, kurie* laukė* klinčių iš di-

belaisvių pusės toje* šalyje*. Šita 
lūkestis visuome t buvo nepama
tuota. Viena, didesnė* be laisviu

kurie* dabar kovoja prieš bolše
vikus ir kurie pirmiaus karės 
pradžioje* pasidavė šimtais tūk
stančių dė lto, kael jie* nenorėjo 
kovoti prieš rusus. Kas dėl li
kusių lai jie savo maistu pri
klausė nuo kitų, būdami pasi
rengę pasiduoti tiems, kas juos

te

“Vervena Jaunystes

E«ui>KTLe ’• ’H M PLt S, H L6/ ’
0F THt SKIN ***,

CHICAGO, U-L.

<i pasaulio vandeniniai ke

Vaizbos dalykai visuomet atsi
liepia i Chinų sąntikius su kito
mis galybėmis. .Jie atitirpta da-

Dvieju gentkarčių istorija.
Aplamoj įžangoj prie šito skel 

binio komisija sako:
“Šita pranešimo dalis paduo-

yondorf
S CLOTHINGtO.il

TRIS DIDELĖS SANKROVOS
Nuošaliai nuo augštos randos apielinkės

I

Mihvankee ir
Chicago Avės.

Norm Avė. ir 
Larrabee Street

’ Atdara Ketvergais ik? 9.—Subatomis iki 10.—Nedėliomis iki piety.

Van Buren and 
Halstcd Strret

negu kad esame padarę? Mes 
pasiuntėme* tuksiančius darbi
ninkų į vakarinį frontą, kur jie* 
buvo panaudojami ne lik pras
tesniems darbams dirbti, bet ir 
daugelyje* atsilikimų buvo pa
naudojami prie žinovo darbo, 
būtent mašinistais kubilinėse. 
Mes buvome* pasirengę pasiųsti

neleido to padaryti ir dabar lik 
retkarčiais laivas su darbinin
kais perplaukia per Allanliką. 
Mes buvome pasirengę nęt ka
reivius siųsti, bet tam buvo ta

Nori Buli-Graži
r i daro moteris žavėjančiomis ir skaisčiomis.

tuokart ištrink veidą einant gulti

“Jaunystės Balsamu”
kuris veikia stebėtinai prašalininuii veido spuogij, 
į uodu m ų po skūra, plėtnių, raukšlių ir suvytusio veido 
Moters, kurios vartoja “Vervena JAUNYSTĖS BAL- 
SMĄ” — sako, kad tai yra paslaptis gražumo veido. 
Mes jums jį rckonienduojame, kaipo vieninlėlj gy
dymą prašalininuii nešvarumo nuo veido ir užlaiky
mui švelnaus veido ii' išrodančiai visuomet jaunu. 
Visiškai nekenksmingas ir neauga nuo jo ant veido 
plaukai.

Baisumas yra išdirbamas ruso Chemiko Mlodostoffa, 
i ilgus metus prie to išradimo dėl palaikymo žmogaus

“Vervena Jaunystės Baisumas“ yra parduodamas tik pas mus. Kaina $2.00 
už puoduką.
Atsiųskite tiktai kuponą ir 25c pinigais arba stampomis, likusius užmokėsite 
kuomet atsiųsime. »

IŠSIKIRPKITE KUPONĄ.
Sunitas Laboratory Dept. 45,

123 West Madison Str., Clųcago, III.
Malonėkite atsiųsti man vieni) puoduką “VEBVENA JAUNYSTĖS 

BALSAMO”. Indedu 25c ir likusius užmokėsiu kuomet atsiųs.

Mano vardas-pavardė
Adresas ....................

Miestas

čių Amerikos mėsos pakuotoji;, 
ypatingai Armouro, S\vifto ir 
Morris šeimynų, sujungtų pas
tangų paimli savo kontrolei)

žmonių maistų. Šitos

is be paliovos per daugiau kaip 
trisdešimts melų, pradedant su
tartimis ir susijungimais, pada
rytais Ph. 1). Armouro, (i. F. 
Shvirto ir Nesono Morrisą apie 
1885 m., ir baigiant dabartinė
mis sutartimis, statymais, kon-

J. Ogden Armouro, Swifto bro-

čiais susidėjusiais su įvairiais

mis”.
Amerikos pakuotojy susijnu

vystymo laipsnius, jų lengvą 
perėjimą iš vieno j kitą ir tą, 
kad nuo 1885 m. pakuotojai vi
suomet buvę) susijungę.

Įvairus statymai.
šitame pranešime trumpai 

aprašoma išdarytos mėsos staty
mai, geriau žinomi kaipo Alle*r- 
tono statymas ir Veedeor staty
mas, kurie* tęsėsi nuo 1885 iki 
1902 m. Antras pakuotųjų is
torijos laikotarpis pavadinta 
“prarytiniu” laikotarpiu. Tre
čiasis, dabartinis yra budinamas

ir tarptautiniu mėsos statymu.

kiekvienas pakuotojas gali nu
pirkti lik tam tikrą paskirtą siū
lomų iparduoti gyvulių dalį, ap
ima beveik kiekvieną svarbesnį

nas parduoda sulig apštimi nu-l 
pirktųjų gyvų gyvulių. Tolv-I

*ilių firmų sandėlius jieg 
sureguliuoti aprūpinimą B 
įja mėsa kiekvienos rin-įį 
Apsimainydami žiniomisakers, 

kas 
mų mėsų įvairiose* rinkose jici

kainas taip vienokiomis, kad R 
kie kvienas retailinis mėsininkas1

snį mėsos visi didieji pakuoto

imtjs būva tik tąsyk, kada nu
mušama kainos tikslu išvaryti 
iš turgaus nepriklausomąjį par-

KELIOS PASTABĖLĖS.

rtą aelresave) taip: “Socialistai 
pralaimėjo rinkiniuose”. Ir la
bai “apgailestavę)”, kael New 
Yorko socialistai pralaimėjo.

Kad socialistai nebuvo išrin-

reiškia pralaimėjimą. Labai 
suprantama, kodėl jie nebuvo 
išrinkti: čia daug padare bur-

kyli lai, ko nepasakė mušti Tė
vyne, būtent: Ne\v Yorko socia
listai nepralaimėjo, o laimėjo. 
Žinia, kad per metų melus bu
vo skelbiama, jogei republiko- 
nų ir demokratų partijos griež
tai skiriasi nuo viena antros. O 
socialistai sakė ir sako, kad jos 
tveria vieną kūną ir dusią!

Kurie tam netikėjo, prašome 
įersitikrint iš Nevv Yorko bur-

Parduodami savo darytas 
mėsas naminėj rinkoj didieji pa
klūpojai nereikalauja šaukti 
savaitinius susirinkimus praša- 
linimui lenktynių, kas jiems 
parsieidavo daryti prie Veedero 
statymo.

Jų dabartine sutartis kas dėl naši veselija įvyko ir Mihvau- 
pasidalinimo gyvais perkamais kėj). Taigi, kada mes, sočia-

SVEIKATA
I
I s

ilsiai, priverčiame buržuazines 
partijas prie panašios ženybos 
-— šitą mes skaitome dideliu lai
mėjimu. Mes, vadinas, sugrio
vėme vieną štabą, kuris riog
sojo žmonių protuose. Aišku?

Kartą Laisvė parašė: “Delei 
intervencijos” etc. Bet “faktin- 
gasai’ straipsnis lape) užbaigtas 
sekama gudrybe: “Ir tūli d mil

jienas) dar rokuoja esant ‘susi-

čiu!”

tingu” straipsniu, bet reikia pa-

duoda darbininkams daug dau
ginu dvasios pono uogu “fnklin- 

gaScli” Bfooklyiio laikraštis. Be
lo, reikia pasakyti ir lai, kad 
Naujienos padarė dar vieną žin
gsnį pirmyn — uždarydamos

faktams'’ (Bet ar nebūty

Naujienos savo skaitytojus 
mokina prol’aut, o Laisvė spi
riasi, kad jos skaitytojai prota
utų tik taip, kaip ji norėtų.

nistu, darbininkų priešu etc.

SVEIKATA’
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis šimtus pa

veikslą apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokią ligą. Tekios knygos lietuvią 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 su prisiuntimu. j

Pcrkupč!iB3 Ct ortamo gerą nuošimti.

Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy- g 
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. llllh Place

w re n

DR. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

įtempimo akių ar
ba vidinių betvar
kės. Gal būt rei
kalinga atkreipi do
nų) į jūsų uosį. Gal 
būt jus galite turė-

s*es l’Ką arba ger
klės ir to nežinote.

NELAUKIT KOL INFLUENZA JUS 
PAGAUS! Išgydykite savo nosį pa
kol neužėjo žiema. Ateikite ir duo
kite man išegzaminuoti už dyką jū
sų uosi. Aš turiu naują metodą gy
nint šių ligų ir gvarantuoju išgydy- 
siąs jus.

21 metas prie State gatvės
Aš remiuosi šimtais išgydytų li

gonių, kurie jums pasakys ką aš 
jiems padariau. Ateikite dabar ir 
bukite saugiojoje pusėje.

pasimatyti.
DR. F. O. CARTER

AKIU. AUSŲ, NOSIES IR GERKLES
120 South State Street, 2-as augštas 

Sekančios elurįs į žiemius nuo 
The Fair.

Valandos, 9 iki 7. Nedaliomis 10—12.

Bvje, man rodos, kad ir d. J. 
Baltrušaitis eina pas tuos, kur

dint gyvenimai! greičiau, negu 
Marksui ėmė laiko jas suformu
luoti... Laisves Mylėtojas.

CLOTHINGtO.il


True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., Dec. 6, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Padėjimas Chinuose.
................1 ■«

Nuolatinis neramumas pa
gimdė maisto trukumų, bet da
lykai eina geryn šiaurei ir Pie
tums susitaikius.

Londonas. — Chinų diploma-

tume permainyti ministerinę si
stemą, padarant ją tiesiau atsa-

nori ministerijos franeuzų sis
tema — atmainoma kiekvienoj

vieną įstatymda vylios nuomonės 
dvilktelejimą. Antra vertus, 
šiaure yra konservątesnė. Jie 
nenori turėti dažnai permainas 
ir velija amerikinę sistemą, pa
gal kuria ministerius paskiria

Mes gerai žinome, ką svetim
šaliai mano apie nepasiliaujamą 
neramumą Cliinuose, bet ar jie 
mano, kad tas mums patinka?

būdui. Mes esame pirklių tau
ta ir nuolajiniai vaidai, kurie

nuo kiekvieno balsavimo parla
mente. Apie Anglijos sistemą, 
rodos, neužsimenama. Musų 
konstitucija didžiumoje parašy
ta pagal amerikinę, pietinės gi 
provincijos norėtų ją perkeisti

gerinusiems ji*

ir lame yra visas ginčas. I o- 
draug daugumas musų mato ne- 
tikumą dabartinio parlamento

kenkia pirklybai; jie stabdo 
žemdirbystę ir tas didžiumoje 
išaiškina nepaprastą maistų Iru- Vienok, aplamai, žinios iš Chi 

nu nelabai teisingos Cbinams.

kilo daug augščiau negu didžiu
moje vakarinių Šalių. Mus iš
tiko, tiesiog badas, paeinąs, pri- 
pažįšiu, iš dalies dėl gam
tinių priežasčių, bet ir

ninių šaltinių, kuriems neper- 
daugiausia rupi padavimas jų 
patinkamoj šviesoj. \ ienok.

NAUJIENOS, Chicago, III.

maitins, šitas išaiškina pasida
vimą belaisvių japonams ištisais 
būriais, kurie atkreipė jų domą 
laikraščiuose. Pas tuos žmonos

įie malė žiemą ateinant ir jiems 
rūpėjo kaip jie išmis.

Podraug 
žiname Si
veiksnio Rusijai. Musų numito

ncnia-

apimti bolševizmo, dabar valdo

įtekme pamažu, bet tikrai išsi
plės. Delio mes nematome lo-

tu japonams, ar kam kitam to

bet mes manome, kad šiek tiek
I karės daiktais iš 

lauko pusės, šalis ir žmonės ga

t I H I I I 11 11 l» 
! prigelbstint

Kas link musų prietikių su

Pėtnyeia, Gruodžio 6, 1918.
pali kliūtis. Mes savo dalį at
likome Tolimuose Rytuose. Mes

rėdanti augštų, kainų ir trukumo 
namieje. Mes subruzdome šių. 
sli nedarytą medžiagą kam nors 
reikalingą karėje. Mes parodė
me kuogeriausią širdį talkinin-

pntieksime savo tarptautinę po-

Negnlite laukti iš kokios ne

mainė savo valdžios forma, kad *
ji sėdėtų ramiai. Ji pergyvena
tarpinę stadiją, taip kaip mes

lankiai ir atsiminkime, kad ims 
kenčiame nuo vidujinio nera
mumo. Mes netrukus sutvarky
sime tuos dalykus.

True translation filed wifh the nnv- 
masler :il (’hieago, III., Dec. 6, 1918, 
as rcųui-rcd by tbe act of Oct. 6, 1917

WJLSONAS ĮTEIKĖ KONGRE
SUI NAUJĄ PRANEŠIMĄ APIE
SKERDYKLŲ KOMPANIJAS.

dirbti žemę, kuomet nėra jokios 
apsaugos pinčiai. Vienok, aš 
manau, šalies kantrybė pasibai
gė. Didžiuma musu, kurie v ra 
apsipažinę su vietų sąlygomis, 
tiki, kad antgalo susitaikymas 
arti, šiaurei ir pietams susitai-

tingai žiurėjo prideru m i\ bet ir 
ištikimumo talkininkams. Žmo
nės karias gali užmiršti, kad, 
dėl noro pasekmingai veikli

tiktų. Chinai padarė sutartį su 
Japonija, sulig kuria abidvi ša-

nešimus apie koncesijas duoda
mas japonams, bet nuo karės 
pradžios jokios koncesijos ne
buvo duotos Japonijos valdi- 
nams ir Tokios valdžia jų ne
prašė. Be abejonės, kas dėl gel- 
žkeliu šantunge* koncesijos,

Suv. Valstijų Taryba sako, kad 
davadai parodo didelio 

susijungimo esant.

VVASIUNGTON, 1). C., gruod.
Federalė vaizbos komisija

mo naujo parlamento, kuris pa
skui turės nuspręsti apie tūlą 
permainymą taisyklės liečian
čios ministeriu rinkimą. Mes c fc

priimame dabartinį prezidentą, 
bet smarkiai prišinamės minis- 
terių pirmininkui. Tas, vienok, 
butų atmainyta, jei mes galė-

kti bendrai, šita sutartis apima 
konkrečius susitaikymus kas dėl 
sąlygų, kuriomis kariuonunės 
šitų dviejų šalių bendrai veiks 
bendram apsigynimui nuo pri<*-

bet jie jomis nepasinaudojo 
paėmė jas privatiniai reikal;

2 
antrame savo pratupimo skelbi- 
nyj apie maistų tyrinėjimą sa
ko, kad dabartinės mėsos paka- 
mo kompanijų susijungimas

rybas, kurios buvo daromos ka
rei prasidedant dėl Nankingo 

šo tokiu laiku, kokį abidvi val.l- k'Heživs .lai bi-, mažne tame pa- 
žios .naskirs. .lūs matėte šitokiame padėjime yra ir dabar.

ūsais “mėsos Irusias”. Preziden
tas VVilson šiandien perdavė 
pranešimą kongresui.

Sulig pranešimu komisija su
radusi, kad nuo 1885 m. nebuvo

The Girard—
Naujas Sijoninis Modelis

šis yra ©verkautas, kurio Jus reikalausite 
ir pirksite. The Girard ir labai puikus 

modelis, parodė didelį pasisekimą ir yra pa
rodomas visose Yondorf sankrovose. Pui
kus darbas, gražios formos, ant abiejų pu
sių susegama, plačiais apskritais klastais ir 
kalniei iu, plačia apačia, audimas nepervir
šijamas, pasiuvimas geriausių siuvėjų, ir iš- 
tikrųjų yra modelis, kuriuo busite paten
kinti, ypatingai kuomet dar sutaupysite $5. 

$25 ir $30 
Kiti konservatyviai modeliai $20 iki $50.

Labai Specialiai

!“'r« <tfl 7 CKelinėmis

Sis aprašymus užintcrosuos vi
sas molinas — šie siutai, ku
riuos mes parodome i«- iš dau
gelio įvirtų audimų ir visi nau
jausių rudens modelių ir su 
dviems poroms kelnių — per, 
visų pamušta, priduota“ šilumų 
ir tvirtumų, mie-os 7 iki 17,

UXATED

------- -
Wm. It. Kcrr Chicagos miesto. "Iš 
savo paties patyrimo su Nusated 
Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno at- 
budavoijimo sutaisymas, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
ligonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.” 
Nuxatcd Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

sc, chinų laivus ir cliinų karei
vius Vladivostoke ir net tam tik
ru bendra veikimą sausumoje, 
i kuri telegramos, galiu sakyt, 
neteisingai maža bealkreipė (lo
mos.

Tas liesa, kad cbinai niekuo-

su Japonija padidės. To prie
žastimi yra artumas ir paranka
mas nusiųsti, ir tas bus taip lo
tai iki pasaulio vandeniniai ke
liai neateis į normalj padėjimą. 
Vaizbos dalykai visuomet alsi-

butų buvę susijungusiais, nors 
valdžia visuomet kovojo su tru-

mis galybėmis.
“Aš ti

kiu ma
no paties 

dideliam kū
niškam veiklu

mui, kurs daugiau- 
.siai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nuxated Irou’’ 
—sako buvusis Svei
katos Komisionierius,

Ką mes gi

A*»0tMUL pRtrARATlO" 

IfttfA11 s.P«MFLt S, */RI N **^0 ’ 
*W*TlOltS OF THt SKIN ***’

•w^.ATM,’ANCE or ™c f 
fe •2?*T0 BE HAO ONivrP°rt

CHICAGO, U-L

- dabar mažiau negu pirmai 
lokių, kurie laukė kliūčių iš di-

lukestis visuomet buvo nepama
tuota. Viena, didesnė belaisviu

kurie dabar kovoja prieš bolše
vikus ir kurie pirmiaus karės 
nradžioie pasidavė šimtais tuk-' 

ir nenorėjo 
Kas dėl li- 

inaislu pri-

staučiu dėlto, kadc

pasiuntėme tuksiančius darbi
ninkų į vakarini frontą, kur jie 
laivo panaudojami nr lik pras
tesniems darbams dirbti, bei ir 
daugelyje atsitikimų buvo pa
naudojami prie žinovo darbo, 
būtent mašinistais kubilinėse. 
Mes buvome pasirengę pasiųsti 
jų dvigubai liek, bet stoka laivų 
neleido to padaryti ir dabar lik 
retkarčiais laivas su darbinin
kais perplaukia jier Atlanliką. 
Mes buvome pasirengę net ka-

Dviejų gentkarčiu istorija.
Aplamoj įžangoj prie šito skel 

binio komisija suko:
“Šita pranešimo dalis paduo

da prirodymus dviejų geli (kar
čių Amerikos įnėsos pakuotųjų, 
ypatingai Armouro, SAvifto ir 
Morris šeimynų,, sujungtų pas
tangų paimli savo kontrolei)

rikes žmonių maistų. Šitos 
jungtinės pastangos tęsėsi maž
ne be paliovos per daugiau kaip

tartimis ir susijungimais, pada
rytais Ph. D. Armouro, (i. F. 
•Swifto ir Ncsono Morrisą apie

kusių lai jie savo
klausė nuo kilų, būdami
rengę pasiduoti tiems, kas juos rcivius siųsti, 'bet tam buvo ta

Nori Buti-Graži
r i

Turėti lyrų ir skaistų veidų, turėti tą išvaizdų, ka
daro moteris žavėjančiomis ir skaisčiomis.

tuokart ištrink veidų einant gulti

Jaunystes Balsamu”
kuris veikia stebėtinai prašalinimui veido spuogų, 
juodumų po skūra, plėtnių, raukšlių ir suvytusio veido 
Moters, kurios vartoja “Vervena JAUNYSTĖS BAL- 
SMĄ” — sako, kad tai yra paslaptis gražumo veido. 
Mes jums jį rekomenduojame, kaipo vienintelį gy
dymą prašalinimui nešvarumo nuo veido ir užlaiky
mui švelnaus veido ir išrodančiai visuomet jaunu. 
Visiškai nekenksmingas ir neauga nuo jo ant veido 
plaukai.

Jaunystės Baisumas yra išdirbamas ruso Chemiko Mlodostoffa,“Vervena
kuris, sako, darbavosi ilgus melus prie to išradimo dėl palaikymo žmogaus 
visuomet jaunu.
“Vervena Jaunystės Baisa mas’* yra parduodamas tik pas mus. Kaina $2.09 
už puodukų.
Atsiųskite tiktai kuponų ir 25c pinigais arba stampomis, likusius užmokėsite 
kuomet atsiųsime.

IŠSIKIRPKITE KUPONĄ.
Sunitas Laboratory Dept, 45,

123 Wcst Madison Str., Chjcago, III.
Malonėkite atsiųsti man vienų puodukų “VEBVENA JAUNYSTĖS 

BALSAMO”. Indedu 25c ir likusius užmokėsiu kuomet atsiųs.

Mano vardas-pavardė .....................................................................................

Adresas .............................................................................................................

Miestas ..............................................................................................................

mis sutartimis, statymais, kon
trolėmis ir skaitlingais jų ainių

liu ir Morris brolių reikalų vals
čiais susidėjusiais su įvairiais

mis”.
Amerikos pūkuotojų susijun-

vystymo laipsnius, jų lengvą 
perėjimą iš vieno į kitą ir tą, 
kad nuo 1885 m. pakuotojai vi
suomet buvo susijungę.

Įvairus statymai.
Šitame pranešime trumpai 

aprašoma išdarytos mėsos staty
mai, geriau žinomi kaipo Aller- 
lono statymas ir Veedeor staty
mas, kurie tęsėsi nuo 1885 iki 
1902 m. Antras įpakuotoj ų is
torijos laikotarpis pavadinta 
“prarytiniu” laikotarpiu. Tre
čiasis, dabartinis yra budinamas

ir tarptautiniu mėsos statymu.

pirkti lik tam tikrą paskirtą siū
lomų iparduoti gyvulių dalį, ap
ima beveik kiek vieną svarbesnį

Parduodnmi savo darytas 
mėsas naminėj rinkoj didieji pa- 
kuotojai nereikalauja šaukti 
savaitinius susirinkimus praša- 
linimui lenktynių, kas jiems 
parsieidavo daryti prie Veedcro
statymo. . . „.

Jų dabartine sutartis kas dėl naši veselija įvyko ir Milvvau- 
pasidalinimo gyvais perkamais kėj).

VONDORR 
MCLOTHIMGCO.M

TRIS didelės sankrovos 
Nuošaliai nuo augštos randos apielinkes t

Van Buren and Mihvaukee ir North Avė. ir
Halsted Strret Chicago Avės, Larrabee Street

Atdara Ketvertais ik? 9.—Subatomis iki 10.—Nedčliomis iki piety.
■ * *< i' i • ... ' ' ’ * ■ ' 1

antraeilių firmų sandėlius jie^ 
gali sureguliuoti aprūpinimą m 
šviežiąja mėsa kiekvienos rin-į 
kos. Apsimainydami žiniomisB

mėsų įvairiose rinkose jie* 
palaikyti savo vidutines ■ 

ils taip vienokiomis, kad ■ 
kiekvienas retailinis mėsininkas1

mų

snį mėsos visi didieji pakuoto-H

imtįs būva tik tąsyk, kada nu
mušama kainos tikslu išvaryti

davinėtojo.

KELIOS PASTABĖLĖS.

pralaimėjo rinkimuose”. Ir la
bai “apgailestavo”, kad New 
Yorko socialistai pralaimėjo.

Kad socialistai nebuvo ’šrin-

suprantama, kodėl jie nebuvo

žujų auksas ir, išdalies, bolševi
kų organas. Bet reikia pasa
kyti tai, ko nepasakė musų Tė
vynė, būtent: New Yorko socia
listai nepralaimėjo, o laimėjo. 
Žinia, kad per metų metus bu
vo skelbiama, jogei republiko
nų ir demokratų partijos griež
tai skiriasi nuo viena antros. O 
socialistai sakė ir sako, kad jos 
tveria vieną kūną ir dusią!

Kurie tam netikėjo, prašome 
persitikrini iš New Yorko kur

Taigi, kada mes, socia-

SVEIKATA

-------mU 

■ o

SVEIKATA’
ARBA TIESUS IR TRUMPAS 

KELIAS į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis Šimtus pa

veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą- 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai r C i
žmogaus kūno gyvenimo ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audoldo apdaruose kaštuo
ja tik $52.00 su prisiuntimu.

Pcrkupč!ant3 CootlatDB gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS,
1233 W. lllth Place

Chicago, III.
: ■ m w NI «*■ *■ m rs L3t - a

listai, priverčiame buržuazines PI T) A 
partijas prie pamišius ženybos Ul\» w/¥l\ 1 E iv

Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės

Jie gali paeit nuo 
įtempimo akių ar
ba viduriu betvar-

— šitą mes skaitome dideliu lai
mėjimu. Mes, vadinas, sugrio
vėme vieną štabą, kuris riog
sojo žmonių protuose. Aišku?

Kartą Laisvė parašė: “Dėlei 
intervencijos” etc. Bet “faktin- 
gasai’ straipsnis tapo užbaigtas 
sekama gudrybe: “Ir tūli (Imu

jienas) dar vokuoja esant ‘susi
pratusių darbininkų’ laikraš
čiu !”

Kaip ten nebūtų su tuo ‘Tak
tingu” straipsniu, bet reikia pa
sakyti, kad Naujienos davė ir 
duoda darbininkams daug dau
giau dvasios peno negu “faktin- 
gasai” Brooklvno laikraštis. Be-

Naujienos padarė dar vieną žin
gsnį pirmyn — uždarydamos

faktams” (Bet ar nebūty

Naujienos savo skaitytojus 
mokina protini t, o Laisvė spi
riasi, kad jos skaitytojai prota
utų tik taip, kaip ji norėtų.

kalinga atkreipi do
mų Į jūsų nosį. Gal 
būt jus galite turė-

kių nors kitų no- 
sics 1*89 arba ger
klės ir to nežinote.

NELAUKIT KOL INFLUENZA JUS 
PAGAUS! Išgydykitc savo nosį pa
kol neužėjo žiema. Ateikite ir duo
kite man išegzaminuoti už dykų jū
sų uosi. Aš turiu naujų metodų gy- 
mui šių ligų ir gvarantuoju išgydy- 
siųs jus.

21 metas prie State gatvės
Aš remiuosi šimtais išgydytų 

gonių, kurie jums pasakys kų 
jiems padariau. Ateikite dabar 
bukite saugiojoje pusėje.

Jus nebusite priversti praleisti
cento, dėlto kad ateisite su manim 
pasimatyti.

DR. F. O. CARTER
AKIŲ, AUSŲ. NOSIES IR GERKLĖS 
120 South State Street, 2-as augštas 

Sekančios durįs j žiemius nuo 
The Fair.

Valandos, 9 iki 7. Nedaliomis 10 —12. <
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Beje, man rodos, kad ir d. .L 
Baltrušaitis eina pas tuos, kur

dint gyvenimai! greičiau, negu 
Marksui ėmė laiko jas suformu
luoti... Laisvės Mylėtojas.
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Draugijų domai

ir Apiehnke

Chicagos Liet. Darbininkų Ta
rybos konferencija — 
gruodžio 15 d.

Gruodžio 15 d. Aušros sve
tainėje, 3001 So. llalsted gt.

vių Darbininkų tarybos kon Ce

Taigi šiuo kviečiame visas

prie busimos konferencijos. 
Draugijos, kurios norėtų įsto
ti Chicagos Lietuvių Darbinin
kų Tarybon, privalo išrinkti sa
vo įgaliotinius po vienų nuo
50 narių. Taipjau privalo iš-

vo į kitus miestus. Tokiems į- 
galiotiniams reikia įteikt naujų 
mandatų. Šiaip visos kitos drą

delegatus ir kurie sutinka atsto
vauti jas sekamoj konferenci
joj, nereikalauja rinkti naujų

Sckamoji tarybos konferenci
ja turės begalo didelės reikš
mės. Nuo to laiko, kuomet bu
vo pastaroji jos konferencija, 
įvyko didelės svarbos atmainų 
ten, užmaryje. Musų giminės.

mes esame daugiau ar mažiau

tų jungą. Joje dabar valdo da
rbininkai. Ir jie dabar rcika-

kad ir mes prisidėtume prie di- 
džioin sntvarkvmo darbo. O

tuomet, kada busime tvirtai su
siorganizavę. Varyt organizuo
tų darbų galima .tik per organi
zacijų — ne kitaip.

ferencija. Todėl joje dalyvau
ti privalo kiekviena Chicagos ir 
jos apielinkių draugija. Laiko

karnos Cli. L. D. Tarybos kon- 
reefncijos.

nferencijai prisieis atlikt ncpa-

buvusios konferencijos.
Ch. L. D. T. I*ild. Komitetas

ŽYDŲ SOCIALISTŲ 
VAKARAS.

Erdvieje Medina h Temple sve-

cialistai surengė puikų koncer
tų naudai žydų socialistų dien
raščio, “Die Welt,” Chicagoje.

daugi rengėjai buvo

kininkų spėkas iš Didžiosios ()-

rastai daug publikos ir lai, ne
veizint to, kad tikietų kainos 
buvo 75c iki 2 dolerių. Akių 
plotu imant, publikos buvo apie 
ketvertas tūkstančių. Rengė
jams liksiu apie du tuksiančiu 
dolerių pelno. l ai graži para
ma draugų žydų soc. dienraš
čiui. Ir puikus pavyzdys mums, 
lietuviu socialistams. —A. K.

EPIDEMIJA PLĖTOJASI.
SUSIRGIMŲ SKAIČIUS 
AUGA.

pa-Uždarė keturis kratomųjų 
veikslų teatrėlius; grūmoja Gar- 

rick teatrui.

pavojus. Ispaniškoji influen
za pradeda siausti, ir tai stebėti
nų greitumu. Pav., užvakar

influenza susirgo 273 asmens, 
vakar jų skaičius pašoko iki 
101. Viso, influenza ir plaučių 
uždegimu, vakar sirgo 493 as
mens,

Sveikatos reikalų komisionie-

priemonių, idant sustabdžius tu

linai prisilaikytų visų sveikatos

l žvakar sveikatos reikalų ko- 
misionieriaus įsakymu buvo už-

sių leatrėliai. Vakar gi jisai 
pagrūmojo didžiulio Garrick 
teatro savininkams, kad jie bu-

Sakoma, kad šito

sų jokių sveikatingumo reikala
vimų. \ isa, ko jiems reikia— 
tai pinigų.

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Rengia masini susirinkimų.

ti dideles prakalbas, kitaip, ma
sinį susirinkimų. Kalbėti pa
kviesta geriausi lietuvių ir ang
lų kalbėtojai Naujienų redak-

sirinkimas - prakalbos įvyks 
nedėlioj, gruodžio 8 d., M. Mel-

Pradžia 11:30 vai. ryto.
Chicagos ir jos apielinkių liet, 

socialistai bei socialistų pritarė
jai privalo atsilankyti, nes bus 
kalbama ųpie svarbiausius ei
namosios valandos klausimus.

Paskirtuoju laiku, kiek teko

pasiliuosuoja nuo tos nelem
tos tuščių ginčų “influenzos.” 
Taigi, reikia tikėties, kad laikui

gi pasveiks ir tuo budu musų 
judėjimas sugriž j normales

iiiogreičiatisia! Delei tų nelcm- 
ų vaidų mes apleidome daug 

didelės svarbos darbo.
—Ant. Jusas.

SUVAžINĖJO MOKYTOJĄ.

vių, vakar tapo mirtinai suvaži
nėta p-lė Fannie Tierney, moky
toja Mosley mokykloje. Auto
mobilius ištruko. Policija dū
dai* įieško ir automobiliaus ir
jo važnyčios.

TURĮ PAGALVOT.

po atidėta neapribuotam laikui.

tiek viena, kaip ir antra pusė 
dar turinti gerai pagalvoti. O 
dabar pasažieriai gali mokėt

AR BOPPAS BUS 
PAKARTAS?

šiandie turės būt pakartas nu- 
teistasai žudeika Lloyd Boppas. 
Po to, kada augščiausis valstijos 
teisinas atsisakė atmainyt da
bartinį teismo nuosprendį, jam 
neliko jokios, vilties išlikt nuo 
kartuvių. Visa dabar priklau
sys nuo gubernatoriaus Lo(w- 
deno. <

DAR VIENAS “DARBININ
KŲ DRAUGAS.”

Artinasi pavasariniai rinki
mai ir, natūraliu budu, daugi-

naši skaičius tų neva “darbinin
kų draugų” iš republikonų ir 
demokratų pastoges. Vakar 
buvo paskelbta, kad buvęs te
būti Thonųisono konkuren- 
žada “runyt” į majorus, taigi 
bu labuti Thompsono konkuren
tu, o šiandie paskelbta dar vie
nas, būtent municipalio korto 
teisėjas, Bcrnard Barasa. Sa
ko, “geri draugai” kviečia jį 
statyt kandidatūrų.

Demokratai taipjau nenusi-

gai” valstijos prokuroras
I loviu*, dabartinis senatorius

ras Harrison.
Susipratę-apsišvictę darbinin

kai nebalsuos nė už vieną. Jie 
savo balsus atiduos už darbinin
kų kandidatų, d. John M. Coll- 
ins’ų. Ji nominavo Cliicagos 
soc. partija.

BRIDEI ORT.

Trupinėliai.

8 d., “Mildos” svetainėje, 
So. llalsted St. bus abelnas 
sų lietuvių, ir didžiosios Lie 
lietuvių liuteronų susirink

po jiietų. Bus laikomos pra 
kalbos, jvairųįs (kalbėtojai aiš 
kins Prūsų lietuvių ir visų lietu 
viųvių tautinius, polilikinius i 
draugijinius reikalus. Mes no 
rime tufc išbudini musų broliu 
lietuvius puolusiomis, idan 
mes, kartu su kitais ir kitų srio 
vių lietuviais galėtume suteikt 
šiokių-tokių pa geibų musų nu

pamargintos dainomis, monolo 
gaiš ir lt. 'Lodei užkviečiamt 
susirinkti minėtųn susirinkimai 
visus Chicagoje apielinkėje gy 
veliančius Prūsų lietuvius, Did 
žiosios Lietuvos liuteronus, re 
formatus (kalvinus) ir latvius

Susirinkimas

tuvių komiteto išrinktas pirmi

sų lietuvis.
—Kun. J. J. D. Razokas.

Sekamą nedėldienį įvyks Ket
virtosios susirinkimas Aušros 
svetainė’. Kuopos nariai priva-. 
1<> atsil; okyti laiku, nes turėsi- Vietos ,ietuvi* vcikima8-

Klerikalai turės naujos šird
peršos. Vieline lietuvių laisva
manių kuopa rengia kitas pra
kalbas gruodžio 11 d. toje pat

kampanljosį, klausimų, rinkimų

kitų.

Tas 1 /dinas Morgan stryčio

pa rašė :• nių apie SLA. 36 kuo
pos susi inkimų, sako, kad kiek 
butų gavęs trūkį — bedūmoda
mas apie ta vožnų vožnios ko- 
resDondt nei jos antgalvj. 'l ik
pamislykite, “ne aria ne 
bet pjauna” — juk tai 
svarbus apdūmojimas. !

kos,” o ; ustijamos niekieno no

Jo, tai skaudi likimo ironija!

man vienų mįslį:

šai nereikalavau, nereikalauju 
ir visai nenoriu skaityti. Kas

Karta, norėdamas persitikrin
ti, kreipiausi telefonu į gazietos 
“burdų.” Skambinu:

—Hul )! Ar čia gyvena po-

Tair.sla pasakyk jai, kad 
ji daugi m nesilankytų į mano 
butų, ne;....

O tamstos var-

Ačiū, aš — pa-sa-ky-siu...

—Bai, b—ai.
Bet gazieta ir šiandie lanko

si į mano butų... Taigi, kas
čia galėtų būti. Aš — ženolas 
žmogus; apsivedžiau su panele 
Naujiena. Jeigu ji patirs 
kas man galėtų būti? Nors aš, 
matome, visai nekaltas ir nie
kuomet nesutiksiu imli... divor-

apdumotas pasikėsinimas?

9 kuopos repeticijom Brolyti, 
tu, mano! Kas turės progos iš-

ta i nes griš peršinčia is delnais. 
Kai sustoja į glitą — visos išro
do paprastos griešnos moters,

taip ir rods sušukti: “angelėli 
tu, mano!”

Je, moters nekelia tiek daug 
triukšmo dūlei “kairumo” bei 
dešinumo ir, matote, jos toli 
pralenkia savo triukšminguo
sius vyrus. Bravo! ,

—Ponas X.

PRŪSŲ LIETUVIŲ IR 
LIETUVIŲ LIUTERONŲ 
DOMAI.

Ą teinantį nediįdiepį, gruodžio

NORTH SIDE

myn choras buvo surengęs pra
mogų vakarų Meldažio svet. 
Lošta Vidinio veikalas “Musų 
laimėjimas.”

Kadangi daugelis lošėjų vos 
pirma kartų pasirodė es tru

tai, mano manymu, reikia jiems 
atleisti: kada musų jaunieji lo
šėjai pripras prie savo “amalo,”

taippat kaip ir visi kili musų 
profesionalai — lošėjai.

MELUOSE PABK.
Lietuviai “pasidarbavę”.

rusų skyrius surengė prakalbas 
1E. ir J. svetainėj. Kalbėjo tūlas 
A. Stoklicki’s. Žmonių buvo 
daug — apie 400.

■ko jose ypatinga. Kalbėtojas ai
škino svarbiausius šių dienų 
nuotikius, lai visa. Bet ve kas 
ypatinga. Tūli “geri žmonės”, 
lietuviai, nepatingėjo nueit “kur 
reikia” ir įskųst rusų prakal
bas! Policija tečiaus veikiai įsi
tikino, kad skundikai jų suva-

kalbos užsibaigė kuoramiausia. 
Husų kuopon įstojo 12 naujų 
narių.

tie palis lietuviai, kur taip šau
niai “pasidarbavo”, įskųsda’mi
. .........................................

dirbtuvėse. Jie lenda prie fore

pyti “tuos cicilikus”. Kada pa
liaus lie klerikalų judošėliai?

—Senas Varguolis.

TRINKRIO PERGALĖS 
KALENDORIUS 1919 

LABAI GRAŽI 
DOVANA

Trinerio Sieninis Kalendorius 1911) 
metams “Pergalės Kalendorius’’ bus 
labai graži dovana musų vaikams 
“lenui”. Cohimbia laiko vainikus 
:m! galvų jūreivių ir kareiviu, užpa
kali lo Amerikonų laivas. Paveiks
lai AVasliingloHo, JJincOlno ir Wil- 
sono, ant viršaus namas 
American Elisir of Bitter
Prisiųskitc 10c padengti krasos lė
šas. 1

JOSEPII TRINER CO., 
1333-1343 S. Ashland Avė.

Chicago, III. (Apgar.)

Triiiers 
Wine.

T

Atdara vakarais iki pat Kalėdų

Stegerio Prieš Kalėdą Šventes Išpardavimas
PIANŲ

Patįs Grojantįs Pianai |Player Pianės| 
ir Fonografai

Suteikia nepaprastą progą įsigyti gerą pianą, “player pianą” arba fonografą.
Už NEPAPRASTAI ŽEMĄ KAINĄ, SU UŽTIKRINIMU SUTĄUPYT PINIGUS
Del liuobi linini kįlančių kainų iš priežasties kares, kuri sumažina išdirbinių pianų ir kitų 
muzikališkų instrumentų visame sviete, mus išpardavimas yra nepaprastas. Taipgi per 
pastaruosius šešis menesius mes turėjome keletu išpardavimų su išmainymu (Exchangc 
Deals) ir tokiu bildu įsigijome daug pirmos klesos instrumentų, šių pianų skaitlinė liko pa
didinta dešimčia vartotų pianų koncertuose ir mėginimuose. Visi gi liko rūpestingai pri
vesti į tvarkų kas pagelbės mums

Užtikrinimą kiekvieno piano ir “Player Piano” ilgam laikui taipgi pilną užganė- 
dinimą. A

čia yra keletas skirtingų verčių, kurios jus laukia.

$97.50
už tvirtų pianą 

“UPRIGHT” PIANAS
vartotas instrumentas, nepa
prastos vertės, kaina musų 
specialiu išpardavimo.

Lengvi išmokėjimai.

$130
L'ž šj Mahogany vartotą 

“UPRIGHT” PIANĄ 
turintį labai malonų toną. 
Pianas, kuriuomi galima di
džiuotis.

Ant lengvų išmokėjimų.

choras ir LMPS. 29 kp. lai lais
vosios musų visuomenės žiedai. 
North Sidėj. Kiekvieno priva
lumas remti jas. —Jonas.

$149
Už šj labai mažai varto!;/ 

“UPRIGHT” PIANĄ 
Mahogany šėpai,nepaprastai 
puikus tonas.
Parduodame lengvu išmo
kėjimu.

šis pilno dydžio

Player Pianas

B
MAŽAS IMOKĖJIMAS 

$2.50 savaitę

geriausiame stovy- 
nudirbimas. Daug 
ir suolukas duoda-

Nors šis player pianas buvo varto
tas, tečiaus yra 
je. Mahogany 
muzikaliu rolių 
ma kartu.

Tuzinai kitokių pianų ir “Pla 
yer pianų” pigiai.
Sąlygos taip PR Kas mėne- 

žem°s sį ant daug
kaip pianų

Pasiūlome Jums

Speciales Sąlygas
Perkantiems prieš šventes

Stegerio Fonogra- 
fų ir Gramafonų

STEGER PIANO

$369
Už šj vartotą 88-Note 

“PLAYER PIANĄ”
Visai gvarantuotas 

Mahogany viršus. Šuniukas 
ir muzikalus rolės dykai. 
Parduodama lengvais išmo-

$419
Už išmainytą 88-Note 

“PLAYER PIANĄ”
Labai mažai vartotų. Išim

tinai gerame stovyje. Muzi
kos roles ir suolukas dykai.

$473
Už šj vartotų 88-Note 

“PLAYER PIANĄ” 
Suolukas ir muzikalčs roles

Lengvi išmokėjimai.

HOUSE
STEGER & $ONS PIANO MA NUFACTURING COMPANY 

Įsteigta 1879 metuose.
238 S. Wabash Avė. kampas Jackson Boulevard, Stegerio name 

Atdara vakarais iki pat Kalėdų.

Vyriškų Drapanų Bargenai i
Nauji, neatimti, daryti ant užsa-l 

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

Nauji, daryti 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 augščiau. Kelnes nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, neilsiomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1115 S. Hulsted Str., Chicago, III.

MRS. AGNĖ DžUGAS
LIETUVĖ — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbų ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai-
2650 W. 39th Place, Chicago, III.' 

Prie Archer Avė.
Telcphonc McKinlcy 4120.

ri

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliuuh Permaina.
Pancdė’.yj, Kvtvrrg'* ir UnbutoJ 
neis Floras L’Jc. Ikonas 
Prie šių kr.ihi, pr i'įkaitom n ir

1 <• ir 2e •nekr^tj.A
4 ornea,! Aie'.Mt h ’snn-iN 
HAi.HThn i • i ’l au s alves

DALI įmokėjus Liberty Bondsai
DALI įmokėjus Liberty Bondsai 

nuperka už rasti Ėmei and Co., 710 
W. Madison st., kampas llalsted st. 
Boom 232, 2-ras augstas, virš Fa- 
mous Clothing Store, atdara vaka
re iki 8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telcphonc Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telcphonc Rockwcll 6993

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų 

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
rod.y mas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

219 S.
W. M. LAWHON, M. 1).

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSU KAINAS
unvri at i/intLentų, Rėfoių ir Stogams Popforo
SI hU ALI AI: Maleva maiėvojiįVui Htubų išvidaua, po S 1.40 ai r«i

CARR BROS. WRECK1NG CO.
8. H abite d St. I1L

wi»i >r mnmm-r* j-vmi •— iiliainrtrriiiaaiii   ---------------

y*1.. 1 1 1 1



NAUJIENOS, Chicago, DL PėtnyČia, Gruodžio 6, 1918.

Pranešimai
LDLD. 86 kuopos susirinkimas į- 

vy ks nedėlioję, Gruodžio 8 d., 9 vai. 
ryte, Li.uosvbes svet., 1822 Waban- 
sia avė. — Malonėkite būti, nes tu
rime daug svarbių reikalų.

—Ha‘l. J. Galvidis.

J Brlghton Park. — Draugystė Liet. | ASMENŲ .UEAKOJTMAI 
Vėl. Am. No. 1 turės pusmetinį su-j_____ __ _____ __________________
sirinkimą nedėlioj, gruodžio 8 d., 1 i 
vai. po pietų, Diivis Sųuare Park 
svetainėje, prie 45 ir Paulina gal. 
Draugai ir draugės, malonėkite al- 
v\kli taiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui. O svar- I 
biaiisis tai susivienijimas su Vytau- I 

lo choru. Prot. Rašt. D. Matuz.

- -

Lietuviu .lanitorių Vyry ir Mote

Pajieškau savo pusseseres Liudvi
kos Buniblalės (nežinau jos vyro pa
vardės). Paeina iš Kauno guli., Ža
rėnų parap. Taipgi paijieškau savo 
draugės Agotos Gedvilaitės, girdė
jau gyvena Chicagoj; paeina iš Ka
uno guli.. Telšių pav,. Viešvėnų mie
stelio. Taipgi pajieškau Antaninos 
Kasparailės (nežinau jos vyro pa
vardės), girdėjau, kad gyvena Cbi-

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMi DRAUGIJOS DRAUGIJOS
REIKIA merginų dėl skylučių siu

vimo ir užbaigimo ant veisčių; lai- šill:is uanu lis {irti Archer : 
pgi merginų mokytles rankom siūti iui||, III., 
skylutes; gera mokestis laike moki- 
nimosi.

Hari Schaffner and Miirx, 
2920 \Vood and Bhmche, Chicago

PARDAVIMUI naujus 6 kambarių A. 
avė., Šunį- į 

, ne visai nudn bias. $1300. | 
Lengvi išim.kesčiai sulig palanku-1 
mo. Graži viela dėl vištų, kiaulių, 
karvių, daržas.

McDonnell, 
2630 \V. 381h Place, Chicago

C. W. of 
RIAUS

A. LIETUVIŲ
269 VALDYBA

SKY-

A. Chepaitis, pirmininkas,
4812 \V. 15-1 h St., Cicero, 

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
111.

CH1CAGOS LIETUVIŲ DRAUGUOS 
SAVI TARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS: 

P. Galskis, [urmininkas,
V.

West Pullman, 111. — Liet. Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 38 kp. 
priešinetinis susirinkimas įvyks ne- 
dėlioj gruodžio 8 d., 12 vai. dienos, 
720 \V. 12(Hh SI.—Draugai ir drau
gės, malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes bus renkama nauja val
dyba 1919 metams, ir kitokių svar
bių reikalų yra aptarimui.

—Rašt. S. ’l ■ /Įkas.

rų Pašelpinio Klinbo priešmetinis • . pnrin:, Kauno guli., Telšių
■susirinkimas įvyks nedėlioję, gino- Viešvėnų miestelio. Jos [in
džio 8 dieną, 1 V:'L.ll'■ čiiis lai atsišaukia, arini kas žinote 

| Engei svetainėje. 3/JI v. Ilarrisoii nn(^įj,c jų adresus, turiu svarbų 
si. Draugai ir drauges, alsilankykile I .. .
paskirtu laiku, nes bus renkma nau-1 •' |jerenn|(i
ja valdyba 1919 metalus taipgi ina-,^ j (H|is s( > Camden, N. J. 
lont'kile užsimokėti užsilikusius mo-

, kesčius už šiuos melus.
J. Burchick

.............................  veile-
Šubalos ir nedėlios vakarais, 
mokestis. Atsišaukite greitai.

\V. B. Jucius,
So. Halsted st., Chicago

Tel. Drovcr 1986.

REIKALINGAS atsakantis 
ris.

• Gerti

J. Kalnine,

P. Galskis,

RASTA-PAMESTA

REIKIA lietuvės merginos prie 
namų darbo.

G. Sakol,
3139 So. Ilalsted st., Chicago

• - • Roseland, III. — SLA. 139 k p. prie
Racine. yVis. —Birutės Choro pra-

I. Ivgiai kaip toje, gruodžio 7
— Socialistų ' Socialistų svet. 

Miehigan avė.
klikos bus gru
8 vai. vakare. _-----
Svetainėje, prie 5-tos gatvės ir Main 
gt., ant tiTrių lubų. Kviečiu visus 
birutiečins ir norinčius lavinlies dai 
nuoti. Dabar yra gera proga. M. K.

Pamečiau $51.17 su pakelbukii. ku- 
. .rijime buvo dar visokių mažmožių,

d., i :30 val.'vakare, g|>U(|(|Įjo .j (|. [.*, niinulų iki 6 vai. 
po num. I.IĮOO So., vakare, |;|1.p 99 gatvės ir 31 ir Eme- 

....... r,............. Visi (įrangai ir ('ri,‘Į |-.||(| avė. Kas radote malonėkile at- 
' ilgės, malonėkite atsilankyti, nes bus j busiu labai dėkinga (nuo (i va-

Cicero. — L. L. Federacijos 2ros 
kuopos priešinetinis susirinkimas į-

renkama nauja SLA. 139 kp. valdy
ba; taipgi turime daug svarbių daly, Ma|.y Missell,
kų apsvarstymui. . 19907 Emerald avė., Chicago, III.

—Užr. Rašt. K. Kalnietis., 

REIKALINGAS atsakantis barz 
dasknlis vakarais subatoje ir ncdc 
lios ry lą. Atsišaukite greitai.

R. Suževičius, 
704 W. 351h St.

Gera proga lietuviams įsigyti se
kančius namus.

No. 31 Kast 100 Placc 5 kambarių 
su maudyne, cementinių plytų, bun- 
galoyv, didelis aukštas, pečiu šildo
mas, gesas ir elektra, netoli Michi- 

Pirmiait kainavo $4750.00, 
į išvažiavo į Covington, 

mes parduosime už 
kaip $500.00

gan avė. I 
Savininkas 
Kenlucky, 
$1150.00, ne daugiau 
cash.

Chicago
No. 10811 Prairie avė., 7 kamba

rių, perdėm bungalow plytų, puikiai

J. Katilius,

nutarimų raštininkas, 
1965 Evergreen 

finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne 

iždininkas, 
1685 Milvvankee

avė.

avė.

_________ avė.
Susirinkimai alsibnno pirmą |iėl- 

nyčią Įdek vieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wil\vaukee avė. 7:30 v. v.

1356 N. Hoyne Avė.
Ascila, nutarimų raštininkas, 

1649 Girard St.
Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield avė. 
čepukas, iždininkas,

1648 W. Division st. 
A. Montvidas, Daktaras.

3332 W. North Avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

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

V.

K.

R Y TM ET IN ĖS ž V A IG ž D ĖS 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

vakare, M. P. Jankaičio svetainėje, j 
4837 yV. I llh SI.—Draugai ir (Irau-Į 
gės, malonėkite susirinkti visi, nes 
bus renkama valdyba.

—Sekr., P. Daubaras.

) A. (’. W. of A. Liet, skyriaus 269 
metinis susirinkimas įvyks gruod
žio 6 d, pelnyčio.}, Unijos svetainėj, 
1579 Mihvaukee avė., 7:30 vai. va
kare. Atsilankykite visi, nes šiame 
susirinkime bus renkama valdyba 
1919 metams. —Valdyba.

.įieško kambarių

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

Harry Block,
1356 S. Ilalsted si., Chicago, III.

ir užmokėta kaina
$5.750.00

LMPSA. 58 kuopos mėnesinis susL 
rinkimas Įvyks nedėlioj. gruodžio 7

ir Paulina gatvės. 
retorC S. Laurynavičiutė.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, gruodžio 8 <1.. 1:30 vai. po 
piltų. Mark \Vhitc Sųuare Club 
ruoni svet, ant antrų lubų. Susirin- 
kiman privalo ateiti visi kuopos na- .■_. susi-riai, nes lai yra priešinetinis 
rinkimas, reikės rinkti naują 
dy bą kuopai ir podraug reikės 
siūlyt kandidatus į L. D. L. i).

M

per- 
1-mo 
T.

Chicagos Liet. Dr-jos Savit. Pašei* 
>s, priešinetinis susirinkimas į-

po pietų, Svviązek Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.—Visi nariai priva
lo atsilanky ti, nes yra daug svarbių 
reikalų; taip-pat bus renkama val
dyba 1019 metams. Ateikite pažymė
tu laiku. N.ul. Sekr. V. Ascila.

Racine, Wi». — LDLD. 65-tos kp. 
susirinkimas įvyks ularninke, gruo
džio 10 d., 1918 m., 7:30 vai. vakare. 
Socialistu svetainėje.—Geibiami na
riai, malonėkite ateiti, nes turime 
daug svarbių dajykų apsvarstymui. 
Taipogi kurie dar negavote knygų 
malonėkite ateiti pasiimti.

—Org. A. Sala d žiu.s.

L S. J. Lygos l-mos kuopos prieš
inei inis susirinkimas įvyks guodžio 
7 d . 8 vai. vakare. Aušros svetainėj, 
3001 S. Ilalsted St. — Draugai, ma
lonėkite skaitlingai 

daugi reikės rinkt 
; 1919 metams, 
mi ateiti.

susirinkti, ka 
nauja valdybą 

Nauji nariai kviečia- 
Rašt. J. K. Vaišvilas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
Dainininkai malonėkite susirinkti ii 
Meldažio svetainę šį nedėldienį, 
gruodžio 8 d. Bus generalė repetici
ja visų priklausančių Susivienijimui 
chorų. Pradžia 11 vai. iš ryto.

. Mazolas.

I SJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė-

šros svet.. 3001 So. Ilalsted st. Liuci
ja lemoj “Iš politiškos ekonomijos”. 
Prelegentas drg. A. Dvylis. Meldžiu 
draugus ir drauges skaitlingai atsi
lankyti. J. J. Jonuševičius.

Prakalbos su paveikslais. — Ren
gia LL. Federacija. Kalbės M. X. 
Mockus subatoje, B. J. Wawžinskio 
svet. Kedzie avė. ir 39th Place. Pra
džia 7:30 vai. vak. Komitetas.

Kensington, III. — LMPS. 67 kp. 
priešinetinis susirinkimas iv\ks pa- 
nedėlyj, gruodžio 9 d., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 Mi- 
chigan avė. Visos narės malonėkite 
atsilankyti, taipjau ir tos, kur esa
te pasižadėję įstoti j 67 kp., nes šis 
susirinkimas yra svarbus: turėsim 
išpildyt balsavimo blankas ir bus 
rinkimai naujos valdybos 1919 me
tams. Beto turime šiaip svarbių rei- 
kj’ltj. Oig, j. Valicnė

LSS. I kp. pusmėnesinis susirinki
mas Įvyks nedėlioj, gruodžio 8 d., 
Aušros svet.. 3001 So. Ilalsted st. 
Pradžia 1 vai. po [lietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes turime 
svarbių reikalu —• Sąjungos virši
ninkų rinkimai ir tt.

—Organizatorius.
LSJL. r • 

d. gruodžio 
4630 Gross t.... ___
sidės 8:30 va. vakare, 
draugės, nepamirškite 
paskirtu laiku.

3 kp. susirinkimas įvyks 7 
1 paprastoj svetainėj, 
avė. Susirinkimas pra- 

Draugai ir 
atsilankyti 
F. Talusis.

( hieatjos Liet. Soc. yryrų choro 
repeticija pėtnvčioj. gruodžio 6 d., 
neįvyks dėlto, kad dirigentas ncgjili 
būt, nes bus susivienijimo dain. ge- 
nęralė repeticija. Taigi visi nariai 
(Jiicagos Liet. Soc. Vyru*choro ma
lonėkite susirinkti nedėlioj, gr. 8 d.. 
10:3(1 vai. ryto, Meldažio svet. Tenai 
bus laikoma repeticija.

—K. Shaikus.
S”*' Liet. Soc. Dainininkų 1 ap

skričio vyrų choru rcneticija bus 
nedėlioj. gruodžio 8 d., M. Meldažio 
svetainėj. Visų choru nariai — vy
rai privalo susirinkti kaip 11 vai. 
ryto. Kiekvienas privalo atsilan
kyt, nos vakare turėsime dainuoti. 
Nepamirškite. Org. J. Urbonas.

( h. Liet. Vyru choras stato veika
lą “Kaizeris pekloj”, gruodžio 29 d., 
Taigi vietinių draugijų prašome ne
rengti tą vakarą jokių pramogų. Pu
sė to vakaro pelno yra skiriama1 
Lietuvos Laisvės fondan. Vakaras į- 
vyks Meldažio svetainėj. Komitetas.

PAJIEŠKAU apšildomo kambario. 
North Siilėj, pas blaivus ir laisvus 
žmones. Kas turite, meldžiu pra
nešti šiuo adresu.

J. Naudzunas, 
1739 So. Ilalsted st., Chicago, III.

REIKIA džianitoriaus, be vaikų, 
arba su vienu vaiku. Turi būt pa
tyręs lame darbe. Atsišaukite grei-
tai j .lanitorių.
7855 So. Normai avė.

No. 19 East 113 1<<:co vieno Halo 
medinis namukas, cementinių plytų 
pamatas, šiltas vanduo._5 kambariai 
ir maudyne. Lotas 25x125 pėdų. 
Kaina $3500.00 cash.

No. 11827 Lovve avė., medinis na
mukas, aid plytinio pamato, 6 kam-

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North

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

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblcnz st. 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

Avė.

.$2250.00.

Prakalbos su paveikslais. Rengia 
LLF. gruodžio 6 d., pėtnyčiojv, A. 
Blinstrupo svet., 4501 So. Ilermitage 
avė. (ant Town of Lake). Kalbės X. 
Mockus. Pradžia 7:30 v.v. Komitetas Į

Roseland, III. — Aušros vakarinė 
Mokykla ir vėl atsidarys nuo 16 die
nos gruodžio. Bus mokinama anglų 
kalbos, aritmetikos, taipgi ir Lietu
vių kalbos gramatikos. Norintieji 
mokintis ateikite užsirašyti vaka
rais po 7:30 vai., Aušros mokykloj, 
10900 Miehigan avė. Nedėlioj, utar-i 
ninke ir pėtnyčio'j. Aušros Komitetas

So. Englewood. — LSS. 170 kp. 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj. gruodžio 8 d., .1. Butkevičiaus 
svet., 8132 yVincennes avė., kaipo 10 
vai. ryto. Nariai atsilankykite pas
kirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti; be to, bus 
renkama vtddyba 1919 -metams.

Sekr. J. Jonulis.

Sus. Lis?t. Soc. Dainininkų 1 Aps
kričio mišrių chorų generalė repe
ticija ivvks pėtnvčioj, gruodžio 6 
d., M. Meldažio svetainėj, 2212 \V. 
23rd Place. Pradžia 7:30 vai. vaka
ro. Visų chorų nariai prašomi su
sirinkti laiku. Žinote, kad nedėlioj 
turėsime dainuot, tai reikalinga pri

sirengti. Org. J. Urbonas.

Kenosha, Wis. — LSS. 58 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
8 d., kaip 2 vai. po pietų, Socialistų 
svet. Gerbiami nariai 
malonėkite atsilankyti 

Fin. Sekr.

Lietuvių Laisv. Fed

ir pašaliniai, 
laiku.

A. M. Bakšys.

3 kp. susirin-

1900 Uniond., Chernatieko svet., 
avė. Visi nariai malonėkite atsilan
kyti. Valdyba.

Roseland, IR. — LSS. 137 kp. prio- 
šmelinis susirinkimas įvyks gruod
žio 8, 10 vai. ryto. Aušros Mokyklos 
kambariuose, 10900 Miehigan avė. 
Visi kuopos nariai malonėkite susi
rinkti, nes turim daug dalykų atlik
ti. Pav., valdybos rinkimai ateinan
tiems- metams ir taipgi bus renka- 
msa VII! Rajono centralis komite
tas. A. N.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kp. metinis susirinkimas bus nedė- 
lioj, gruodžio 8, 2 vai. po pietų, Juo
zo Razeus, 3602 Cedar gal. Draugai 
ir draugės, susirinkite paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbių reika
lų. Taipgi bus renkama valdyba se
kantiems 1919 metams. Kp. Valdyba

LSS. VIII Rajonas rengia masinį 
susirinkimą, kuriame kalbės gabiau
si Ubicagos lietuviai ir anglai kal
bėtojai. Susirinkimas Įvyks nedėlioj, 
gruodžio 8 d., M. Meldažio svet., 2241 
\V. 23 PI. Pradžia 11:30 vai. iš ryto. 
Inžanga dykai. Siuomi kviečiame at
silankyti vįsus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuo- 
piečius. Kviečia Komitetas.

Harvey. — SLA. 289 kp. priešme- 
(inis susirinkimas įvyks pStnyčioj, 
gruodžio 6 d., Gonciarz svet., 15713 
So. Ilalsted st. Pradžia 8 v.v. Na
riai ir norintis įstoti kuopon prašo
mi atsilankyti. Be to šiame susirin
kimo reikės išrinkti naują kuopos 
valdybą sekantiems 1919 melams.

—Fin. Raštininkas.

SLA. 212 kp. priešinetinis susirin
kimas įvyks gruodžio 7 d.. 7:30 vai. 
vakare, “Seblitz Hali”. Malonėkite 
visi ateiti Į šį susirinkimą, nes bus 
renkama nauja valdyba 1919 me
tams. Be to, kurie esate dar neuž
simokėję, būtinai turite užsimokėti,' 
nes kitaip busite suspenduoti. Or
ganizatorius skundėsi, kad kaikurie 
nariai vis žada užsimokėti, bet ne
užsimoka. Todėl nepamirškite at
eiti į susirinkimą gruodžio 7 d. ir 
užsįmokėti užvilktas mokestis. Tuo- 
jaus po SLA. 212 kp. susirinkimo at
sibus TMD. 119 kp. susirinkimas, 9 
vai. vakare. Kuopos nariai yra taip
gi kviečiami ateiti ir atsiimti kny
gas. Kaz. BrazeviČius.

ASMENŲ JIEAKO.DMAI
PAJIEŠKAU senos moters arba 

ženotos poros, kad pridabotų 2 me
tų mergaitę. Kambarį duosim dėl 
prižiūrėjimo mergaitės.

3258 Union Avė., Chicago

Pajieškau savo draugo. J. Bergai- 
o. praeitą metą gyveno po numeriu 

2078 Canalport avė. Prašau atsilan
kyti ypatiškai kokią nors dieną šią 
nedėlią, tarp 5 iki 9 vai. vakaro. Tu? 
riti svarbų reikalą. Jūsų draugas

1436 So. Ilalsted st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU bardo su valgiu, blai
vas žmogus, pas blaivus dorus žmo
nes. be vaikų, su maudyne ir garu 
šildomas kambarys. Praneškite* grei
tai j dvi virti. K. K.

Argo Post Office, 
arba 3238 S. Halsted si., Chicago, III.

Reikia žmogaus šluol florą ii 
dirbt visą darbą, $18 dolerių < sa\’;»i 
tę, trumpos valandos, pastovus dar
bas.
10 10

Atsišaukite luojaus.
Marlha l.ane Adam Co.,

XV. 35 st. 1 Yar<

REIKIA karpcnlerių prie medžio 
karų.

tas, didelis bargenas 
$250.00 cash, $20.00 į mėnesį.

No. 10216 Indiana avė., 5 kamba
rių medinis namas, 37*2x125 pėdų 
lotas, parduosim pigiai, kaina £2250, 
ant lengvu išmokėjimų

No. 235- \V. 105 PI., 
medinis n:>imd<as, 50 
kainuoja .$2000.000 ant 
kčjimo.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

daugiau

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
A l i DUODAMA rendon kambaris 

vienam ar dviem su valgiu arba be 
valgio; iš fronto, elektros šviesa. 
Kam reikalinga meldžiu atsišaukti 
3132 S. Halsted st., 3 augštas, frontas

RANDAI

ATI DUODAMA rendon 6 kamba
riai. Atsišaukite greitai.
658 \V. 31 st., kampas Union avė.

ANT BANDOS 6 kambar ių fialas, 
dcnlisto išgyventa tl melų. Geisti
na butų, kad atsilankytų lietuvis de- 
nlislas. Atsišaukite pas

Dr. Glaser,
Chicago

ATIDUODAMA raudoti fialas, 6 
kambariai, naujas namas, visi pa
rankamai, sulig vėliausios mados. 
Graži apieiinkė. 5647 So. Rockyvel! 
si. Atsišaukite į Petrą Mikalauską, 
4034 So. Rocksvell sl„ Chicago, III. 
Matykite savininką po 6 vai. vaka-

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
.teškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST.

arba
SO. JEFFERSON ST.105-107

Už darbo parupinimą visuose tuo
se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuiuose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip motery ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papli
stiems darbams.

REIKIA patyrusių shearinanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W. Kinzie Avė.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mėgti] vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., Dixon, III

REIKIA priežiūrai merginos. 
S’.veicklcy Vallcy Hospital, 

Ssveickley, Pa.

turi prityrimą prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Gera mokestis ir pastovus (la
ibas visą metą. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščią namą, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į R. Hasselson, 609 
\V. Third St., Dixon, 111. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON,

Dixon, III.

RE!KALINGI vyrai, kurie gerai 
yra {([įsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas mušti biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbės, 
pasidarys $25 iki $50 į savaitę. Jus 
galite padaryti tą pat ir laikyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
dJrbs pilną laiką, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite į room 846 First 
National Bank Building, 68 W. Mon- 
roe si., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų- , r. , 

Chicago Window Clcaning Co.,
62 \V. Washingto:i st., Chicago

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
sį.
4129 Emerald avė. Phone Yards 1076

REIKALINGAS barberis. Darbas 
ant visados, gera mokestis. Atsišau
kite 
1711 W. 46 St.

Ryan Car Co., 
1 legevvisch, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI geras saliunas. 

Priežastis pardavimu —turiu du 
bizniu. Nupirks’te už mažai pinigų.

A. Bagdon, 
2158 W. 21st Place, Chicago, III.

PARDUODU frihktų krautuvę. 
Priežastis pardavimo — turiu kitą 
biznį. Atsišaukite greitai.

\V. D., 
33(12 So.’ Ilalsted st.

Tol. Roulcvard 9336.

RAKANDAI

EXTRA BABGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

valgomojo ir miegamojo kambarių 
setai; parduosiu už bite teisingą pa
siūlymą. $200 kabinetas, phonogra- 
pha.s ir rekordai už $55, taipgi $800 
Plaver pianas, mados 1918, už $230. 
Visi tiktai.i biskį vartoti. Liberty 
bondsai pritinami. Atsišaukite gre
itai. a 
1922 So. Kedzie avė., Chicago

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir vielrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi

3812 W. 12 st.,

NAMAI-žEMe

Chicago

PARDAVIMUI naujas 2 Halų, niu
ro, 4 ir 4 kambariai— allika, $500 
cash, $45 į menesį, priskaitant nuo
šimčius. Arli bažnyčia.

Mc. Donnell 
2630 W. 38th St., Chicago

PARDAVIMUI naujas 3 fialų mū
rinis, attika, $6000, išmokėjimui. 
Graži apieiinkė.

Mc. Donnell, 
2630 W. 38lh St., Chicago

DIDELIS BARGENAS

Parsiduoda tarnui \Visconsįno val
stijoje 43'/a akro žemės. Budinkai 
geri. Šluba 4 ruimų ir dar visai 
nauja. Gyvuliai, mašinos ir visas 
stakas, kas tiktai yra ant šios for
mos. Žemė beveik visa išdirbta. 
Graži vieta, prie pat upės, kur žu
vų yra į valės, o vi mylios nuo gel- 
žkelio stoties ir netoli nuo miesto, 
arti mokykla. Žemė gera ir derlinga, 
auga viskas, ką tik pasėsi. Parduodu 
[ligiai, teisingas pasiūlymas nebus 
atmestas. Meldžiu kreiptis lai: 
arl>a ypatiškai kur gausite visas 
formacijas kas link šios fanuos.

J. W. McNiiughton, Wis.
P. O. Box 82.

in-

$200.00 CASH, $22.00 i mėnesį, nu
pirksi No. 5110 ir 51 12 So. Kostner 
avė., 2 namu, lotas 60x125, kaina 
$2300.

Mc Don neit, 
2630 W. 381h St., Chicago

PARDAVIMUI 8 fialų naujas, su lo 
tu 125x125, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos, cemento šalygatviai, 
gera 
mo.

vieta, $5900.00. Ant išmokčji-

2630
Mc Donnell,

W. 38 st. Atdara nedėliomis. 
Tel. McKinley 3513.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
ant dviejų fialų po 6 kambarius. At
sišaukite pas savininką sekančiu an
trašu
4258 S. Maplewood avė. Chicago

LABAI DIDELIS BARGENAS 
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekąrių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitj, 4448 S. Sawyer Avė.

Chicago Telephone McKinley 3354. Chicago

5 kambarių 
pėdo lotas, 
lengvo išino-

informacijų 
dažinoli, malonėkite kreiptis sekan
čiu adresu:

S. P. TANIS, 
11227 Miehigan avė., Chicago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS.

siu visus arba dalį iš savo 600 akci
jų Buck Run Oil ir Refining Coin-

kas dabar parduodamas po $1.50 už 
akciją, mokamas 5% Į mėnesi, ir mo
kės cash dividendą 15% šį mėnesį. 
Atsišaukite laišku į Naujienų, ofisą, 
pažymėdami ai.l laiško No. 17.

MOKYKLOS

V aLENTINE DRE8SMAK1N0 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2407 W.
di»on, 1850 N. Wella St.

157 Mokyklos Su v. Valstijose. į 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- I 
sijming, dėl biznio ir narnų. Via I

• ■ ‘ ’ Diplomai, jtos duodamos dykai Inpiomau. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
te išmokinti jus pasiūti suknc» ut 
<10. Phone Seeley 1643

HARA PATEK, PlrmlnlaM

Mokykla Kirpimo ir Designing

Musų sistema ir ypališkas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varbmos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą liile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spęciališ- 
kai pigią kainą.

Pclrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba (lydžio, iŠ bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCIIOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis

Atsišaukit ant 4-to augšto.

’OS IR ORGA 
N^ACLJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininku Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S Ilalsted St., Chicago, 

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

A. LALIS, Sekretorius,
1810 S. Ilalsted St., Chicago,

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, 111.

K-to Nariai: 
DUNDULIS.

1915 S. Ilalsted St., Chicago, III 
ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III.
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St., Chicago, DL

111.

111.

T.

J.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET

J.

p.
J.

p

Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 391 h St., Chicago, IR. 

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

Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alcce PI.

Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Danelavičia, Iždininkas,

1617 N. Winchcstcr av., Chicago
J. Jakubauskas, komiteto narys,

3362 Lowe avė., Chicago, 
J. Šmotelis, komiteto narys 

10604 Edbrooke avė., Chicago, 
F. W. Zolpe, komiteto narys, 

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

komiteto narys, 
Frankfort St. Chicago, III.

J. Vilis
2538

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Rublc str."

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

Kloni. Liaudanskas, nut. raštininkas 
143!) S. 50th avė., Cicero. 111.

Frnnk Micklin, tūrių raštininkas, 
1906 S. Union Avė.

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

Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas, 
3011 W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Ilalsted SI., ir kampas 19-tos gat.

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

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

653 Garden str 
Felix Bartkus, prot. raštininkas, 

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

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas, 

162 Jenne Str.
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St 
Pranas Kimontas, iždo globėja, 

730 Engei 
Jonas Kasiulis, maršalka, 

653 Garden 
Mikolas Nakrušas, maršalkas, 

420 Orange 
Ant. Bubele, teisėjas 

313 Quince 
Juozas Jurevičia, vėlavnešys, 

152 Main 
'Petras Miliauskas, vėlavnešys, 

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

424 N. Pleasant Str. 
Nikodimas Janavičia, durininkas, 

614 Markei Str.

Str.

Str.

str.
Str

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRsIMNKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia

J. Dauginis, vice-pirmlninkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evcrgrcen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1019 Marshfield
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabans1a avė.

Avė.

avė.

avė.

Lietuviškų Tautiškų Kapinių 
VALDYBA 1918 METAMS 

BEN. LIL’BINAS, pirmsėdis, 
2129 W. 21st St. 

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

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

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

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National Cemctcry, 

Summit, III. 
Phone Willow Springs 10.

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

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 "

M.
K.

M.

avė.

St.

st.

Kazimieras Rugis. pirmininkas, 
1714 AVabansia 

S. Galinckas, irm. pagelb. 
3525 S. Union 

L. Antonavičia, nutarimų rast., 
1713 Rublc 

Juozas Kezius, turtų rast., 
4109 Montgomery 

Kazimieras Chapulis, iždininkas, 
1840 So. Halsted 

Kazimieras Yaras, kasos globėjas
1742 S. Union Avė. 

Fr. Girdyvainis, Fin. Rast., 
2000 So. Halsted Str. 

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

.1. Jankevičia, maršalka, 
726 yv. 181 h si. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio. 8 vai. vakare. I). Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino į- 
stojimo moKėstį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

TAUTTŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BBOLIIJ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas,
10707 Wabąsh ayc. 

Stanislovas Shimkus, vicc-pirminjn., 
10707 AVabash Avė. 

F. Grigula, prot. raštininkas,
10443 Went\vorth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
- 355 Kensington avė.

Ant. Bertašiųs, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 St. Kensington, III. 

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pelnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vab. vakare. 
F. Shcdwillo svetainėje, 341 Kensin- 
ftfon avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGATKSč.IO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

Shatkus, pirmininkas,
. 344 E. 116

Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Placc. 

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Snedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

D.

K.
Str.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas.
2823 Jackson Blvd.

Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..
342 S. Cravvford avė.

Jonas Burčikas, nutarimų rašt.. 
1217 S. Spauldnig av.

GI Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
III.

III.

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas,

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pir
mą valandą po pietų. John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison si.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
DRAUGIJOS VALDYBA: 

Dundulienė, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22nd St.

T. Pabarškicnč, nutarimu raštininkė, 
3429 Wallace str. 

E. Ulkulė, finansų raštininkė,
, 2137 \V. 21 PI.

P. Baleckicnė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shiclds

J. Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. Wentworth

Siunčiant j centrą mokestis,

avė.
avė.

______  . . . m0‘ 
ney order ar čeki, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

. Burba, pirmininkas
20(13 Jefferson st. Chicago. 

. Lcknickas, vice- pirmininkas,
708 \Vcst 171h Street. 

Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

\V. J. Buišis, finansų raštininkas, •
900 Wcst 19th»St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Ilalsted St., Chicago.

P.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. WIS. VALDYBA 

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus MakareviČia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtu rašt., 
1023 Broadway avė.

Antanas Pulką, iždininkas, 
1128 N. 81h 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 pirma 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

S.L.A. 212 KUOPOS 'VALDYBA 
KENOSHA, AVIS.

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis 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 Bd.

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

VI. Bielskis, literatūros pardavėjas, 
267 Milwaukee Avė. 

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

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

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

AV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 W. lOth 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. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet, 
1713 S. Ganai St. Chicago.
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Anglijos laivynas Revelyje
Tūkstančiai miršta 

badu Petrograde 
10,000 žmonių žuvo mušy- 

\ je Kijeve
ANGLU LAIVYNAS 

REVELYJ.

Pagelbės ir kitoms Baltiko tau
toms jei bus prašoma.

PARYŽIUS, gruodžio (i. Pa
sak Petit Journal, Anglijos ka
riniai laivai įėjo į Rusijos uostą 
Urvelį, atsiliepdami į didelį pra
šymą Estonijos valdžios.

Laikraštis priduria, kad pana
šus veikimas bus padarytas, jei 
bite kokia Baltiko tauta prašys 
talkininkų apgynimo.

True U cnslntion filed with the post- 
inaslcr at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
us rrguired by the ocl of Oct. 6. 1917.

BADAS PETROGRADE.

Tik 500,000 gyventojų paliko 
Petrograde.

STOCKHOLM, gruodžio 5.— 
čia atvykę pabėgėliai iš Rusijos 
sako, kad gyvenimo sąlygos Pe
trograde yra baisios. Jie sako, 
kad badas ten viršija įsivaidini- 
mą. Miltai parsiduoda po 50 
rublių., o sviestas ir cukrus po 
150 rublių už kilogramą (virš 2 
svarų). Vienatiniu gaunamu 
maistu yra silkės ir jos parsiduo 
da po 5 rublius kiekviena.

Visi vidurinių klesų žmonės 
yra pašalinti iš viešųjų valgo
mųjų namų ir miršta tūkstan
čiais iš bado.

Šimtai palaidojami kasdien. 
Iš paprastai 2,(XX),000 gyvento
jų, tik 500,(XX) žmonių pasiliko 
Petrograde.

Pusė vsų namų yra užimti 
raudonosios gvardijos, ir jų šei
mynų.

Daug plačiai žinomų žmonių 
tapo sušaudyti ar mirė nuo ba
do. Gandai afie priisartinančią 
talkininkų intervenciją padidi
no bolševikų neapikanlą ii? pa
gimdė beprotišką persekiojimą 
vidurinių klesų elementų.

Lenkų legacija lapo išplėšia, 
o į Šveicarijos legacija prievarta 
įsiveržta, šios legacijos sąstas 
apleido Petrogradą.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., Dec. 7. 1918, 
as required by Ihe act of Oct. 6. 1917

UNISTAI PAĖMĖ KIJEVĄ.

Gen. Skoropadski užmuštas 
m ašy j.

GENEVA, gruodžio 5. — Uk
rinuos hetmanas gen. Skoro

padski tapo užmuštas ir visa ša
lies valdžia dabar yra rnkose u- 
nistų.

Kijevas dabar yra unislų kart i- 
vių rankose, po smarkaus mū
šio, kuriame 10,000 kareivių, jų 
tarpe 500 oficierių, tapo užmuš
ta ar sužeista, — pasak Ukrai
nos biuro Laussane gautos tele
gramos.

True translation filed wi»h the post- 
iiuister at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

REVOLIUC IJA UKRAINOJ.

L0NIM)NAS, gruod. 6. Su
vėlinta Konstantinopolio žinia 
sako, kad Ukrainoj prasidėjo 
revoliucija. Sakoma, kad val
džia prašė talkininkų užimti 
Rusijos Juodųjų jurų uostus.

True translation filed with Ihe posf- 
inastcr ai Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
us rc.iuired by the act of Oct. Ii, 1917.

Breškovskaja Japonijoj.

TOKYO, gruodžio 3. - Eka- 
terina Breškovskaja “močiutė 
Rusijos revoliucijos,“ šiandie 
atvyko j čia iš Vladivostoko ir 
važiuoja j Suv. Valstijas.

True translation Tiled wnn the post- 
inastci* at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as rr<|iiir«d the act jf Oct. tt. 1917.

Kronprincas 
abdikavo

Kitas kaizerio sūnūs, Adalbertas, 
prisidėjo prie naujosios valdžios

PARYŽIUS, gruod. 6. — Kron
princas (Vokietijos sosto įpėdi
nis) Eriedricb VVilhelm atsiža
dėjo savo teisių prie Vokietijos 
sosto.

Princas Adaibert, tretysis ex- 
kaizerio sunūs, prisidėjo prie 

dabartinės valdžios, pasak Ber
lino žinios. Dabar jis yra Pot- 
tsdame.

Baselyj gauta žinia iš pusiau o 
ficinlio Wolff biuro sekamai pa
duoda kronprinco atsižadėjimo 
nuo sosto aktą:

“Aš atsižadu formaliai ir ga
lutinai visas teises prie Prūsijos 
karimos ir imperijos karūnos, 
kuri butų man tekus per atsiža
dėjimą imperatoriaus - kara
liau ar kitas priežastis.

“Duota mano autoritetu ir pa
sirašyta mana ranka. Padary
ta Wieringen, gruodžio 1, 1918.

“VVilhelm“.
(O čia gautame gruodžio 3 d. 

pasikalbėjime su koresponden
tu Eriedricb Wilhelm pasakė:

“Aš neatsižadėjau nieko ir ne
pasirašiau po jokiu dokumen
tu“).

Tru» translation filed wlth the post, 
nuister at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as rcqulred by Ihe act of Oct. 6, 1917

RIAUŠĖS BERLINE.

LONDONAS, gruodžio 6.
Central News Agcncy Amster
damo žinia sako, kad seredoj e 
Berline buvo bedarbių demons
tracijos su riaušėmis. Sumiši
mai pasidarė taip grąsinančians, 
kad darbininkų vadovai kalbė
jo minioms, prižadėdami pagel- 
bą ir galiaus nuramino jas.

Sidig Holandijoą rubežių, pa

siekusių kilu žinių, nemažai 
šaudymus buvo vyršiausiosc 
Berlino gatvėse. Sumišimą, sa
koma, pagimdė vokiečių bolše
vikai.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

SMULKIOJI BURŽUAZIJA 
VIENIJASI PRIEŠ 

SOCIALISTUS.

Panaikino kaizerio 
nepaliečiamybę.

BERLINAS, gruodžio 6. —> 
Prūsijos valdžia formaliai pa
naikino privilegiją, kokią ikišiol 
turėjo nariai Hohenzollernų šei
mynos — nepaliečiamybę prieš 
įstatvmus.

Tolimesnis žingsnis linkui su
darymo suvienyto vidurinės kle- 
sos fronto prieš socialistus ta
po padarytos naujos vokiečių 
Volks (žmonių) partijos, kuri 
susidarė iš kairiojo sparno na
cionalistų liberalų. Ji nutarė 
vienytis su nesenai Teodoro 
\Volff iš Berlino Tageblatt su
organizuota Vokietijos demok
ratų partija.

Tarybos taipgi vedamos apie 
koaliciją konservatyvų ir drau
gijinės vokiečių nacionalės 
Volks partijos.
Susirinkimas Muniche šiandie 

naujai sutvertos “protinių dar
bininkų tarybos,“ po preziden
tyste prof. Brentano, tapo paleis
tas policijos, prigelbiainos gin
kluotų kareiviu. 'Tarybos sek- 
rotorius buvo areštuotas sulig 
caitinimu veikimo prieš liaudies 
valdžią. Kiti nariai nebuvo pa
lesti, bet jų popieros tapo kon

fiskuotos.
846 nariai Vokietijos universi- 

etų fakultetų pasirašė po prane
šimu, reikalaujančiu ankščiau
siai galimo sušaukimo naciona- 
io seimo, Tarp pasirašiusiųjų 
įduodamųjų priežasčių yra, 
<ad Amerikos kongresas, kuris 
užims vietą kovo 4 d. “turbūt 
mis valdomas republikonų im- 
icrialistų, kurie priešinsis pre

zidento VVilsono 14-ai punktų.“ 
Atsišaukimas užsibaigia:

“Jei mes norime nors per pu
sę toleruojamos taikos, kuri tar
nautų svarbiausiems Vokietijos 
interesams, mes turime padary
ti prieš tą laiką mažiausiai lai
kinę taiką.“

True translation filod with the post- 
mastci* at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as required by the act of Oct. (>, 1917

PRŪSIJOS GVARDIJA 
REMIA SOCIALISTUS.

AMSTERDAM, gruodžio 6. — 
Daugelis pulkų Prūsijos gvardi
jos, kurių, niek arei keletą dienų 
atgal padarė demonstraciją 
prieš valdžią ir atsisakė sudėti 
ginklus, dabar nutarė remti Eb- 
erto valdžią, pasak pusiau o- 
ficialio Wolff biuro Berline.

Kareiviai nutarė pavesti sa
ve be jokių sąlygų valdžiai ir 
prižadėjo ginti socialistinę revo
liuciją “visais budais nuo visų 
kenksmingų įtekmių.“

O RAS.
Giedra ir galbūt šilčiau šian

die ir ryto.
Saulė teka 7:05 v., leidžiasi 

4:19 v. Mėnuo leidžiasi 8:27 
/ai. vak.

Iriu* tnurlnllon filed witli tl’" post- 
iniistcr at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
i»s i*equirv(t by the act bf Ocl. 6, 1917.

Amerikiečiai 
pasiekė 
Reiną

BELGAI IRGI PASIEKĖ 
REINĄ.

Amerikiečiai pasiekė Mainz, o 
belgai Dusseldorf.

AMSTERDAM, gruodžio 6.
Du cBlgijos kavalerijos pulkai iš 
300 kareivių šiandie įėjo į Dus
seldorf, ant kairiojo kranto Rei
no upės, 20 mylių į šiaurvaka
rius nuo Cologne. Visokis su
sinėsimas su kitu upės krantu 
lapo uždraustas.

Kavaleriją jos į Clcves, 23 my
lios į šiaurvakarius, nuo Wcsel, 
o Dusseldorfe ją užvaduos in- 
fanterija.

AMSTERDAM, gruodžio 6.
Pasak pusiau oficialiu Wolff ži
lių biuro Berline, amerikiečių 
kareiviai seredoj įėjo į Mainz, 
sostinę Rheiniscbe Hcsse provin 
cijos ir vieną iš vyriausių Vo
kietijos tvirtovių ant kairio 
kranto Reino upes.

(šis pranešimas nesutinka su 
gen. Pershingo seredos nakties 
praneišmu, vėliausiu nuo jo 
gautu, kuris amerikiečius statė 
pusią ūkely j tarp Luxemburgo 
rytinio rubežiaus ir Reino upės.

True translation fiU« afth the post- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917.
WIS0NAS PASIŠAUKS SPE
CIALIUS ATSTOVUS KOVAI 

SU BADU.

ANT LAIVO GEORGE WA- 
SIIINGTON, gruodžio 6. — Pre
zidentas Wilsonas neužilgo po 
išlipimui Fra nei joj pasišauks ki
tus valdininkus į Franciją, pa- 
gelbai išdalinimo Amerikos mai
sto ir žaliosios medegos tarp 
kenčiančių Europos tautų. Ber- 
nard Bortich, pirmininkas ka

irės pramonių arybos, gailiui 
bus vienu iš žmonių, pašauktų 
šiam darbui.

Laivas vis dar pasitinka aud
rotą jurą, bet prezidentas pasi
rodė geru jurininku ir neparodo 
ženklų juros ligos. Jo šaltis y- 
ra daug geresnis. Jis daug il
sėjos ir nelaikė formalių konfe
rencijų su savo patarėjais.

Prezidento apsilankymas Ita
lijoj, tikimasi, įvyks už dviejų 
savaičių po jo atvykimo j Brest. 
Jis važiuos į Angliją ir Belgi
ją vėliau.

True translation filed wilh the pnst- 
master at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as reuuired by the act of Oct. C, 1917

Peržiūrės kaizerio 
dokumentus.

COPENįHAGEN, gruod. 6.
Berlino valdžia paliepė, peržiū
rėti buvusio kaizerio urivatiškus 
dokumentus, jieškant dalykų su
rištų su ištikimu karės.

LIETUVIU MOKSLEIVIU 
SEIMAS ATIDĖTAS.

Jis įvyks gruodžio 15—16 d., 
Chicago je.

Lietuvių Moksleivių Aiiieri- 
koj Susivienijimo mutinį seimą, 
kuris turėjo įvykti gruodžio 6 
ir 7 d., dėlei neišvengiamų prie
žasčių atidėta . Seimas įvyks 
nedėlioj ir panedėlyj, gruodžio 
15 ir 16 d.. Aušros svetainėj, 
3(101 So. Halsted SI., Chicago.

True translation filed witn the post- 
mastcr at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as reqiiired by Ihe act of Oct. 6, 1917
ANGLU LAIVAS UŽVAŽIAVO 

ANT MINOS.

11 jurininkų prapuolė.

LONDONAS, gruodžio 6. — 
Vienuolika jurininkų prapuolė, 
iš priežasties Anglijos karinio 
Javo Cassandra susdurimo su mi 
na Baltiko juroj pereitą seredą, 
Torpedinių laivų naikintojai iš
gelbėjo likusią dalį įgulos.........

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS. .

..PE0B1A, III., gruodžio 6. 
šiandie sustreikavo Illinois Trac 
tion System darbininkai ir nė 
vienas tramvajus nevaigšto did
žiojoj linijoj tarpe Peoria ir St. 
Louis, Mo. Tikimasi, kad strei
kas greit užsibaigs.

OMAHA, Nebr., gruodžio 6.- 
Galvekarių. darbininkai jau 3 
dienos kaip streikuoja. Kom
panija nebando vartoti streik
laužių, kadangi negauna užtek
tinai mušeikų, o policijos pagcl- 
ba nėra ganėtina.

PASKUTINIS KABINETAS
PO KARALIUM.

Ispanijos parlamentas bus res
publikoniškas ir socialistiškas.

LONDONAS, gruodžio 6. — 
Naujuoju Ispanijos p reni i erų y- 
ra grafas Romanones ir visas ka 
bilietas sudarytas yra vien iš jo 
šalininkų. Jo pasekėjai sako, 
kad šis kabinetas turbūt bus 
paskutinis kabinetas prie mo
narchijos. Jie mano, kad se
kamas Ispanijos parlamentas 
bus greitai respublikoniškas ir 
socialistiškas.

Madrido žinios parodo, kad 
Ispanijoj eina didelis judėjimas 
už įsteigimą ten respublkos.

True trnnslMion fllcrt with the post- 
inastcr at Chicago, IH., Dec. 7, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Sumušė revoliucionierius.

AMSTERDAM, gruodžio 5. 
Čia gauta žinia,, kad smarkus 
susirėmimas ištiko Kreuznach, 
kuriame revoliucionieriai liko 
sumušti armijos oficierų.

Oficicriai su revolveriais ran
kose privertė revoliucionierius 
imti raudoną vėliavą. Iš vežus 
savo sužeistuosius oficicriai šu
kavo už buvusį kaizerį.
\ - - -........ -

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

True translation filed with the post-1 True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 7, 1918, Į mastei* at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as reguircd by the ucl of Oct. 6, 1917 as reuuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Amerika didina T a i k 0 S 
laivyną

AMERIKA TURĖS 1,291 
KARINIŲ LAIVŲ.

40 mūšio laivų ir 329 naikintoju 
iki 1920 m.

XV ASHINGTON, gruodžio 6.
Amerikos laivynas turės 1,291 
laivus, jų tarpe 40 mūšio laivų 
ir 329 torpedinių laivų naikinto
jus liepos 1 d., 1920 m., sulig 
prirengto rear admirolo Griffin, 
viršininko garo inžim •rys t ės biu
ro, pranešimo atstovų buto ko
mitetui, kuris šiandie lapo vie
šai paskelbats.

Jas prenešimas Įiarodo, kad 
kada karė buvo paskelbta, laivy
nas tarėja 361 laivus, bet lapkr. 
1 d., už 10 dienų prieš pertrauki- 
mą musių, jau buvo /// laivai, 
neskaitant pirvatiškai valdomų 
jachtų ir kitų laivų, paimlų pat- 
roliaus tarnybai.

Didžiausiu padidėjimu buvo 
300 submarinų vaikytoji!. Pa
didėjimas naikintojais buvo II 
ir dabar jų yra viso 92, o subma
rinų skaičius padidėjo nuo 11 
ant 79

True trnnslntion filed w’di the nnst 
mastei* at Chicago, IH., Dec. 7, 1918, 
ns reuuired by the act of Ocl. <>, 1917

PLENUOJA REINO 
RESPUBLIKĄ.

COPENHAGEN, gruodžio 5.
Susirinkime 5,000 žymiausių 

Reino piliečių Cologne seredoj 
tapo nutaria, iš preižasties ne
galėjimo įsteigti Berline regu- 
liarės valdžios, paskelbti ankš
čiausiai galimu laiku nepriklau
somą respubliką “po Vokietijos 
imperija.” Į respubliką įeitų 
Reino šaljs ir Westphalia.

Susirinkime kalbėjo reichsta
go narys Kari Trimborn ir ra- 
dikalis socialistas narys Berlino 
valdžios Barth,

Pietinis Badenas bando prisi
dėti prie Šveicarijos.

True trnnKlntion fi)nd w*9i th° nn<* 
mastei* at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
sis reuuired bv the act of Oct. 6. 1917

996a ukos žydų skerdynių 
Lvove palaidotos.

STOCKHOLM, gruodžio 6.
Ikišiol 966 angos žydų skerdy
nių Lvove, Galicijoj tapo ualai- 
dotos, pasak Krokuvos No\vy 
Dziennik. Tečiaus sakoma, kad 
dar daug lavonų guli griuvėsiuo
se sudegintų namų.

True translation filed with the pnst- 
mastči* at Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
as reguircd by the act of Oct. 6. 1917

, PRANEŠIMAS SKAITY
TOJAMS.

Pereito Kctvcrgo “Naujienų“ 
nupieris tapo krasos sulaikytas 
nes vertimas vieno redancijos 
streipsnio nebuvo , priduotas. 
Vertimą mes padarėm vėliau ir, 
mes tikimės, numeris tapo išleis
tas. “Naujienos.”

kongresas 
Sausyje

ATSIDARYS PRADŽIOJE
SAUSIO MĖNESIO.

Wilsonas patirs apie visus pie
nus būdamas ant laivo.

PARYŽIUS, gruodžio 6. Pre
zidentas \Vilsonas bus painfor
muotas šiandie bevielių leelgra- 
fu apie pienus, apie susirinkimą 
talkininkų konferenciją ir taikos 
kongreso susirinkimą. Jam 
taipgi bus pranešta apie šiomis 
dienomis įvykusį susirinkimą 
Londone vyriausios karės tarv- V k-
bos.

Taigi pranešimai, kad prezi
dentas užgirė viską padarytą vy
riausioj taryboj yra perdaug an
kstyvi, kadangi jis nežinos apie 
padarytus žingsnius iki šiandie.

Pienai apie taikos susirinki
mus yra pasekmės pulk. Ed- 
card M. House ilgo pasikalbėji
mo su premieru Clemenceau, po 
konferencijos su Italijos užru- 
bežinii’ reikalų ministeriu baro
nu Šunimi ir Anglijos ambasa
dorių Francijoj Derby grafu.

Talkininkų konferencija su
sirinks gruodžio 16 ir 17 d. Su
sirinkimas bus užrubežinių rei
kalų ministerijoj Quai d'Orsay 
gatvėj, o ne Versailles.

Atsidarymas laikos kongreso 
yra paskirtas pirmai savaitei sau 
šio mėnesyj. Amerikiečių no
ru buvo pradėti kaip galima an
kščiau.
» Anglu deelgatais bus premie- 
ras Lloyd George, užrubežinių 
reikalu ministeris Balfour, iždo v
kancleris Andrevv Bonai* Law, 
George Nicoll Baruos, darbo na
rys kares kabinete, o penktas 
narys dar neparinktas.

Miesto taryba Brest, kur pre
zidentas Wilsonas išlips, rengia
si prie iškilmingiausiu pasitiki
mo Amerikos vyriausio virši
ninko, saki telegrama nuo Brest 
mayoro socialisto Paryžiaus so
cialistų laikraščiui Humanile.

6,000 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS SAMOA.

LONDONAS, gruodžio 6. — 
Iš Melbourne pranešama, kad 
ant nedidelių Samoa salų 6,(XX) 
žmonių mirė nuo inlluenzos. 
Australijos valdžia siunčia me- 
dikalę pagelbą. 

' ----------
- LSS. VIII RAJONO 

PRAKALBOS.
Ryto, gruod. 8 d„ 11:30 

vai. ryte, M. Meldažio sve
tainėj*, 2242 W. 23rd PI. į- 
vyks LSS. VIII Rajono ma
sinis susirinkimas. Įžanga 
dykai.

Kalbės geriausi kalinto
jai, todėl visi darbininkai ir 
darbininkės atsilankykite. 

----- Komitetas.



Vincas Krėvė.

2 NAUJIENOS, Chicago, III.____  _____________________________________________ Subata, Gruodžio 7, 1918.

Skerdžius darbiu Bazaras ir Balius
(Tųsa)

Lapinus kalba, kad pat-

LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APŠVIETOS”

Subatoj, Gruodžio 7, 1918
kaip bažnyčioje pas kunigų, tik 
iš vaško sulipintų.

Dabar Alksninis atsiuntė kri
kštynoms visų ąsotį medaus. Ja 
me buvo svarų dešimts, o gal 
dar ir daugiau.

Suprašė taipogi Valainis ir vi
sus savo gimines. Visi žino, 
kad jisai buvo nebikokios gi
minės. Tai ne žmogus, kur A- 
merikoj tik praturtėjo, bet nuo 
senų laikų garsus buvo. Atva
žiavo čia ii* Čepulis iš Rudnios 
kur išleido kuniguosna sūnų ir 
Dumblis iš Pakelmių, kur senai 
pasistatė muro namus, lyg ba
joras mieste kur; buvo čia ir 
Korulis iš Pagilšės, patsai mo
kyčiausias žmogus visoje para
pijoje; jisai net pas kunigų pie
tums būna; o suplikacijos tai be

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai (su karės taksais).
Muzika J. Grušo.

šiam vakarui pasamdyta abi Mildos svetainės, iš kurių vienoje 
(ant 2jrų lubų) bus išpardavimas įvairių gražiausių rankų išdirbinių, 
padirMų Liet. Mot. “Apšvietus” Dr-jos narių. Antroje svetainėje (ant 
3-čjų hmų) bus pasilinksminimas, šokiai.

Taigi širdingai kviečiame gerbiamą visuomenę skaitlingai atsilan
kyti, nes apart pasilinksminimo, šokių kiekvienas turės puikią pro
gą ką nors nusipirkti ar tai sau, ar savo draugams už labai mažą kai
ną labai gražių išdirbinių, kurie labai tiks net ir Kalėdinėms dova
noms. Kiekvieno meldžiame nepraleisti šitos progos, nes po laikui 
gallėsitės. RENGIMO KOMISIJA.

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti isinčrę j jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo-

jo niekas negiedos; pribuvo čia 
ir Dundis iš Persėdų, kur turi 
šešius valakus žemės juodos, 
kaip tirštimas; tai turtingiau
sias žmogus visos parapijos, ir 
kitaip jo niekas nevadino, kaip 
tik “ponuli”. Paprasti jam net 
ranka bučiuoja. Nors turtuolis 
buvo, bet geras žmogus; nosies 
nekėlė, nepuikiuos! ir poniškai 
nesinešė.

Ir daugel buvo dar ir kitų ga
rsių vyrų su pačiomis, kiti net 
'su vaikais, suvažiavusių krikš
tynoms.

Linksminosi dabar visi. Ri
ksmas ten, juokai skamba, kad 
net gale sodžiaus užginsi. Bo- 

i'bos išgėrę, kuri alaus, kuri nei 
i ir degtinės, nusilinksmino taip, 
i kad net dainas užtraukė, seno
vines, nedabar tinęs. Vyrai 

| kaloja pasakoja tas tam, ir 
to neklauso. “Vestuvės, ir 
na”.

Moters tuoj nusinešė namon:

re-

gas Kraujas ir uaugyoc 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iŠ daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le. ___ £liidi

Thedford’e

Black-Draught
> Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
fordo Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo-K 
lę. Mano vyro motina ■ 
negalėdavo imt Caloniel,^ 
nes tas būdavo perstip-v 
rus jai. todėl ii varto- M*
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime. t yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
butę. E-75

Didelis Teatras
SIETYNO MIŠRUS CHORAS 

Scenoje stato vieno akto veikalą 

“CARAS SIBIRE”

SUBATOJE,

Gruodžio-Dec. 7, 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,

2242 W. 23rd Place

Svetainė atsidarys 6 v. vak. Pradžia programo 7:30 v. v. 
Inžanga 50 ir 35c ypatąi

Gerbiama Lietuvių Visuomene! Nepraleiskite nei 
vienas to gražaus perstatymo neatsilankę, nes tai bus 
vienas iš geriausių ir įdomiausių perstatymų. Tame vei
kale matysite savo buvusįjį valdoną — Nikalojų Antrą
jį. Gyvendami Lietuvoje, mes verčiami buvome garbint 
carą, kurio neturėjome progos matyti, taigi Subatoje, 
gruodžio 7 d. ateikite visi viršminėtan perstatyman, ir 
pamatysite tą Antrąjį ir paskutinį Nikalojų.
Po perstatymo “Sietyno Mišrus Choras” sudainuos ke
letą naujų dainelių, o vėliaus bus šokiai iki vėlyvos na
kties. Visus kviečia atsilankyti SIETYNO ČHORAS

visų pašalę, ir šnekučiuoja ap
link ganiavas, kur geriau gyvu
liui, ar miške ar pievose.

—Ar sveikas, seni? Dar iuu- 
li? — užkalbino Lapinų Korulis

—Kaip matai 
man nekrutėti! 
(lipinas ir prisiartinęs padavė 
jam rankų: — Kaip tamistų die-

tamista. Ko
— atsišaukė

kaip buvai, toks ir dabar, nei tu 
sęsti, nei tu nieko. Kada gi tu 
įnirsi, seni? Ar gal mus visus 
nori pergyventi?

—Kų tu, žmogau, kalbi jam 
aplink mirtį! — nusišypsojo 
Čepulis Levanarda: jisai vest J 
dar mano, tik neranda sau tin
kamos mergos: visos personos.

Nusijuokė vyrai taip smagiai, 
kad net višta, kur po serbentus 

I krūmu purtinosi, nusigando ir 
kn(Į | kudekindania nuo guštos pabė- 

I go. Lapinui nepaliko tat. Nors 
| jisai prijunko, kad iš jo juokus 
kelių, bet čia gi buvo svetimų 
saliu žmonės! c

—Aš ir užmiršęs butau gra
žiai čia su jumis bešnekėdamas;

( tus~ kalbėjo aplink (ai,‘ aplink I k“‘>> žmo«<4. priminėt 
: šiai, .langiansiai aplink nieką. mi,»i ~ Atsigrįžo jisai į &
* iz -• i :* .. .... H — IUS čia alio ate ir niekoKūma nuvejo kitan galan na- { •' 1 •’
’ .»• i ....u...; žinote, o ten gale Valaku,į mų rengties bažnyčion; patsai ’ ”

• i • • * • ........ rMiegakulinę, jus vaikai galgi Valainis tupinėjo pas papa-l H v ‘ . .
■ . . r , v,:..... 1.mušė tas ta. Kaip ginėmvietę aplink vežimų: pamovė « - 1
..........     nni< J'»on let perskyrėme: apsikr

pamelžti, pripenėti, paskum 
J tvartan suvarinėti, kad kur dar
žan neįsilaužtų kuri. Nūnai ne

riauk, kad tau visa duktė pada- 
i rytų ar tarnaitė-samdininke. 
j Jos dar anksti rytų visos išsi- 
'nešė iš namų: kas bažnyčion, 

į kas girion, kas taip sau brai- 
džioja po laukus, po pievas. 
Nūnai jau tokia 'švento, L— 

['traukia žmogų ten, kur žolino-P 
! ja, ir gana.

Liko pirkioje Valainao vien 
i vyrai; ir iš jų kai-kuric išėjo 
.vieni ant kiemo, kiti į sodeli, 

I treti ant gatvės sustoję pas var-|

ne-

uz-
na-

KONCERTAS
Rengiamas

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

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

Nedelioj, Gruodžio 8,1918
M. MELDAŽIO SVET

2242 W. 23rd Place, Chicago, III.

Draugai ir draugės, užkviečiame 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.

pasakoja! Bėgk greičiau, 
ten vaikų jau užmušė!

Levanarda, girdėdamas

‘ —Ar tu tik nemeluoji, seni?

—Kam aš meluosiu. Nori ti
kėk, nori ne, man visviena, aš 
pasakiau. Pasiklauski piemenų. 
—Ir Lapinas nusigrįžo į vyrus 
ir užkalbino juos visai aplink

Chicagos Lietuvių Vyrų Choras
Sta to scenoje Milžinišką Veikalą

KAIZERIS PEKLOJE
Nedėlioję, Gruodžio-December 29, 1918

M. MELDAŽIO SVETAINEI
2212 W. 23rd Place

Taigi užprašome visuomenę, kad prisirengtumėte prie musų rengiamo vakaro. 
Nepamirškite atsilankyti, nes pusė lo vakaro pelno v ra skiriama Lietuvos Laisvės 
Fondui. RENGIMO KOMITETAS.

—Palauk,, aš tam giltinei... 
Žinos jisai, kaip kauties.

Ir užsimovęs kepure giliai ant 
ausų, nusigrįžo Levanarda ir 
n u vėjo į daržus.

Tuo tarpu Jurienė, kažin kaip 
išgirdusi šių naujienų ir pama
čiusi, kad Levanarda eina per 
daržus į Miegakulinę šaukė, vy-

... v . „ nais, akmenais. Let apgynėmeti neprašytų . . ... .... Antoskę. Mackė n butu gra-I Stovi vyrai patvoryje, užėmę . v
žiai užmušęs.

---------------------- . ................................... Į | ..... - .
Čepulis nežinojo, ar Lapinas 

tiesų pasakoja, ar juokiasi iš jo, 
ir meluoja. Visi žinojo, kad Če
pulis, Juras ir Levanarda, du 
broliu, tik pasidalinusiu, gyve
na, kaip kalė su šunim, o jų 
nu, Anloskė ir Marke, dar 
šiau, nei tėvai, ėdėsi tarpu

Masinis Susirinkimas
Rengia

L. S. S. VIII RAJONAS
Kalbės gabiausi Chicągos kalbėtojai lietuvių ir 

anglų kalbose

Nedelioj, Gruodžio-Dec. 8 d., 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2244 W. 23 Place

su-

sa-

Pradžia 11:30 vai. iš ryto, Inžanga dykai

dienu, melždama savo klienie 
karvę, tuoj ėmė šaukti vyrui.

— Vai, kad jį Perkūnas dievu-

šitiomi kviečiame atsilankyti visus darbininkus ir daf- vanardų, ko stovi, kaip šulas! 
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuopiečius. Nepamirškite Ar gal tu kurčias, ką žmogus 
viršminėto susirinkimo. Kvieča KOMITETAS. , • -------- ----------------

160 vištud 500 kiaušiniu
i Mrs. H. M. Palton, Waverly. Mo., | 
rašo: “Aš sulesinau 2 dėžes ‘Movė 
Eggs’ savo vištoms ir sumušiau re
kordus. Aš gavau 1500 kiaušiniu iš ‘ 
160 vištų j 21 diena”. Jus galite pa
daryti taip-pat. Kiekvienas paukš
čių augytojas gali lengvai padvigu- 

Ibinli savo pelną padvigubindamas 
pagaminimą kiaušinių iš savo vislų. 
Moksliškas vaistas tapo išrastas ir

I priverčia vištas visą laiką/ dėti. Vai- 
I slas vadinamas “More Eggs”. Duok 
I savo vištoms kelelos centų vertės 
“More Eggs” ir jus nusistebėsite ir

I džiaugsitės pasekmėmis. “More 
Eggs” padvigubins šių metų pagami
nimą kiaušinių, taigi jeigu jus nori
te pamėginti ši didelį padarymą pel
no, rašykite Į E. J. Rcefer, paukščių 
žinovą, Dept. 2114. Rcefer Bklg., 

Į Kansas City, Mo., dėt $1.00 pakelio 
"More Etfgs” vaisto. Arba siųskite ; 
$2.25 šiandien ir gausite tris paprastus $1.0(1 pakelius specialiu atroka- 
viinu dėl sezono aprūpinimo. Milio- 
ninė batika gvarantuoja jeigu jus ne
busite užganėdintas visai, jus pinigai 
bus sugrąžinti ant pareikalavimo ir 
‘‘More Eggs” jums nieko nekainuos. 
Jus neabejokite. Rašykite šiandien. 
Indėkile popierini dolerį į jūsų lai
šką arba siųskite $2.25 specialiu at- 
rokavimu už 3 pakelius. Prašykite 
Mr. Rcefer išsiųsti jums už dyką jo 
paukščių knygutę, kurio>j aprašoma 
patyrusio žmogaus, kaip jis pratur- 
lėjo iš paukščių. (Apgars.).

F*rakaIboS
SU PAVEIKSLAIS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Subatoje, Qruodžio-Dec. 7 d., 1918 
B. J. WAWŽINSKIO SVET., 

Kedzie avė., ir 39th Place.
Pradžia 7:30 vai. vak (žangu 15c ypatai

Visi vietos lietuviai nepa mirškite atsilankyti, nes ture 
si te progų išgirsti M. X. Mockaus prakalbų.

Kviečia visus KOMITETAS.

kus ginti vaiko, kurį galvažudis 
brolelis su savo šuneliu nori už
mušti.

Tasai, kaipo žmogus karštas 
ir jaunesnis, nusitvėrė sijonų; iš 
si traukęs iš tvoros straigų, nusi
vijo brolį.

— Jie, nedraugai, barasi, edtv- 
si, kaip šunes, o man tvorų tik 
ardo! — prabilojo, matydamas 
tat Šlaminis.

O dvi marti, melždami kar
ves gretimuose kiemuose, plūdo 
toj tų, kaip išmanė, koneveikė 
no raganių ir vagilkų.

Senis Lapinas klausė ir juo
kėsi sau po ūsais. 1 F’ 
klausys ir dadės savo žodelį vis-

nčion krosnėn.

(Bus daugiau)

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockvvell 6993

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

į.—....  .................. ... .........................— 

Sumažink brangu pra 
gyvenimą.

Nebūk be cukraus. Mes prisiusi
me tris svarus chemiško cukraus, su 
kurjuom pasaldysite daugiau kavos, 
kaip kad su 75 svarais paprasto cu
kraus, kurį jus perkate krautuvėse. 
Chemiškas cukrus yra 25 sykius sal
desnis kaip kad bent koks nors cu
krus pasaulyje, ir yra išdirbtas che
miškai iš tikro maisto su paslaptin
gu, procesu. Prisjųsk vieną popie
riuj dolerį už tris svarus. Atmink, 
kad trįs svarai yra lygus 75 svarams 
paprasto cukraus, tas nėra apgavys
tė. Jeigu neužsiganėdinsi, grąžin
sime pinigus.

John 11. Rickvich,
P. O. Box 401, Auburn, Wash.

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tol. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredoinis ir Subatomis nuo 6 

8 vai. vakare.
Mane galite matyti banke, bet 

kalni atsiradus kreipkitės prie 
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v.
A. PETRAT1S.

iki

rei- 
ma

Extra I Extra I
Ura visi Į šokių mokykla, kuri at

sidarys gruodžio 11 d., Svetainė at
sidarys 8 valandą vakare, mokini

mas trauksis ligi 11 vai. vak. 
bus 3 vakarus j savaitę — panedė- 
liais, scredomis ir subatomis vaka
rais. Mokinimo kaina nebrangi.

Pirmininks ir prapesorius mokyk
los Sani Pawlik
733 W. 18 st., Chicago, 111.

Jus turite mokytis anglų kalbos
■ DABAR ~

IIOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
beli angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra Rūgštesnėje mokykloje prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.)

Rusiškai-Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsų. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurų savo 1- 
mus, 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. Wells Street,

Skyrius:

Russian-*American
706 W. 12th Street,

Bureati
Chicago, III.

Bureau
Chicago, III.

I didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “down-town”. Skyrius randasi prie 12-tos gatvės, ne
toli Halsted St.

MRS. AGNĖ DžUGAS
LIETUVE — AKUŠERE

Gerai supranta savo darbi) ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslų Chicagoje.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avė.
Telephone McKinley 4420.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviliauB Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir GATVES
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Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, giarantuoto vilnono materijos; 
Tiktai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimaH;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles) 
Gauti savo pinigų vertę.

>>vi lamstu pripažįstat minėtus penkis Pasku- 
čiausius Daiktus, tai kreipkitės liktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvi# Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano viela būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
priimti ; jūsų namus ar ofisų.
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| The Roseland State Savings Bank |
115-ta Gatvė ir Michigan Avenuc

| Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 1
Viso Turto $1,600,000.00 J

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

f Atdara Seredos Vakarais J
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Reumatismo Worm’o
; Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės

Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtų — $1.10.

* ________________________________ ;________--------------- ------------------------- ;-----------------

Vakarine Kirpimą Mokykla
Mokykis kirpimo ir designing. Mu
sų sistema yra ypatiškas mokinimas. 
Petrenos daromos pagal jūsų mierj 
bite stailės. Naujausias išradimas. 
Malonėkite aplankyti ir pamatyti. 
Musų nepaprastai pigi kaina, kur g;.- 
lite išsimokyti už keletu dolerių biz
nio..

M. P. ‘SPITLIS, PROF.
3203 S. Halsted st. Atsišaukite ant 

antro augšto.

Geriausi
Lietuviški

Rekordai
žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 

kuris patinka ir prisiųsk pinigus, aš jums nusiųsiu j namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
E. 3348 — Stiklinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiutė”.) 
E 3796 — Bernužėli Nesvoliok. Eisiu mamai pasakysiu.
E 3349 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas .šaltinėlis.
E 3350 — Naujoji Gadynė. Dainius.
E 3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.
E 3797 — Jau kad Aš Augau, šių Ncdėlėlę.
E 3810 — Ant Kalno Karklai siūbavo, ši:} Naktelę per Naktelę.
E 3811 — Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
E 2356 — Lietuva, Tėvynė musų. Tykiai Nemunėlis teka.
E 2357 — Birutė. Kur banguoja Nemunėlis.
E 2358 — Darbininku Marselietė. Sukeikime kova.
E 2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
F. 2393 — Saulelė Raudona. Jojau Dienų.
E 2394 — Už šilingčlj. šių Nakeialy. (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.
K 3905 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigraiulink, Mergele.
E 3900 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dienų.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAL
E 3190 — Trjs berneliai. Vakarinė daina.
E 3211 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
E 3215 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.
E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 — Pamylėjau vakar (Liauti, daina). Draugė. Polka-mazurkc.
E 2224 — Mano laivas, daina. Į sveikatų, maršas. Orkestru.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.
E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva. f
E 3842 — Sveika Marija.
E 1217 — O kur buvai, dieduk mano. Įd. Bradunienė ir Vaškevičius.

Ungorų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI.

E 2651 — Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
J" 2652 — Raseinių polka. Kazokas, valcas.
E 3315 — Slmnbriškiu polka. Jurgiuko kazokas.
E 3316 — Polka nuo Rudos. Mažrusiška polka.
E 2589 — šalies grožybė, Vairas, žuvininkų valcas.
E 2581 — Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.
E 25ffc — Kalnų augštumas, valcas. Kariškas maršas.
E 27(16 — Žemaičių polka. Gudri, mazurka.
E 2397 — Klumpakojis. Kokietka, polka.
E 3798 — Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.
E 2765 — Visur linksma, šok į ratą.
E 1700 — Galopas
E 3998 — Kadrilius. Sugrajino kapelija.
E 2639 — Two Step. Labai garsus šokių rekordas.

Didelis pasirinkimas gramafonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo'veltui.

JOS. F. BUDRIU
3343 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

Time tinnsiatton filed wtth the post- 
master ai Chicago, III., Dee. 7, 1918, 
as rctiuired by the act ot‘ Oel. 6, 1917

Laisvamanių byla su klerika
lais Ghlcagoje.

Nagrinėjimas Cook apskričio 
kriminaliame teisme, pas teisė, 

ją Thonuis G. Windės, rūgs.
9 ir 10 d., 1918 m.

Trumpa bylos istorija.

Ciceros — Cbieagos priemies
čio lietuviui kleriknhii užsis
pyrė uždaryti burnas laisvama
niams ir kitoms pažangioin- 
sioms srovėms. Tuoju tikslu 
jie arti susigiminiavo su mies- 
telio valdžia ir su jos pagelba 
pradėjo vaikyti laisvamaniu ir 
socialistu susirinkimus. Papra
stai tas būdavo šitaip, šv. Anta
no parapijos “veikėjai” sužino
ję apie rengimą jiems nepatin
kamų prakalbtu siųsdavo žinią 
miestelin burmistrui p. Klenbai,

P-as burmistras šitaip painfor
muotas. siųsdavo policiją paski
rtu laiku ir paskirtim vieton su- 
‘ irinkimą išvaikyti.

Urinkimą, paprastai reikalauda-

šitokiuose atsitikimuose pap
rastai atsirasdavo nenorinčiu ti
kėti policijos reikalavimo įstalin 
gurnu ir jie nesiskubindavo ski- 
rslyties. Bet pasekmes šito jų 
pasipriešinimo visuomet Imdavo 
vienokios. Neklausančius noli-
rija gabendavo šaltojon, o iš ten 

.‘dalydavo pas p. burmistrą mie
sto tiesom

1 .įduoti klerikalų valiai ir rengė 
r.avo prakalbas šitame mieste
lyje' toliaus.

šituo pasirįžimu Liet. Laisv. 
Federacija surengė prakalbas

d. 1918 m. Kad užtikrinus sa- 
jog to jų susirinkimo polici-

d. išsiėmė tam miesto leidimą, v 
šitaip apsirūpinę, jie išdalino 

pk'katus šitokio turinio:
“Milžiniškos prakalbos L. L.

Jankaičio svetainėje, 1837 W. 
MllrSt., Cicero, III. Prasidės 
7:30 vai. vak. šitos prakalbos 
bus vienos svarbiausių, kokios 
tik buvo Chicagoje, nes šitose 
prakalbose bus parodyta faktais

tulikų kunigija sunaikino Lielu-

jam kaizeriui šiandien; 2. kaip 
Rvmo 'kataliku vadovai, tokie * v

3. kokie musu kata-<7

vikai ir tl. Broliai ir Seserį ; lie
tuviai, neužmirškite ateiti i ši
tas prakalbas, nes kalbės trjs

(tuosius darbus kunigi jos, pa rita
vusios Lietuvą baisiajam kaize
riui. Jie taipgi parodys, kaip

ne Lietuva nuoi C

nigijos jungo.
kaizerio ir ku- 
Įžanga tik 10c.

nių ir jie nusprendė tuojau > už
daryti jiems burnas su valdžios 
pagelba. Taigi p. burini .Iras 
prakalbų dienos rylą gavo raš-

klebonijos antrašu, 1913 W. 15 
St., Cicero, Iii šitokio turinio:

KITI v < rvrr

padidina stiprumų, švelnių, nėr 
vuotų. suirusių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ii’ augšlai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptickoriaus apie tai.

Ponas A. N. Masulis, buvusis Brid- 
geport Clothing Co. manądžeris, bus 
linksmas čia pasitikti visus savo dra
ugus ir senuosius kostumerius.

KLEIN BROS.
IIALSIEU 4 201h STS.

Mes turime geras vietas 4 arba 5 
lietuviams pardavėjams ir pardavė
joms. Atsišaukite tuojaus.
Taupykite maistą — Europa badauja

Dykai Fotografija
jusy vaiko su Santa Claus. Kasdien sekančią 
savaitę 9:30 iki pietų ir 1:30 iki 5 vai. vakaro.

Dvigubos Stampos Visų Savaitę
Su kiekvienu 10c, kuriuos ji,s praleisite, ji,s gausite štampu pa
gelbėti pripildyti jūsų knygutę j pusę paprasto laiko.

Didelis Atidarymas ant švenčiu Išpardavimo
Švęskite šią pačią linksmiausią Kalėdų dieną atmindami savo draugus, savo namus ir mylimus. Klein Bros, 
pagelbės jums pasiūlydamas augštos rųšies šventėms prekes už extra specialę kainą.

Gražnos, Sidabro Tavorai, Toaleto Setai
Elg>n Laikro
dėlis, braslctai, 
15 akmenų, 20 
m. viršus, lik
tai po $17.50

(’igaretams dė
žutės, paten
tuotu uždaru, 
retų po $1.25

La Vallieres 10 
aukso didelio 
rinkimo, nuo 
žemiau iki .... $1.00 
Manikuravimo setas. 
Raito ivory maniku
ravimo setas, 7 šmo
tų kompletas .. S3.50

karaf 
pasi- 
Š5.00

Laikrodėlis, bras’ctai, 10 me
lų viršeliai, šveicariški vidu
riai, aukso dinl. — speciali" 
kaina ............................. $7.95

Cameo Aukso Žiedai, tikroj 
graviruota galva — dovenos 
kurios užganėdina. Kainos 
nuo $4.50 iki $1.75

Vyrų Elgin 
laikrodėliai, 

m e d Ž i okles 
viršelis, 17 a- 
kmenų, 20 m. 
g va r. viršelis, 
po ......... $30

Vaiku aukso braslctai,

slailė, specialė vertė

Toiletinis setas. — 7 
šmotų manikuravimo 
ir tualeto setas balto 
ivory, šilku pamušto
je dėžėje: specialiai 
šiam išpradavimui, 
pilnas setas .. $7.98

puiki! Plaukams papuošalai, papuoš

$2.50

$1.0(1

ta rhine tikinimais, popui, pigi

kaina, spec. kaina po.. $1.25

Siuvimui setas, pil
nas kompletas Jap 
šiaudo dėžulėje, pa
mušta šilku, spec. 
šiam pardavimui, vi
skas ............. $2.50

Arbatos setas, paden
gta sidabru puikiai 
graviruota, graži do
vana, spec. apkai- 
nuota po ....... $8.50

Rakandu Dovanos Ilgiausiai
Puiki elektr. seklyčios 

pasiūloma lempa, masyvis 
tekyląs pastatas, du len
ciūgėliai, su puikiu šilko 
dangčiu už. .... $13.75

Fedestalė dideli viršumi,

masyvis tekyląs pastovas,

ųžuolu arba mahogany nu-
$3.90dirbta

Rockeriai, rinktinis sky
rius, periodo piešinys, ap
mušta su velour arba šil
ko damask, nendrės užpa
kaliu ..u................  $18.75
Tokie pat krėslai jei reikia

vyrų 
liklli 
(lėlio
mo,

26 šmotų stalavas si
dabrinis, Sl)efficl(l 
pleilč, puikaus moire 
effckto, pilnas setas 
už ................. $5.98

Music cabinet, stiklo viršų, didelis ir 
erdvus, gerai padarytas, ąžuolo, maho
gany ir riešučiu nudirbta — pasirin
kimui po ...............   $9.75

aukso ša- 
spilka, di- 
pasirinki- 
$3.98 iki 
.... $1.25

Sidabro cukrinyčia, 
satinu arba palisio 
nudirbta, puikiai
graviruota, specialiai 
po'................. $2.29

Pakovos! Pakovos!
Sudedamos stovynės juo
dos lentukės po .... 49c
Pabova — pianas, dešimt 
raktų, nudirbta mahoga- 
ny, turi notų knygų 75c

Sulankstomi vežimukai, 
su plieno ratukais, spe
cialiai po .................. 59c

Uncle Sam register ban
ku dešimtukams, nike
liams ir U., po .... 89c

lėlės

spėripo .
po .

Amerikos darbo 
nesulaužomos, 
rinktinų spalvų, 
liai po .............

. . $12.98

.. $14-50

.. $19.50

Cedro skyrius, puikus piešinys padirb
ta geriausio raudono cedro, 36 coliai 
ilgio, gerai 

13 coliai, 
45 coliai,

Vaikų automobilius, turi 
gurno šynas, Specialiai 
po ............................ $3.98

me

Raudonai malevotas ve
žimukas, specialiai liktai 
po ........................... 10c

s vežimas, gerai pa
ils, šiame pardavi- 
......................... 98c

I
 Moterų, Merginų ir Vaikų 

DRAPANOS
$32.50 šilko P*iušo Kauti

Vyru Drapanos, Apredalai
Kautai, $24.95.

Moterų ir merginų kautai augštos rųšies Šalis 
šilkinio pliušo, puikus didelis kalnierius, su 
diržu modelis, pamušta perdėm puikiu Sol 
salinu. Kiti vilnono velour, kersey ir bu- 
rellh. Naujausių ir juodų spalvų .. $24.95

Visi vilnoniai siutai ir/& bbw« 
overkautai Vv

Vyrų ir jaunų vaikinų f.

Puikios Suknės $13.88, visos vilnonės iran- 
L''\\ euziškos sorge ir satin suknės, apskritas ka- 

klas ir šilko pyne papuoštas, tunikos effek- 
tas, moterų ir merginų mieros . $13.88

R Kūdikių drapanos, puiki kokybė, rausvi ir 
■ mėlyni, rankovės ir kalnieriai papuošta kas-

< pinu, mieros i iki 4 metų, paprasta $1.89
vertė ...................................................... $1.49
Vaiku megzti svederiai, rausvi, mėlyni, žali, 
ružavi su diržais ir kišeninis, dideliu jūrei
vio kalnieriu, visokių mierų, po .... $4.98 

suknelės, papuoš-

Overkautai Chesterfield, veste siidėta ir ka
rinė ulslers, papuošto modelio ir kersys ir 
virimas.

visokios mieros ir stailės visokių au- 
šie siutai įžymios vertės po $25.

Naujo Fibre šilko marškiniai; Cler- 
Rrand, geriausios petrenos, minkšti

sulankomi rankogaliai, po .................... $3.85
Vyrų visi šilko marškiniai Japanese ir crepe 
effeklai, sezono geriausias pasirinkimas - ka
lėdinė dėžė ......................................... $5*50

Siutai 
dimų.
Vyrų 
mont

Kūdikių baltos 
tos Irisais ir išsiuvimu, papuošta 
kaklas ir rankovės, mieris i iki 2 
metų, po.................................$1.39
Vaikų coney kailio setas, didelė 
mufta, ir šalikas Kalėdų dėžutėj, 
tikra $4.00 vertė, specialhū šiam 
jiardavimui setas po ........ \$2.95

Crepe de chine jakės — puikios 
jakės geros kokybės crepe de eili

ne, išsiūto ir siuvinėto effckto; 
mieros 36 iki 44 specialiai tiktai 

$3.98

Ma u d y n ės d ra p a n o s
Vyrų maudynės drapanos 30 stailių, puikios 
spalvos, platus kalnierius, specialiai po $6.75 
Geresnės rųšies maudynės drapanos iki $14 
Visos šilko surišamos kaklaraištės, kert uotas 
galas; įbrukamos $1.................................  75c
Vyrų Shakcr Knit svederiai, paprasti arba 
Vyrų puikus megzti salikai, šviesi ir tam
si kombinacija. Pavidalų skyriaus po $1.50 
niikųs, $12 vertė, po ........................... $9.50

“Gerbiamas Prezidente ir Ci- 
ceros miesto Taryba bei jos na
riai: Negali būti abejones, kad

gerai susivieniję ir suteikiantieji

bos ir pasišventimo vaisius mie
stui ir šaliai finansiniai ir mora
liai. Mes, Ciceros lietuviai, bu- i
vome išlikimais praeityj ir no
rime išreikšti savo kuodidžiau- 
sią ištikimybę šitam Ciceros

visos tautos turi prisidėti prie 
parodos liepos 4 d. ir kuomet 
musų Cicerus lietuviai stengėsi 
veikti išvieno, pilnai atsiduoda
mi musų gerbiamojo prezidento 
norams, tai socialistai vėl bandė 
padaryti suirutę lietuviams par- 
sikviesdami kažkokius purvinus

liečiams; c) jie demoralizuoja
musų žmones ir lt., ir tt.

Pbone Ganai 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA

jai šaliai su jos valdžia, bet esa
ma lietuvių, kurie nori sudrum
sti šitą idėją. Ve yra laktas: 
bal. 28 d., 1918 m. per trečią 
laisves paskolos parodą, kuomet 
Ciceros lietuviai ir kitos tautos 
maršavo, musų vadinamieji so-

lėse darė neprideramas pasta
bas ir juokėsi iš tų, kurie mar
ša vo. Arba vėl, kuomet Suv.

daugias lyra kviečiamas Ciceron 
šį vakarą Jankaičio svetainėn, 
4839 W. 14 St. Mes protestuo
jame prieš tai ir prašome tą su- 

galvinius kalbėtojus Ciceron ir stabdyti. Jlsų klausus Ciceros 
piliečiu, Šv. Antano parapija, 
Ilraugijoą ir visa parapija.”čias žmones. Taigi, žinodami 

visus tuos dalykus, mes, Cice
ros lietuviai parapijonai ir drau-

fž Geo. M. Ch ernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
ave" *r k*n’pas 1®* 
tos gutv. Chicagoj.

Ateik į vienintfilo 
Šokiu iMukyklų. Vi- 
si šokiai mokinama 
Sl,bg naujausiu ma- 
da;—angliški ir lie- 

vi luviški. Aš užtik- 
. r? rimą kad išmokin-
’ ” siu į trumpą laiką,
tokiai atsibuna kas panedėli ir ket- 
zergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS URBANAVIČIUS su 
Dagelbininkčm.
1900 S. Union ave., Chicago.

Gerbiamas Prezidente ir visi ki-

bei policijos viršininke, sustab
dykite visą šitą anarcbistškųjų 
socialistų nesąmonę, beto gi 
mes, Ciceros lietuviai atvirai 
protestuojame prieš tokius kal
bėtojus, kurie nori suirutę kel
ti musų žmonėse: a) nes jie su-

Valstiją valdžia paskelbė, kad jardo ramius namus ir šeimy-

VICTOR Grafafonai 
1 Ir Lietuviški Re- 

l,nr(lal. $10 Ir

Roseland 
Music 
Shop

11416 S. MIchlganAve., Ci.'sago, III.
Telephone Pullman 0-4*7

ORKESTRĄ—BENĄ

1414 So. 49th Court 
Cicero, III. 

Tol. Cicero 2316

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BALAKAS
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kiais laikraščiai, kurie tiktai “bolševikiškos revoliucijos’ 
deklamuoja apie socializmą —kapitalistiškų korespon 
ir jieško būdų iškelti naujų dentų fantazijoje 
kivirčų darbininkų tarpe, 
matai, kad jisai supranta, ką 
reiškia tarnaut darbininkų 
reikalams.

Tekphone Canal 1505

usia negaudavome, nors ir ati
duodavom e savo balsus už tuos, 
kurie mums tas mylistas žadė
davo. Atėjo dabar laikas pa
bandyti ar negalėtume-gi mes a- 
tiduoti savo balsų už savus kan
didatus. Mes tikimės, kad se
kančiais pavasario rinkimais da
rbo partija galės gauti bent 300, 
000 balsų.”

Prieš nepriklausomos darbo 
partijos tvėrimą kalbėjo socia
listai, nurodinėdami, kad socia
listų partija yra darbininkų na
tūrali partija, ir kad, sutverus 
dar antrą darbininkų partiją, be 
reikalo tik busią skaldomi dar
bininkų balsai.

Konvencija priėmė pasiūlytą 
nepriklausomos darbo partijos 
platformą su keliais pataisy
mais. ši platforma, trumpai 
suėmus, išstato sekančius reika
lavimus:

Teisės organizuoties.
Demokratiškos pramonės ko

ntrolės.
Minimum 8-nių valandų dar

bo dienos ir 44-rių valandų dar
bo savaites.

Bedarbės panaikinimas, įve
dant viešus darbus pramonės 
apstojimo laiku.

Lygių teisių ir lygios mokes- 
ties vyrams ir moterims.

Tuojautinio sumažinimo gy
venimo brangumo, didelių pel
nų panaikinimo ir panaikinimo

taip ir atsirado tos “disku
sijos”.

Mes kalbame čionai tiktai 
apie tai, ką matome spaudo
je; kiek tų ‘ d’skusijų” buvo 
susirinkimuose ir privati
niuose pasikalbėjimuose, ne
galime pasakyti. Bet vei
kiausia tenai jų bvo dar dau
gius, nes visuomet į laik
raščius patenka tiktai daiis 
to, ką žmonės tarp savęs kal
ba. Ir, be to, daugelis tų 
“diskusantų”, kad ir butų 
norėję pasirodyt spaudoje, 
butų negalėję, nes jiems “kri 
ukuot” “Naujienas” sekasi 
daug kngviaus, negu para-

sinegonysc gali įvykti maži kra 
ujo išsiliejimai arba skystime 
prisirinkimas arba pats kraujo 
spaudfrnas daro permainas, ku
rios veda prie viršminėtų syinp- 
tomų. Tie symptomai gali tai

a cuiLazjįjvjC, O tllll 
mūsiškiai neva “revoliucio
nieriai”, kurių vaidentuvė y- 
ra taip-pat suklerus, kaip tų 
korespondentų, džiaugiasi 
tomis “revoliucijomis” ir pie 
šia jas, dar padailindami, 
kaipo “socialės revoliucijos” 
laimėjimus! Taip paduoda 
vieni antriems rankas žmo
nės, kurie sužiniai daro 
humbugą, ir žmonės, kurie 
nori tikėt į humbugą.

pie vienas šį sykį nekalbėsiu.
Kadangi arterijos nėra viena 

ištisa triuba, kuri susilietų su 
venų tokia pat triuba ir per ku
rią kraujas galėtų lygiai ir be 
sustojimo teketi, tai prisieina
pagalvoti, kaip šridis gali išva- pranykti, tai vėl sugrįžti ir pa
ryti kraują į arterijas, kurios ir prastai jie sugrįžta, 
taip yra visada kraujo pilnos ir 
kurių galūnės yra taip mažos, 
kad sutinkamas atsirėmimas — 
taip sakant—varomas iš širdies 
kraujas atsiremia ir į arterijų 
sienas ir į jų galūnes, širdies 
pasistengimas varyti kraują įab- 
terijas sutiktų pasipriešinimą ir 
kelios tokios pastangos priver
stų pačią širdį išsipūsti arba su
stot plakt. Ant laimės, gamta 
aprūpino arteriją tąja ypatybe 
kad jų sienos yra valkios, kaip 
guminės, ir jos išsipučia, kada 
širdis varo kraują į jas. Tas 
pats valkumas (gumiškumas) 
spaudžia kraują ir jis turi eiti 
toliu. Negalėdamas grįžti į šir
dį, nes ji užsidaro, jis eina ten, 
kur gali— toliu arterijom į ma
žesnes ir mažesnes arteri jas, ku
rios veda į mėsas ir iš ten į ve
nas.

Širdis gali būti susigadinusi ir 
nevaryti kraujo tinkamai į ar
terijas, bet apie širdies suirimus 
dabar nekalbu. Tiesa, širdis 
gali likti priversta išsipūsti, pa
didėti ir išplėsti kiaulinę, per 
kurią eina kraujas iš širdies į 
aorta, gali netekti pilno užsida
rymo dėl arterijų sukietėjimo, t. 
y.tokio jų stovio, kad jos neten
ka valkumo ir neišsipučia tinka
mai, kada širdis varo kraują į 
jas ir nespaudžia kraujo eiti to
liu tinkamai. Svarbu yra pa
galvoti, kas atsiliks su visu kū
no ir atskirom jo dalim, kada

True trnnslntion filed with the post- 
ister at Chicago, III., Dcc. 7, 1918, 
reųuired by tne uct of Oct. 6, 1917

Sensacijos apie 
Vokietiją.

Ntujienos eina kasdien, išskiriant inaster at Chicago, III 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben- as r—«-» 
drovč, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
HL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaiaa:
Oicagoje—pačtu:

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

Ghicagoje—per nešiotojus
Viena kopija..........................  02
Savaitei ......................................12
Mėnesiui..................................... 50

pačiu”yt°se VulsliJose‘ ne (JncagoJ’ Į konstrukcijos darbas; nega- 
15.00 ” 11 ’ M ‘ 1 -1 “

3.00 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00 

.. 8.00

Metains ......................
Pusei meto ................
Trims mėnesiams ...
Dviem ničnesiam ...
Vienam mėnesiu! ....

Kanadoj, metams ........
Visur kitur užsieniuos*
Pinigus reikia slysti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45

. .75

Asmeniškai Redaktorių matyt gali-

Žinių agentūros jau senai 
nepraneša nieko svarbaus a- 
pie Vokietiją. Tenai šian
die, be abejonės, eina milži
niškas šalies tvarkymo ir re

limas butų daiktas, kad so
cialistai, paėmusieji valdžią 
į savo rankas, nieko kita ne
veiktų, kaip tiktai ginčytųsi 
tarp savęs delei taktikos kla
usimų ir delei vadovavimo. 
Vienok telegramos nepasa
koja nieko apie pozityvų nau 
josios vokiečių valdžios dar-

True translaUon fileii wtth the post- 
niaster ai Chicago, III., Dcc. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917,

Apie vieną 
korespondentą.

j j • • • Jos peni šios šalies publi-
: KCUtt'KClJOS ką tiktai įvairiomis sensaci- 
! nanini ’ 'Pomi9- Mesgirdime diena

į OC J tCC'/zofC'tli't' dienos ilgas pasakas tiktai
apie buvusįjį kaizerį ir jo sū
nų, apie Liebknechto “spar
takų” daroma triukšmą ir a- 
pie ginčus Scheidemann’o 
šalininkų su jais. “Kaizeris” 
ir “bolševizmas” — tai dvi 
temos, kurioms pašvęsti ko
ne visi Vokietijos revoliuci
jos aprašymai telegramose.

Jeigu tikėti tais aprašy- 
LieTuvi^DarHhinkų" Tary- Į tai ‘‘bolševikai” Vokie- 
bos konferencija.

Toje konferencijoje galės 
dalyvaut delegatai draugijų, 
priklausančių Ch. L. D. Ta
rybai, o taip-pat ir kiekvie
na draugija, išrinkusi dele
gatus į tą konferenciją, ar
ba atstovai nuo draugijų 
valdybų.

Šioje vietoje neišdėstinė- 
sime, kokios svarbos klausi
mai bus gvildenami ateinan
čioje konferencijoje, nes į tai 
buvo nurodyta jau keletą ka
rtų. Norime čia tiktai pa
brėžti, kad darbininkiškos 
draugijos privalo suprast, 
jogei jų pareiga yra uoliai 
dalyvauti visuomenės reika
lų svarstyme. Negalima at- 

aidėti ant to, kad visus da- 
lykus padarys atskiri as
mens; privatiškų “diploma
tijų” laikas jau praėjo.

Tegul draugijų delegatai 
prirengia ir gerų sumany
mų koferencijai.

konferencija.
Dar kartą atkreipiame do- 

mą Chicagos lietuvių darbi
ninkų draugijų i tai, kad už 
savaitės laiko, nedėlioję 15 
d. gruodžio, bus Chicagos

tijoje bėgiu mažiaus, kaip 
mėnesio laiko, jau suspėjo 
padaryti mažių-mažiausia

Skaitykite 
“Darbą”.

Skaitančioji lietuvių pub
lika iki šiol mažai žino apie 
lietuvių kalba leidžiamą A- 
malgamated Clothing Work- 
ers’ unijos organą, “Darbą”. 
O tuo tarpu tasai laikraštis 
yra vertas kuodidžiausio 
prasiplatinimo.

Jisai dabar eina kas savai
tė. Dydžio—keturių papra
stų laikraštinių puslapių; ir 
visas pripildytas raštais, be 
apgarsinimų. (Adresas: 
2343 So. Kedzie avė., Chica-

Didesnę dalį “Darbo” tu
rinio sudaro žinios iš darbi
ninkų judėjimo Amerikos ir 
kitų šalių. Nemažai,

pradžių, jie (žinoma, pagal 
Lenino ir Trockio koman
dą!) nuvertė senąją valdžią 
ir užvaldė Vokietiją. Pan
kui, kada pasirodė, kad re
voliucinė valdžia susideda 
iš socialistų, neturinčių nie
ko bendra su bolševikais, 
tai įvyko nauja “bolševikiš- 

jka revoliucija”: susitvėrė 
darbininkų ir kareivių Ta
rybos, kurios ęmė tvarkyt 
šalį. Paskui, kada pasirodė, 
kad ir šitose Tarybose vado
vauja Ebertas ir Haase, tai 
jvyko dar viena “bolševiki
ška revoliucija”: sovietai 
nuvertė Eberto-Haasės val
džią ir patapo Vokietijos 
valdytojais.

Bet pasirodė, kad Eberto 
ministerija dar tebegyvuo
ja, ir kad ji geresniam daly
kų tvarkymui padarė sutar
tį su darbininkų ir kareivių 
Tarybomis, pagal kurią šios 
padės valdžiai valdyt šalį, i- 
ki nesusirinks Steigiamasis 
Susirinkimas. Tada atėjo 
žinia apie naują “bolševikiš
ką revoliuciją”: Liebknech
to šalininkai su ginklais ra
nkose stojo į kovą prieš so
cialistinės valdžios šalinin
kus ir, po trijų dienų kruvi
nos karės Berlino gatvėse, 
nuveikė juos ir privertė pa
siduot. Paskui tečiaus išė
jus aikštėn, kad Vokietiją 
dar vis tebevaldo Eberto— 
Haasės valdžia, ir kad tvar
ka Berline ir visoje šalyje 
visą laiką eina geryn, o ne 
blogyn, ėmė eiti telegramos 
apie “bolševikų spėkos au
gimą” Vokietijoje ir apie jų

žino- rengimąsi prie “naujos rė
mą, rašomą apie rubsiuvių voliucijos”. Vakar buvo ta 
reikalus ir jų uniją. Be to, diena, kurioje “bolševikiški” 
yra labai gerų straipsnių a- Liebknechto pasekėjai turė- 
j)ie socializmą ir apie bėgan- jo sukilti ir jau galutinai ‘nu 
čius politikos klausimus. Pa-1 versti” visus savo priešus; 
Skutimuose “Darbo” nume- tam žygiui jie buvę priren- 
riuose išspausdinta labai ge-'gę 15,000 gerai apginkluotų 
rų straipsnių apie uždavi- kareivių.......

Tuo budu ir darosi kone 
kas dvidešimt-keturios va- 

” su to- landos vis naujos ir naujos

Vienas dienraščio skaity
tojas rašo mums sekamo tu
rinio laiškelį:

Draugai: — Meldžiu pa
aiškint, kas yra tas Bern- 
šteinas, apie kurį aš taip 
tankiai girdžiu diskusijo
se su draugais. “L.” apie 
jį, rodos, net kelis sykius 
rašė, o “Naujienos” nieko 
nepaaiškina. Sako, kad 
socialistų laikraščiai, ku
rie talpina jo raštus (tai, 
matyt, jisai yra koks gar
sus rašytojas!), nusideda 
prieš Internacionalą, ir 
juos reikia boikotuot. Ar 
yra toks Internacionalo į- 
statymas (kada jisai išlei
stas?), kuris draudžia so
cialistams talpint jo raš
tus?...  Draugiškai... .”
Atsakydami tam skaityto

jui, turime pirmiausia paste
bėt, kad kalbos apie menamą 
Internacionalo įstatymą, 
draudžiantį socialistams 
spausdint savo laikraščiuose 
Bernsteino ar kieno kito ra
štus, yra nesąmonė. Inter
nacionalas neturi nieko ben
dra su Rymo-katalikų popie
žium ir kardinolų tribunolu, 
persekiojančiais “hereziją”. 
Socialistų Tarptautinė yra 

progresyviška, o ne atžaga- 
reiviška organizacija.

O apie Hermanną Bern- 
steiną galima pasakyt tiek: 
Jisai yra laikraštininkas. 
Kiek laiko atgal jisai, rodos, 
redagavo koki tai laikraštį 
New Yorke; paskui rašė 
straipsnius ir koresponden
cijas įvairiems laikraščiams, 
ir iš to gyveno. Pernai jisai 
nuvyko Rusijon ir, išbuvęs 
tenai bene apie metus laiko, 
pagrįžo Amerikon; pagrį
žęs, plačiai aprašė dalykų 
stovį Rusijoje. Jo aprašy
mai buvo labai neprielankus 
Rusijos bolševikams. Šian
die jisai, kiek mums teko gi
rdėt, vėl yra Rusijoje, Sibi
re, ii* kartais jo telegramos 
pasirodo New Yorko spau
doje.

Į

Dabar apie tai, kodėl mu-; 
sų sąjungiečiuose kilo daug 
diskusijų delei to Bernstei
no. Kada jisai parkeliavo iš 
Rusijos ir ėmė skelbti anglų 
spaudoje ilgus aprašymus

Tų “diskusijų” butų neki
lę, jeigu žmonės, pradėjusie- 
ji daryt triukšmą, butų turė
ję trupučiuką senso ir pado
rumo. Nes dalykas ve kaip 
buvo. Tuo pačiu laiku, ka
da “Naujienų” redakcija pa
stebėjo tą H, Bernsteino 
straipsnį apie Rusiją, pasi
rodė spaudoje ir kito, šiek- 
tiek anksčiaus pagrįžusio iš 
Rusijos, žmogaus straipsnis 
apie tą patį dalyką — Edgar 
Louis Browne’o. šis žmo
gus, Chicagos “Daily News” 
korespondentas, buvo karš
tas bolševikų valdžios prita
rėjas. Jisai smarkiai varė 
agitaciją už tos valdžios pri
pažinimą, ir kaikuriuos jo 
straipsnius ištisai perspaus
dindavo “Chicago Socialist”. 
Taigi “Naujienų” redakcija, 
pamačiusi tų dviejų žmonių 
(Bernsteino ir Browne’o) 
straipsnius — vieną nieprie- 
lankų bolševikams, o antrą 
prielankų jiems — nutarė iš
versti juodu ir abu išspaus- 
dint “Naujienose”, kad skai
tytojai galėtų susipažint su 
įvairioms nuomonėms. Ir ji 
taip pasielgė, nedėdama nuo 
savęs jokių išvedžiojimų nė 
prie Bernsteino straipsnio, 
nė prie Browne’o straipsnio.

Dabar aišku, kad tie as
mens, kurie pakėlė triukš
mą delei Bernsteino straip
snio, galėjo suklaidint žmo
nes tiktai dėlto, kad jie už
tylėjo apie tai, kad “Naujie
nose” tilpo ir Bernstein’o 
straipsnis. Ir aišku taip- 
pat, kad tie žmonės, kurie 
eliįveni tiems triukšmada
riams suklaidint, arba ne
skaito “Naujienų”, arba 
“skaito”, bet neperskaito. 
Taigi tas paikas neva “dis
kusijas” pagimdė demago

giškas nepadorumas vienų 
ir protiškas apsileidimas ki-

Nuo arterijų sukietėjimo šioj 
Įtempimo gadynėj kenčia nepa- * prastai didelis žmonių skaitlius. 
Arterijų sukietėjimas daTo žmo
nes senais ne laiku ir marina 
peranksti. Čia nesvarbu apra- 
šinėt permainas, kokios įvyksta 
arterijose joms sukietėjus ir į- 
vairias rųšis to sukietėjimo. Ne
svarbu kalbėt ir apie gydymą, 
nes gydymas turi ras ties žinovų 
rankose ir jis nedaugiausiai gel
bsti arterijų sukietėjime. Prie
monės ir vaistai kraujo spau
dimo sumažinimui, priemonės 
ir vaistai atsirandančių sympto- 
mų prašalinimui arba sumažini
mui, priežasties šalinimas, kuri 
daro arterijas kietomis tai y-

Apšvietus demokratizacijos ir 
mokytojams teises organizuo- 
ties.

Kareivių ir jūreivių apdrau-

ant visų žmonių.
Valdžios kaštų ir karės išlai

dų apmokėjimo iš palaikų, įpla
ukų ir žemės taksacijos.

Viešos nuosavybės ir tvarky- valkios ir todėl yra trukdoma 
kraujo cirkuliacija. Kraujas y-

Mes esame dėkingi musų 
sakitytojui, kuris savo laiš
ku davė mums progos šitą 
dalyką išaiškinti. Kaikas gal 
pasimokins iš to.

Apžvalga
NEPRIKLAUSOMOJI DARBO 
PARTIJA ILLINOIS VAL
STIJOJE ĮSIKŪRĖ.

yra labai į

nius valdžios, paimtos į dar-

jienos” perspausdino vieną 
tų aprašymų. Vienas bolše- 
vikuojantis laikraštis pakė
lė delei to lermą ir iškoliojo 
“Naujienas”. Paskui jį' ėmė 
kelti lermą ir kolioti “Nau
jienas” ir bolševikuojantįs 
jo skaitytojai. Matydamas 
“pasisekimą”, tasai laikraš
tis dar sykį iškoliojo “Nau
jienas” už tą Bernsteino 
st ra i psn io pe rspausdin imą. 
Jo šalininkai, tuo paraginti, 
ėmė dar labiaus kolioties. 
Tada jisai vėl išplūdo musų 
dienraštį, ir vėl, ir vėl; ir po 
kiekvieno jo plūdimo kelio
nių zalpai ant “Naujienų”

Gruodžio antrą dieną Bloo- 
mingtone prasidėjo III. Darbo 
Federacijos konvencija. Vienas 
iš svarbiausių darbų, kokius 
atliko konvencija tai buvo už
tvirtinimas Chicagos darbo fe
deracijos pieno sutverti atskirą 
darbininkų partiją vardu Nepri
klausomoji Darbo Partija.

Svarbiausias to sumanymo 
rėmėjas buvo Chicagos darbo 
federacijos sekretorius E. N. 
Nockels. Tarp kitko, remdamas

marketų, telegrafų, telefonų ir 
kitų viešo naudoj imos daiktu,, o 
taipgi nacionalizacijos nevarto, 
jamos žemės, gamtos turtų ir 
vandens pajiegos.

Pilno sugrąžinimo laisvės žo
džio, laisvės spaudos, laisvės 
persikilnojimo ir laisvės susirin
kimų.

Proporcionalės atstovybės da
rbininkams visuose valdžios 
skyriuose.

Atstovybės darbininkams tai
kos konferencijoj.

Paskutinis platformos punk- 
tas i'<‘i l<<» 1:» n jn, !<;»<! <ln 1'1 ji nitilcii 

visų tautų ir šalių susivienytų į 
vieną susivienijimą, panaikini
mui autokratijos, militarizmo ir 
ekonomiško imperializmo ir į- 
vykinimui visuotino nusiginkla
vimo ir atviros diplomatijos.

(“Darbas”)

dyme, bot padaryti sukietėjisias 
arterijas minkštomis ir valkio- 
mis nėra nė priemonių, nė vai
stų. Užtat svarbu yra žinot, kas 

j arterijas veda prie sukietėjimo 
ir .žinant tai, vengti priežasčių.

Dirva labai plati: priežasčių, 
vedančių prie arterijų sukietėji
mo yra tiek, kad keblu butų 
jas išskaitliuot, o tūlos jų ir ne
žinomos. Pirmiausia priežas
tim yra arterijų nusidėvėjimas. 
Pas vienus žmones jos yra drū
tos ir ilgai valkios, o pas kitus 
valkumas greitais išnyksta. Yra 
tokių šeimynų, kurios gentkar- 
tė iš gęntkartės turi silpnas ar
terijas. Tokių šeimynų, nariai 
be jokios pašalinės priežasties 
gauna arterijų sukietėjimą bū
dami jaunais. Sekanti iš eilės 
ir, turbūt, didžiausia priežastis 
yra taip vadinamoji civilizacija 
su jos rūpesčiais, vargais, triu
kšmais, stimuliavimu ir visokios

kūnui viską, kas tik reikalinga. 
Jis gali reikalingoj daugumoj ir 
reikalingu greitumu ateiti tiktai 
per valkias arterijas. Vienos rųšies įtempimais. Žmonės, ku- 
kokios svarbios arterijos sukic- rie veda perdaug įtemptą gyve- 
tėjimas arba sukietėjimas visų Dhną arba dėl vargo arba dėl
gali trukdyti kraujo cirkuliaci turto, gauna anksti arterijų 

Persidirbi- 
dalyse. Nuo to, kokis bus tas j lnas protiškai arba fiziškai skai- 
trukdymas, priklausys ir symp-' t((lni, viclla iš priežasčių. Per- 
tomai. Gali kojų pirštuose, ra n-1 t koše ar kitoj nuo širdies tolimoj ! 
dalyj įvykti mėsų mirtis. Tie
sa, jeigu turintis arterijų sukie
tėjimą veda ramų gyvenimą, va-

ją visame kūne arba tūlose jo js u k j e t c j į in

maistingų daiktų palengva veda 
prie arterijų sukietėjimo. Tan
kus alkoholio vartojimas, užsi- 
nuodijimas švinu irgi yra skai-

riai

todel ir 
pristato 
žmogus 
ar daug

•Sveikatos Skyrius
ARTERIJŲ SUKIETĖJIMAS.

gios ligos daro arterijose per
mainas. Ar tai dėl viršinkstiniu L 
gilių didelio veiklumo ar tai dėl 
kokios nors nežinomos prieža- 
sties pas tūlus žmones kraujo 
spaudimas yra didelis, nors ma
tomos priežasties nerandama, 
ir šitas spaudimas išvysto arte
rijų sukietėjimą. Syphilis skai
tomas viena iš svarbiųjų prie
žasčių ir jeigu jis paliekamas be 
gydymo, visada veda prie arte
rijų sukietėjimo. Banius gy-Pas tūlas tautas yra įsigyve

nusi patarlė, kad žmogus yra 
taip senas, kaip jo arterijos. Ar
terijom vadinamos gyslos, ku
riomis teka išvėdintas kraujas iš 
širdies į visą kūną. Didžiausia 
arterija,* vadin. aorta, išeina 
iš širdies ir į ją širdis varo čystą 
kraują. Paskui ta aorta dalijasi 
į šakas, tos vėl į mažesnes šakas 
ir tt., kol galutines arterijos ne
lieka kaip siūleliai. Arterijos 
eina į visas kimo daleles (išsky
rus nagus, plaukus, tūlas akies 
dalis ir 11) ir neša maistą joms. 
Kaip tik kok iaarterija užsiblo
kuotų ar susigadintų ir negalėtų 
priduoti kimo daliai maisto, ta 
dalis turi mirti, žinoma, ji tu
rėtų irgi mirti, jeigu ir “degė
sių”, t. y. atgyvenusių ir netin
kamų medžiagų kas nors neiš-

nerpiklausoiųosios darbo parti- neštų iš jos laukan. Šitą darbą 
jos sumanymą, jis pasakė: atlieka venos, t. y. gyslos, į ku- 
“Mes buvome pratę vaikščioti rias renkasi nešvarumų ir nuo- 
nusiėmę kepures prie senųjų dų prisirinkęs kraujas ir jomis 
partijų, prašydami iš jų mylis- teka į širdį, kad likti pervatytu 

lėkė iš visos Amerikos. Tai tų. Bet tų mylistų mes dažniu-per plaučius ir išvėdintu. Beta- ^gaii likt sugadintas laikais. Mat

symptomų, nes neveikiančios, 
teisingiau sakant, mažai veikian
čios kimo celės nereikalauja iš 
kraujo daug medžiagų 
prasta cirkuliacija jų 
gana. Eac kita, jeigu 
turi ar sunkiai dirbt,
galvot ir sunkiai valgo, arba jo 
viduriai neina gerai, arba jis tu
ri kokią ligą (syphilį, chronišką 
inkstų ligą, užsinuodijimą švi
nu), kuri vis pasilieka arba da 
didėja. Tuomet arterijų sukie
tėjimas veda prie įvairių sym- 
ptomų, blogumų ir net pri mi
rties. Tokie hiažl šymptomai, 
kaip svaiguliai, galvos skaudėji
mas, i.,___
rių užkietėjimas, skaudėjimai ir! ,ll’as Pa,n’nėjau, yra patartini 
diegliai pilve ir širdies vietoj, y- 
ra tankus. Žmogus su arterijų 
sukietėjimu gali turėti šaltas ko
jas ir rankas, gali smilkti ir tir
pt jos, gali jis jausti nuovargį, 
sunkiai kvėpuot, būt išblyškęs ar 
ha mėlynas. Šitie visi ir dauge
lis panašių yra menkos vertės 
symptomai, nors ir jie kartais 
daro daug nesmagumo ligoniui. 
Arterijų sukietėjime kraujo iš
siliejimas į smegenis yra nere
tas. Aneurizmai arba lokaliai 
arterijų išsipūtimai yra irgi tan
kus. Gali įvykti laikinas paraly
žius kokios nors kūno dalies. 
Viena arba abi kūną pusi gali 
likti paralyžiuotos. Netekimus 
kalbos ir sąmonės gali > užeiti 
laikais, girdėjimas ir matymas

nimasi nuo įsitempimo, nepersi- 
dirbimas, negirluokliavimas ir 
vengimas priežasčių, vedančių

apetito netekimas, vidų-’l)r*e sukietėjimo, kinių
’ , yra patartini

I dalykai. Gydymąsi iš ligų, ku- 
Lios veda prie arterijų sųkieteji- 
1 mo, jeigu los ligos jau yra, ne
gali huli užmirštos.

Dr. A. Montvidas.

Redakcijos Alsakvmai f
Fr. Klikno. — Laiškai į Lietu

vą dar neina.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus trpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted lt.
Ant trečių lubų

Te!. Drorer 1310

Mfosto Ofisas!
127 N. Burbom lt. 

nu 43 Unlty Wg.
Tai. Central £411
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J. Rainis.

KODĖL GI NE

Varpai.
1 »..

Varpai vakariniai! Garsai stebuklingi! 
Ką gaudžiai banguodami oro erdvėj? 
Malonus ir puikus visuomet galingi. 
Jus gimdote aidą... Jis nyksta tyliai... 
Apreiškiat nakties atėjima ir dieną, 
Išlydi t chaosu visokių balsų, 
Kuriam viešpatauja liudnobalsis vienas: 
—Stebėtinas gausmas bažnyčios varpų. 
Liūdnai, iškilmingai jis skrjsta, banguojav 
Ir sukelia sieloj verpetus jausmų, 
O lauką bedirbai! t užtikęs artoją 
Jis liepia užbaigti jam dieną darbų. 
Štai skurdųjį balsą išgirdęs artojas 
Išjungia iš žagrės šyvus žirgelius, 
Paleidžia ganyties supančiojęs kojas, 
Patsai gi nuvargęs keliami' į namus. 
Varpų prisiklausęs užtraukia dainelę— 
Nelinksmi jos gaida, nes žiaurus vaizdai. 
Dainuoja jis gimtąją brangią godelę 
Ir antrina gausmui taip skurdžiai, liūdnai...

. -'Ly A • 1 / (Aušrinė)

Kodėl gi jus sakot, 
Kad laimės kvietkelis 
Del manęs niekuomet 
Negal pražydot?
Kaip greitai ištyrėt, 
Jus matot ir žinot... 
O gal dar tik bandot 
Visa tai įspėt?
Ne, jums nesuprasti, 
Nors amžiais jieškosit: 
Jus greitai pailsit, 
Pavargsi t Šnekėt...
Tai kam gi jus sakot, 
Kad laimės žiedelis 
Del manęs niekuomet 
Negal pražydot?.. —Kovas.

Kovoja už Suteikimą
Prie dabartinių sunkių aplinkybių gyvenime 

nestebėtina, kad daugybė žmonių nupuola fiziš
kai ir protiškai Jie greičiausia nupuola ir susir
gę jieško priežasčių skausme netikruose atsiti
kimuose tankiai skaito save neišgydomais.

Jie žino jau, kad prie sugadytų vidurių, už
kietėjime ir abelnam susinervavime reikia paimti 
PARTOLA, saldainius išvalytojus kraujo ir vidu
rių. Tai geriausia pa geibu dėl suaugusių ir vai
kų. Turime padėkavonės laiškų nuo šimtų tūks
tančių žmonių.

PARTOLA neperskiriamas draugas kiekvienoj šeimynoj ir 
vartojusi visuomet ir visur dėl išvalymo kraujo ir vidurių.

Paimkite 3 saldainius pirm gulsiant ir ant rytojaus atsikel-
site nauju žmogumi.
Gydytojas pavydit le saldai

nių Partola apsireiškia geriau
siu draugu vyri], moterų ir vai
kų. Kiekviename name turėtų 
būt PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse skrynu
tėse, kainuoja tik vienas doleris; 
6 skrynutės už 5 dol.
■hivh - <loo>

DYKAI
Graži ir tinkama dovana kiek

vienam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu.

Pinigus ir laiškus adresuokite:
APTEKA PARTOSA, 

160 Second Avė.,
New York, N. Y. Dept. L. 1.

Atlyginimas.
Stiprėjanti ugnies šviesa grei

tai nakino kambario šešėlius, 
stumdama šaltos žiemos nak
ties tamsą į kampus. Kamba
rys buvo pripildytas malonia ši
luma, sutinkančia užsiganėdini- 
mo veide žmogaus, gulinčio 
priešais ugnį,

Arti jo sėdėjo jaunas sudžiū
vęs vyrukas. Iš veidų, ilgų ku
mpų nosių ir plačių antakių bu
vo galima spręsti, kad jiedu bu
vo tėvas ir sūnūs. Bet jų akįs 
užreišįkė kiekvieno savitumą: 
sūnaus atrodė butą idealisto, tė
vo — šiurkštaus, atkaklaus pre
kėje, žmogaus paveldėjusiu nu
tukusį kūną!

Tėvas atsigrįžo į sūnų ir va
landėlę žiurėjo. Jis tylėjo, tar
tum turėdamas pasakyti kokią 
naujieną, reikalaujančią atsar
gaus pasielgimo. Pagalios jis 
prabilo aštriu, griežtu tonu:

—Aš šiandie padariau naują 
nutarimą, fe

Simus nieko neatsako.
-—Aš pavedžiau dirbtuves ki

lo priežiūrai kol tu sulauksi 
trisdešimts metų ir prašalinsi iš 
savo galvos tas kvailas anarchi
škas idėjas.

—Aš nepatenkintas, tėve. Aš 
tikėjausi padarysiąs ką-nors ge
ra tų dirbtuvių darbininkams; 
lai vienintelis dalykas, ko aš dėl 
jų norėjau.

—Geimai, aš nemėginsiu dau
giau atkalbinėti tave nuo tų i- 
dejų, bet aš pasakysiu štai ką:

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

—Jus galite prarasti juos kas valanda.
LAIKYKIT PINIGUS GERAME, SAUGIAME, IŠBANDYTAME BANKE.

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

Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių čia sudėti pini
gai butų pilnai apsaugo
ti. BANKOS šėrininkai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakomingi už 
banko saugumą.

Central Manufacturing District Bank
(STATE BANK)

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

Sis yra taip GERAS ir TVIRTAS bankas, kaip didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis. 
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IšKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredomis ir sutintomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas.S. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

pasiduok mano reikalavimams 
arba cik dirbti. Koliai tu esi 
mano name, darysi taip, kaip 
aš sakau.

— Tas pastato mus vėl ant ly
gios, tėve. Aš senai daviau su
prasti, jog eisiu dirbti. Aš ne
galiu pakęsti tų malonumų, įgy
tų kruvinais pinigais.

—Kruvinais pinigais! Tu ry
toj prasišalinsi iš mano namo.

—Aš einu, tėve, aš einu —šią- 
nak.

Simus prasišalino iš kamba
rio ir tėvas atsirioglino minkšta
me krėsle.

—Aš einu, Jėve, labanakt.
Nebuvo jokio atsakymo iš 

žmogaus, riogsančio minkšta
me krėsle ir žiūrinčio į gęstan
čią ugnį.

Besiartinanti vasara neatnešė 
tam žmogui jokio džiaugsmo. 
Jis žingsniuodavo gatve į savo 
raštinę nežiūrėdamas nė kairėn, 
nė dešinėn. Paniekos žvilgs
niai sekė paskui jį. Net ir maži 
vaikai, žaidžiantįs ant šalygat- 
vių ir jie mesdavo savo žaismes, 
kad su baime ir panieka pažvel
gus į jį.

Įėjęs į savo raštinę jis peržiu
rėjo pirma a t i s ų t u s lai
škus iki patėmijo fornianą, sto
vintį šalę jo staliuko.

-—Well — sumurmėjo jis.
—Man nesmagu, pone. Dar 

bininkai pradėjo nerimauti. Di
rbtuvėj randasi jaunas vyrukas, 
kuris kursto juos streikuoti.

—Kad ne tie mano sutarties 
kontraktai, aš tuoj išmesčiau 
laukan, tuos šunis! Bet kas y- 
ra tas vyrukas?

—Nežinau, pone. Jis vadina 
save Smith’u.

‘—Prašalink jį ir netrukdyk 
daugiau manęs.

—Negaliu, pone, nes visi dar
bininkai tuoj apleis dirbtuvę.

Telefonas garsiai suskambėjo 
ir jis nerviškai pasiekė jį.

—Kas čia?
Prie telefono girdėjosi suju

dintas fonnano balsas:
—Čia randasi jaunas vyru

kas, kuris įkišo savo ranką į ra
to krumplius, pone. Mums rei
kės sustabdyti mašineriją ant 
kokios savaitės. Jo ranka yra 
beveik sutriuškinta.

-—O, trauk velniai!.. Nieko 
nereikia paisyti. Leisk mašine
riją.

—Bet, pone, mašina nutraukė 
jo ranką!

—Kas iš jos? Jo ranka nėra 
verta penkiolikos tuksiančių do
lerių, ką? Leisk mašinas, ar
ba prasišalink. Tenai randasi 
kiti, kurie tai padarys.

Jis užkabino telefoną. Tuoj 
sekė duslus mašinų kriokimas 
ir prasidėjo agoniškas streikas.

Aš manau — tarė formalia:; 
—geriau eik pats ir paima lyk 
tą žmogų. Nueik pas jį pirma 
negu visi darbininkai sukilę ap
leis dirbtuves. Belo, tamstos 
nuėjimas pastot; kelią laikraš
čių reporteriams, nes dalykas 
atrodo ylių rimtu.

Fonnonas leidosi durių link, 
paskui jį sekė rūstusis žmogus. 
Ant grindų gulėjo jaunas vyras, 
paplūdęs kraujuose. Finuos 
gydytoja# mėgino sustabdyti bė
gantį iš nutruktos rankos krau
ją. Vienas iš darbininkų pasi
skubino prie jų.

—Baisi nelaimė, pone. Aš bi- ’ 
jausi, jis gaili mirti, nes neteko 
labai daug kraujo.

Žmogus papurtė galva ir brio- 
vėsi per darbininkų grupę. Jam 
prisiartinus žmonės pasitraukė 
atgal ir pradėjo skirstytieji. Iš 
visų pusių matėsi griunojantįs 
žvilgsniai ir girdėjosi keršto žo
džiai. Jaunas vyras konvulsy- 
viškai alsavo ir atsuko savo vei
dą į jį. Tai buvo jo sunūs!

Virš ugnavietės mirkčiojanti 
žvakių šviesa greitai nyko, kuo
met išlėto brėkštanti aušra iš
blaškė vieną tamsos rūką po 
kitam. Išlėto šešėliai traukėsi į 
tamsesnius kampus; kambaryj 
dvelkė rožių kvapas, žvembia- 
tis lendančių iš avilio bičių dūz
gimas pertraukė ramią ryto ty
lą. Iš kaimo girdėjosi kuklus 
dirbančiųjų alasas.

Klajojantįs saules spinduliai 
puolė į kambarį pro atvirą lan
gą ir apšvietė raukšlėtą, susirū
pinusį veidą žmogaus, susirie- 
tusio krėsle prieš ugnavietę. Jo 
akįs staiga atsidarė ir pažiurė
jo į išaugusį rytą, nematyda
mos nieko, tartum jos žiurėjo į 
beviltį ateiti — į ateitį pilną nu
siminimo, baisių svajonių ir sa
pnų. —Vertė A. Dvylis.

Truc translation filed with thc post- 
nuister af Chicago, III., Dcc. 7, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Jaunieji darban!
Europoje dedasi didelės svar

bos dalykų. Mes, gyVenantįs 
šioje šalyje, negalime Jie prisi
statyti to, ką atliko Europos 
darbininkai. Diena iš dienos 
ten eina griežta, atkakli kova.
šiandie daugiau kaip pusėje Eu
ropos plevėsuoja raudona Soci
alizmo vėliava, teikianti darbo 
žmonėms naujos energijos ir

r.iusų, amerikiečių, 
Kuo mes jai padė-

abejonės, bus darbo 
Bet ji bus 

Reikės alstatyt-su-

Bet ką nuveikėme mes, Ame
rikos lietuviai? Kur musų da
rbai? Kuo mes galime pasidi
džiuoti? Ni ku...

Po keturių ilgų-ilgų karės me 
tų Lietuva šumdie yra parblok
šta, kone visiškai sunaikinta. Ji 
reikalaus 
pagalbos, 
sime?

Ji, nėra
žmonių rankose, 
sugriauta, 
tvarkyli jos politinį ir ekono
minį gyvenimą. Ten reikės ja
unų darbščių ir apsišvietusių 
žmonių, ypačiai iš jaunuomenės. 
Nes lik jaunieji gali sutveri na
ują, tvirtą ir persiėmusį nau
jomis idėjomis pasaulį.

Tatai jauniemsiems reikia 
kuodaugiausia tų naujų min
čių ir — tvirtos organizacijos.

^■Padaryk tai “Kerzhehn Kulėdos.”GH^WHkWMkWB^

Svarbus Pranešimas
Tik-ką gauta vėliausias ir didžiausias Kerzheim išdirbiniai—j lai
ką dėl švenčių — instrumentas, kuris yru vieninteliu muzikos pa
saulyje — ĮŽYMIAUSIAS TVARINYS. *

Ji" Kerzheim
Nesulyginamo gražumo, tvirtumo ir tono kokybės, Kerzheim-Klei- 
nola Player Pianas yra triumfu muzikaliu ir mechaniško meno. 
Lyginas su bile $600.00 instrumentu, 'jis bus pasiūlytas, tiktai tru
mpam laikui, su Įžymiu sutaupymu $115.

Specialis supažinimui pasiūlymai dėl Kalėdų
Naujas Kerzheim-KIeinola PIayeris 

su 6 pėdų geso arba elektros lempa, 20 
muzikos rolių jūsų pačių pasirinkimo.
Suoliukas ir uždangalas, VISKAS L’ž $485

Lengvi Išmokėjimai. Be nuošimčio.

L a i Kerzheim 
suteikia pasilin
ksminimą laike 
Kalėdų. Mažiuks 
depozitas palai
kys bile kokį in
strumentą d e 1 
prisiuntimo.

West Side Nam

as Gable Nelson 

Playerių ir Pia

nų. Parodoma 

Pagarsėjusiųjų 

Cable - Nelson 
Playerių po $575

Naujas Kerzheim Pianas — Stebėtinas Instrumentas — $175

Pavidalai arba Vartoti Playeriai ir Pianai
Steger & Sons Player $
Pianas .................... 155
Pi

Kerzheim Player 
anų Bargenas ... 315

, KIMBALL Pianas, la- 
bai specialiai ............ Iv

Hal'et & Davis Pia- $ -j QQ

Jūsų senas 
pianas arba 
kalbama ma
šina bus pri
imta mainais 
ir bus pada
roma gera 
sutartis.

T?!1!"____J______

Pianų sank
rova atdara 

iki Kalėdų, 
kas vakaras

Prieš musų departamentinę krautuvę.

NEPADARYKITE KLAIDOS i .įkrovų
atminkite vardą ir vietą.

Silpnos
Akys

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Ai labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų |r Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebobadf po krutinę. Vidurių rėžimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą*kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Ganai 6417. Chicago, III.

f Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Saite 600—612

Pitonu Haymarkct 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted SI. 
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise, šaukiant i namus tele- 

fonuokite į rezidenciją.
West 61^6.- .r

Bet... Ar daug rasime jau
nuolių, persiėmusių nujojo pa
saulio idėjomis? Neapsiriksiu 
pasakęs, kad nedaug. 'liesa, 
jaunuomenės turime daug. Bet 
vieni jų yra vyčiai, kiti šiaip 
svajotojai, o treti — nė šis nė 
tas. Pastarieji, tai “gatvės vai
kai”. Ju užsiėmimas kurčios 
ir nederamos pasilinksminimo 
vietos. Daugiau jie nežino ir 
nenori žinoti. Tokie, anot tos 
patarles, niekam netinka — “nė 
dievui nė velniui”.. .

Paliekant nuošaliai vyčius, 
musų “šiaip svajotojai”, kurie 
priklauso “tautiečiams”, irgi 
netoli bėgę”. Jie savo spėkomis 
nepasiitiki, tik džiaugiasi ponų 
Morganų demokratingumu ir 
laukia, laukia, laukia...

Vienintelė sveikoji pažangioji 
musų visuolmenes spėka yra — 
socialistinė jaunuomenė. Tai 
tikrieji naujosios gentkartes at
stovai, tvėrėjai naujo, geresnio 
pasaulio. Bet jų eilės dar labai 
retos. Reikės dėl daug pastan
gų, kad jas pripildžius, padidi
nus jaunais, pasiaukavusiais 
veikėjais. Tai turime atlikti

Aš prašalinsiu jūsų kcntčjinią. Aš 
pahuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį”.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių. kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastini gerklės ligos. Toiisi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsirciškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kiliems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbulį. 
Mano metodus yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jusu gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prnšalinimą jū
sų toiisilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už. jusų gy
dymą. lodei tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 

Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė-

Priežastis nervų ligos
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižaslics yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jusų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masatus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytą ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką .gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jusų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
KurfiĮjnas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepap dys skaudiąicių akių 
kuomet j >\cž.astis ligos • ■ - •y‘-'

Mano patyriufus prigclbsti man , munv- —«»«• . ...
surasti priežastį—ir išgydyti ligą.) ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatvfe
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 Iki 7.
The Fair Nedėlio-mis 10 iki 12

—nosyje, i ir vėl sirgsite 
i nitin Į

ziiot j vienintelę Amerikos liet J gintai šaliai ir jos žmonėms vi- 
jaunuoinenės organizaciją. Liet, su, ko lik jie nuo musų reika- 
Soc. Jaunuomenes Lygą. į lauš ir kas,

Jaunieji draugai ir drauges! prieštarauja naujiojo 
Organizuokimės, švieskimės jr. reikabii.

mes, jau įsuspėjusieji susiorgani bukime prisirengę padėti iluvard i

mųsu manymu, ne
pasaugo 

Jeigu esame pilnoje
(Seka aut 6 pusi.).



Jus norėtumėte

jus perkate yra 
tikrai teisinga, ir

tol taus jūsų už 
ganedinimui.

Toki s yra musų

davimo teisingų 
prekių ir užtikri
nimo užganėdini-
nio.

Mes linksmai 
grąžiname pini
gus, jei busite ne
užganėdinti.

Didele Sutaupymo Proga
Siutų ir Overkautų 

už $22.00
Sutaupymas $8.00 ant kiekvieno siuto arba over 
kauto.

Mes, pasiūlome šventėms puikų skyrių rankomis darytų siutų 
ir overkautų naujausių jauniems vyrams ir konservatyvių mode
lių. Siutai padaryti iš visų vilnonų, žalio flanel, mėlynos serge, 
vvorsteds ir puikių casimercs.

Overkautai visų yilnonų Cursjs, Meltons, 
šytų vėliausių spalvų ir modelių.

Jus nusistebėsite pamatę juos po $22.00.
Didelis pasirinkimas Įtart Schaffner and Marx ir Socicty Brand 

Siutų ir Overkautų. *25°° iki 45<K)

ir storų puikių tnai-

nas. Ateikite ir pamalkite kaip galite sutaupyti pinigus, pirm ne
gu važiuosite j vidurmiestį.

Atminkite/kad musų yra West Side namas įtart Scbaffnerio & 
Marx ir Socfc'ty Brand Drapanų, Florshviin f.verykų, Halų Barsa- 
lino Skrybėlių ir Manhattan marškinių.

Pinigai 
grąžinami 
linksma]

Hirsch & Geis Namas 
didelės

DVI SANKROVI (į.. . J
829 iki 839 S. Halsted St. 512 Mihvaukee Aveniu*

N A U J I E N O S, Chicago, III
HHHBUNBMNSBMHNMMMRMraRMBaMMaMMML MMMMMIMMMB

(Tąsa nuo 5 pusi.).
——ii ■ i imi linui.     ■ ■ ■ ■" ■ “■       111 ■«—K——— 

to žodžio reikšmėje jaunuoliais, 
lai turime būti persiėmę naujo
mis, sveikomis mintimis. Visa 
kas sviedi* progresuoja. Progre
so ratą nieks neįstengi* pasuk
ti atgal. Musų gi uždavinys yra 

pasukti ji pirmyn, vis pir
myn ir pirmyn!

.laimieji, darban!
—J. Gasitinas.

Užmiršti klausimai.
Jaunuomenės skyriuj telpa 

daug straipsniustraipsnelių, ku
riu autoriai “riša“ tą ar kitą 
“svarbų klausimą”. Pav.. kal
bama apie stiprinimą jaunuo
menės organizacijų, apie pasili
nksminimo ir apšvietus vakarus 

mokinimasi tam tikru visuo- ♦ v
menės mokslų, anglų ir lietuvių 
rašybos ir II. Visa lai, žinoma, 
yra gera. Bet musų jaunieji 
draugai (gės), nežinia sužiniai 
ar nesužiniai. iki šiol užmiršta 
pakelti du. mano manymu, be
galo svarbiu klausimu. I ii* kla
usimai amalų ir tinkamo vai 
gių gaminimo mokinimasi. Pir
masis priklauso vyrams, antra
sis moterims.

Aš noriu pasakyt, kad tiedu da 
lykai turėtų rupuli musų jau
nuomenei pirm visko. Kie
kvienas musų norimi' turėti ge
resni. laimingesni gyvenimą ne- 
gu iki šiol turėjome. Bei neži- 
nyslė negi jų suteiks! Vyras, 
kuris nieko kita nemoka, kaip 
būti “lėberiu”, niekuomet nebus 
mašinistu mechaniku, jeigu ji
sai nesimokys, Moteris, kurią 
mama išmokino tušinli bulves, 
niekuomet nežinos kaip tinka
mai pagaminus valgį, jeigu ji 
nepasislongs susipažinli-išmokli 
tinkamo valgių gaminimo budo.

Jaunoji mano draugė, ar tu 
norėtum turėti lokį vyrą, kuris 
“moka” būti lik “geru lėberiu”? 
Jaunasai draugi', ar tu norėtum 
apsivesti su tokia “gyvenimo 
drauge”, kuri moka... tušinti 
bulves?.. .

“į pagelbą!” Jie turėtų paaksti- 
nti mus prie to tinkamomis 
pamokomis bei informacija. 
|<a-s pirmasis? I. K. Matchulis.

APIE SUSIRAŠINĖJIMUS.

• Jaunuomenės Skyriaus vedė
jas turi vieną ypatingą bendra
darbį. Jis ką rašys vis apie 
“seses merginas”. Pastaruoju 
laiku jis parašė dar vieną straip
snį, bet jau apie “seses moteris”, 
kitaip sakant, apie susirašinėji
mą su jomis.

Gal leisite ir man tarti porą 
žodžių. Man rodos, kad toks 
“draugiškų laiškų” siuntinėji
mas yra ir pavojingas ir nede
ramas. Lietuvoj lokių šposų nie
kas dar negirdėjo, kuomet čia, 
Amerikoj, tūliems rodosi, kad 
tame “nėra nieko bloga”. Ar
gi?...

Kad luli kavalieriai siuntinė
ja “draugiškų laiškų” žinotoms 
“panelėms” ir turi su jomis y- 
tin artimų ryšių - lai nėra pa
slaptis. Bet tokių laikraštyj ne
pamokysi. . .

Mano manymu, mes, pažan
gieji jaunuoliai, turime eibes 
kitokių svarbesnių klausimų ne
gu klausimas apie “draugiškus 
laiškus”. Juos tatai reikėtų iš
rišti! Paėmęs.

Or. K. Orangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
I Phono Drovcr 5052 ■ I

Chicago |

I i'ei. Pullinan 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS III9 CHIRURGAS
S 11731 So. Michigan 

Rn^etaod, TU.
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Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; tik $1.00 metams. Tai
pogi pirkite tikrų meilų tiesiog nuo 
formos. Blokinė svarų $1.85, Pri- 
siųskite markę itel atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Bos 96, Hari, Michigan

m

The Wiersema State Bank
A STATE SAVINGS BANK

11106-08 Michigan Aventie
Raportas prieš pradedant biznį ant Lapkričio 2, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.
TURTAS

Paskolos ir diskauntai $939,332.58 
S. V. Bondsai ir (’.ertif. 286,639.00 
Munic. ir Korp. Bonds. 288,103.67 
Overdraflai . . . 135.89
Fikčeriai . . . 3,600.84
Grynais ir iš kitų bankų 

priklausančiai . 251,331.46

ATSAKOMYBES
Capital sloek sumokėta $200,000.00
Perviršio fondas ......... 10,000.00
Nepadalintas pelnas 17,011.01
Depozitai . . 1,536,976.54
Rezervuoti taksoms ir In-

terest . . . 8,155,89

Visas turtas $1,772,443.44 Visi atsakomybės $1,772,443.44

Oficieriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. AVIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDERICK J. AVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
(’.has. H. Brandi, Theophilius Schmidt, Asą AViersema, Nicholas AV. 
AViersema, Hcrman I.. Barnes, George Dalenbcrg, Gairinęs Dellaan, 

Frederick .1. AViersema, Edwar<! AV. Thoinas.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllhlH

ARBO ii 
r..rnŽMONIV^ 
Ii KNYGYNĄ

Subatą, gruodžio 7, 1918.

Antanas
Dilius
Mirė Spalio 19 d. 1918 metuose

Velionis paėjo iš Kauno gu
bernijos, Panevėžio pav., Pum
pėnų parapijos, Pakaušių kai
mo. (jyveno šioje šalyje apie 
keletą melą ir paliko turto a- 
pie $1600.00.

Giminės atsiaukile, nes kaip 
matyti, svetimi tuomi turiu 
nori pasinaudoti.

Del platesnių informacijų 
galite kreipties šiuo antrašu:

J. Ramanauskas,
P. O. Bos 446,

Harlshorne, Okla.

Monologai, Dėklėmacijos, Dainos, Juokai, Veikalai 
Teatrams Lošti ir šiaip visokie žaislai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE ga
lima gauti gražių Monologų apie 
18 rųšių, kiekvienas po .... 5c 
Monologai ir Deklemacijos.. 25c 
Deklematorius ir Sceniškoji

Mimika ............................... 10c
Deklematorius..........................50c
Džian Bambos Spyčiai......... 25c
Tikri Juokai ........................ 50c
Juokai Juokeliai net linksta 

keliai ............................. 20c
Kirpikai ..................................  5c
Svajų1’. Tragedija. Poema .. 40c
Sielo*. Balsai ...........................75c

St. Paul’s Hospital
Mcdikališka ir Chirurgiška

Šalaputris. 1 veiksmo kome
dija, 4 ypatų ................ 10c

Sulig Naujausios Mados. Ko
medija 2 veik. 8 yp........ 10c

Paskendęs Varpas. Pasakos 
drama, 5 aktų; 12 yp.....50c

Vagis. 1 veiksmo drama 3 yp 15c 
Milijonai Vandenyj. Drama 3 

veiksmų, 9 yp................ 10c
Migla. 1 veiks, komedija, 4 yp 10c 
Gudri Našlė. Juokažaislis 2 

veiksmių, 8 yp................. 20c
Draugas. 1 veiks, drama 3 yp. 10c 
Kun. Gramulos Raštinyčioje .

komedija 1 akte................ 10c
Bomba. Komedija 2 akt., 8 yp. 25c 
Prieš vėją Nepapūsi. Komedi

ja 3 akt., 9 y p .................... 20c
Nihilistai. Tragedija 3 akluo

se, 29 ypatų .................... 25c
Penkias Prisakymas. Drama

1 veiksnio, 9 yp................ 10c
Viršaičio Vargai. 1 Veik. 6 yp. 10c 
Du Broliai. 4 veiks. 5 atidengi

mų drama, 21 yp............ 20c
Šiaurės Karžygiai. 4 veiksmų

tragedija, 12 yp................... 25c

828 W. 35th Place, Chicago.
Telephone Drover 6060.

DR. J. M. I.IPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstrc- 
liški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.

Tel. Drovcr 6369Naujausios ir Visokios Dainos 50c 
Girtuoklių Gadzinkos ......... 10c
Eilės ir Straipsniai ............. 25c
Kepins Kančios .................... 10c
Amžinos Dainos.................... 10c
Kun. A. Vienožinskis.............15c
Naujos Davatkų Gadzinkos .. 10c 
Girtuoklių ir Blaivininkų

Kantiekos . .................... 10c
Griaudųs Verksmai ............. 10c
Revoliucijos Dainos ............. 15c
Davatkų Gadzinkos ir kitos

linksmos Dainos ............. 15c
Dainos Vasaros Grožybių .. 20c 
Pirmieji žiedai .................... 15c
Naujausios Giedojimo Psalmės 10 
Apgailestavimo Balsai ......... 15c
Laisvės Kalinys .................... 20c
Šlėktų Malonės arba Majuvka 10c 
Gludi-Liudi ........................... 50c
Mačio Kėkšto Eilės ............. 50c
Veselkos ir Giesmės.............30c
Vabalininkų Dainos ............. 25c
Kovotojų Giesmės ................  15c
E. Steponaičio Raštai .... 1.00 
Eilėmis ir Proza ................  40c
Laisvos Valandos ................  15c
Gyvybė (Kantata) ............... 10c
Revoliucijos Giesmės su gai

domis .....................................35c
Trimitas, apdaryta $1, be ap. 75c 
Dainos Kun. Antano Vieno

žinskio ............................... 15c
Teatrams Knygos: 

Svetimas Dievas, drama tri
jose veikmėse, 7 ypatų, 28 

puslapių. Kaina .................. 15c
Mulkių Apaštalas, komedija

5-ioms ypatonis ................  15c
Rusijos Caras (monologas) .. 10c 
Netikėtai. Komedija 3 aktuo

se, 7 ypatų ........................ 10c
žmonės. Drama 3jo.se v. 8 yp. 15c 
Knypkis. t akto kom.; 3 yp .. 10c 
Nastutė. 2 veikmių, 3-jų pa

veikslų drama, 6 yp......... 10c
Katriutės Gintarai. 3 veikmių

vaizdelis su dainomis ir šo
kiais, 11 ypatų ................ 15c

Jonukas ir Marytė. 4 v., 8 yp. 10c 
Medicinos Daktaras. Komedija

1 veiksmo; 9 y p................ 20c
Lizdas Naminio Liūto. Drama

3 veiksmų, 11 yp................ 15c
Žilė galvon—Velnias uodegon

komedija 1 veiksmo, 5 yp. 10c 
Piršlybos. Komed. 2 v., 9 yp. 20c1 
Pietro Caruso. 1 veiksmo dra

ma, 6 ypatų........................ 10c
Kontrabandininkai. 4 aktų

tragedija, 18 y p..................... 20c
Dėdė Atvažiavo. Komedija 1

akot, 6 y pa t................. '.......... 20c
Pirmi žingsniai. Drama 4 vei

ksnių, 11 ypatų ................. 20c
Consilium Facultatis. 1 veiks-l

mo komedija, 8 yp............ 15c
Akis už akį, dantis už dantį.

Juokai 1 akto. 5 y p............ 10c
Pono Felikso Atsilankymas .

1 veiksmo komedija, 5 y p. . .20c

P. CONRAD

Geriaus vėliaus —negu niekad.

Fotografisas. 
Mes traukiami} 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

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

komedija vieno akto, 7 yp. 15c 
Svečiai. 1 veiksmo trag. 6 yp. 15c 
Nežudyk. 1 veiksmo dramos

vaizdelis, 8 yp.................... 10c
('aras Sibire, 1 akto lošias 5

ypatoms ........................... 25c
Perskirų Teisėjas, 1 akto ko

medija, 11 ypatų ......... 10c
Mindaugis Lietuvos Karalius.

Istorijos paveikslas, 5 aktuo
se, 11 yp.................................25c

Išgama. Drama 2-se akt. 9 y p. 10c 
Farmazonai. 3 aktų kom. 14 y. 50c 
Žingsnis prie šviesos. 1 aklo

Nė vienas jūsų tatai nenori, 
Bet ar daugelis jūsų galvojate 
apie lai, kad šilų dalykų reikia 
mokinlies ir pirm visko? Ne, 
nedaug.

Jaunuomenės organizacijos 
stiprumas be galo svarbus 
klausimas. Kiekvienas turi da
ryti visa, kad būti geru savo or
ganizacijos nariu. lai aišku, 
kaip diena. Mokinimasi anglų 
kalbos ir laisykliškos lietuvių 
rašvbbs butini dalykai. Tam 
nieka« negali prie.'šlamuti. Bet 
asmeniškasai musų grvenimas-- 
jisai dar svarbesnis. Kuomet 
žmogui nesiseka, kuomet jo gy
venimas eina “kreivomis vėžė

DALI įmokėjus [11)66)1 BOtldSal
DALI įmokėjus Liberty Bondsai 

nuperka už cash Erne! and Co., 710 
\V. Madison st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2-ras angštas, virš Fa- 
mous Clothing Store, atdara vaka
re iki 8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš-

tų gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu. j f £ Stf«
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. II.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtų). Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos

12th St Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

mis“, jisai negali būti tinkamu
savo organizacijos nariu. 'lai 
rodo pats kasdieninis gyveni
mas. Ten, kur žmonės tamsus, 
kur viešpatauja skurdas ir var
gas, ten 'nerasime tvirtos nuosai 
kios darbininkų organizacijos. 
Ten turi našios dirvos lik viso
kį darbininkų dilinėjai — svie
tiški ir dvasiški, 'l ik prisižiū
rėkite i musu darbininkiškas or- l c

ganizacijas. Ką mes ten mato
me? Jose yra susispietus kaip 
tik ta darbininkų dalis, kurių 
malerialis gyvenimas yra geres
nis negu vadinamų “tamsiųjų 
broliu”. Matote.

Visa tai turėtų gerai įsidėti j 
galvą pažangieji mano draugai 
jaunuoliai. Boikotą daryli visa, 
kad kuodidesnis jaunųjų drau
gų ir draugių skaičius stengtasi 
prasimušti pro visas “gyveninio 
sunkenybes” ir mokytis, moky
tis ir mokytis pirmiausia ama 
tų ir tinkamo valgių gaminimo. 
Šitą klausimą reikėtų kelti ir 
musų jaunuomenės organe — 

•Jaun. Skyriuj.
Bet gal tūlas pasakys: “Kaip 

čia kelsi, kad nežinai nuo kat
ro galo pradėti”... Tai tiesiogi
ni musų moksleivių-jaunuolių 

pareiga. Jie turėtų ateiti mums

J Reumatizmas Sausgėla. <
R Nesikankykite savęs skaus- J 
L mals, Reumatizmu, Sausgėla, n 
| Kautų Gėlimu, arba Mėšlungiu A r —raumenų sukimu; nes skau- g 
£ dėjimai naikina kūno gyvybę X y ir dažnai ant patalo paguldo. • 
A CAPSICO COMPOUND mo- S 
t stis lengvai prašalina viršmi- B E nėtas ligas; mums šiandie dau- J 
J gybC žmonių siunčia padėka- fi t vones pasveikę. Kaina 25c, J J per pačią 28č.
t Juslia Kulis i 
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. J

Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA- r i 1OS”, augalais gydyties, kai- į 
r na 50c. u
LMS

Vyrišky Drapanų Darganai
Naują neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
B35 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 
B5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
<1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
k i $7.50.
Udara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Str.. Cliicagn. III.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halstec 
S t., Chicago, III.

vaizdelis ir monologas Naš
laitė. 14 ypatų................  10c

Amerikoniškos Vestuvės. Ko
medija 2 aktų, 10 yp..... 10c

Gadynės žaizdos. Drama 4 vei
ksmų, 9 yp...................... 25c

Jaunystės Karštis. 1 veiksmo 
komedija-farsas ir Susižie- 
davimas Pagal Sutartį. Dialogas ............................  10c

Ant Dugno. Paveikslas 4 vei
ksmų, 15 ypatų ...............  50c

Guminiai Batai. Fatrsas 1 ak
to, 4 ypatų ... /.............. 10c

Saliamono Sapnas. Orama - 
veiksmo, 5 ypatų ............ 10c

O. S. S. Arba šliubinė Iškilmė.
1 akto farsas, 6 y pa t.........15c

Vyrų Vergija. Komedija 3 vei
ksmų, 6 yp.................... 20c

Solomėa. Dramai ak. 15 y p. 25c
Pinigų Nėr. Vaizdelis iš jauno 

dvarininko gyvenimo, 11 y. 10c
Legališki žmogžudžiai, trage -

dija 3 aktų, 17 yp.................. 10c
Linksmos Dienos, 2 veiks

mų, iš liaudies gyvenimo vai
zdelis su dainom ir šokiais
12 ypatų ........................... 10c

Aukso Veršis, 1 veiksmo ko
medija, 5 yp........................ 15c

Macbeth. Tragedija 5aktų
21 ypatų .............  75c

Pirmasis Degtindaris, 6 veiks
mių kom., 11 yp..................... 10c

Namai Pragarai. Kom. 4 yp. 10c 
Paskutinė Banga. Drama 3-

jose veikmėse, 3 y p............ 10c
Teatras žmonijos Gyvenime 20c 
Velnias—Išradėjas. Lengva

Opera, 2 akt. su baletu 14 y. 20c
P. S. — Kurių veikalų arba dainų čia nerandate pažymėtų — 

kreipkitės laišku įdėdami krasaženklį atsakymui.

Apart veikalų čia yra galybė visokių kitų knygų, paveikslų, po- 
pieros, rašalo, paišelių; taip-pat galima per mus užsirašyti ir pa
vieniais pirkti laikraščius: Naujienas, Laisvę, Aloterų Balsą, Kelei
vį, Kardą ir Dilgėles. Sutaisome, apdarome senas knygas.

Kreipkitės šiuo adresu:

Darbo Žmonių Knygynas
3238 S. Halsted St, Chicago, III.

Telephone Boulevard 8329.
1IIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
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AR TURITE SKOLININKĄ? i' 

Mm iSjieškome ir ižkolek- 
tuojame visokias beraštiškas 
Bk0!33 nuo nestropių skoli- 
ninku iš visų dalių Suvieny- 

JKff' tų Valstijų tiesiai ant nuo-
šimčių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jus gyvenate, ;
nei kur jūsų skolininkai ran- 

IjS da’si. Musų būdas pasiekia
W 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 ypatiškai ar laiškais 
(dedami markę atsakymui ant sekančio 
antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE 
AGENCY,

3114 S. Halnted St., Chicajro, III.

JUS GALETE IŠAUGUI

PLAUKUS
Pasekmingas, moks* 

liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Aj- plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas IS
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. Užsakyketo iluostrota kny
gute jusu prlgemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Tarašlta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—-su
dėjimas plauko Ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku Ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą. ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai I pen- 
klus savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kliętu. Ketvirtoje savaite.

) GYDYMAS DYKAI.
Męs gaieme pertl- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUR.A 
sukliko slinkimą plau
ku prašalina plalskotes 
Ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markcins prisi
ųstus sykiu su Jusu 

Męs išslučo- 
vlenani doler

ine dėžutė Calvacura—s 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

fieštoio savaite m,au atspaustą kuponą gestoje savaite. jr šianden.
UNION LABORATORY, Box 481, Unioių
N. Y.
UNION LABORATORY, *

Box 4M. Union, N. Y.
Siūčiu i dedamas 10 centu dėl apmo*» 

kejirno kaštu persiutimo, meldžiu išslu-- 
stl man tojaus jusu dolerine dėžutė CaH 
vacura N. 1 Ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą M 
4usu antrašu.).
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ir Apieiinke
nalizmas ir tautų lyga pagėidau-

mui karės?” Dr. Kenncdy kal
bės “už“. Darrow — prieš.“

T0WN OF LAKE.

Unijos susirinkimas.

Draugijų domai tBOPPAS PAKARTAS.

Chicagos Liet. Darbininku Ta
rybos konferencija — 
gruodžio 15 d.

Gruodžio 15 d. Aušros sve
tainėje, 3001 So. Halsted gt.,

Pasmerktasai žudeika, Lllovd 
>pp, pakartas. Gubernatorius

Draugai, kurie supranta ang
lų kalbų, privalote atsilankyt. 
Kiekvienas socialistas privalo su 
sipažint su tuo svarbiu klausi
niu.

smo nuosprendį ir vakar 10 vai. 
ryto Bopp’ui buvo užnerta ihd 
kaklo kilpa... Prieš eisiant ant

True trnnslation filcd with the pos<- 
mastcrjit Chicago, III., Dec. 7, 1918, 
4S reųuired by the act of Oct. 6, 1917,

vių Darbininkų Tarybos konfe
rencija.

Taigi šiuo kviečiame visas

prie busimos konferencijos.
Draugijos, kurios norėtų įsto-

linį išrišimų" katalikų kunigas, 
Rev. Francis M. O’Brien.

Roppas buvo pakartas už nu
šovimą policisto Hermai) Malo- 
\v'o, Oak Parke.

LOEBAS REIKALAUJA 
10,000 ŠAUTUVŲ.

Gruodžio 4 d. įvyko Ameri
can Federation of Labor lokalu 
No. 554 susirinkimas. Susirin
kime tečiaus dalyvavo daugiau
sia lenkai darbininkai, nors mi
nėtame lokale ir lietuvių gana 
daug priklauso. Keista, kad 
mes taip ajisileidę ir visa ati
duodame “ant dievo valios.” 
Dabar geriausias laikas stiprini

<----------------------------------------------------------------------.----
i

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios ma-

ŽEMĖS DREBĖJIMAS.

Apšvietus tarybos prezidentas, 
Jacob M. Luobas, kreipėsi į ka
rės departamentų, Washingtone, 
reikalavimu pristatyti jam dc-

dabar nesusitvarkysime, tai at
eityj musų priešai samdytojai 
stengsis padaryti su mumis taip, 

raeityje. Rude- 
—Unijos Narys.kimo.

kų Tarybon, privalo išrinkti sa
vo įgaliotinius 
50 narių.

po vienų nuo 
Taipjau privalo iš-

Chicagos universiteto seismo
grafas vakar naktį užrekordavo

tuvai rt ikalingi tani, kad butų 
galima varyti karinio lavinimo
si pramogas viešose mokyklose.

BRIDGEPORT

Tokiems į-

mės drebėjimas, manoma, turė
jo vietos apie už 2,000 mylių nuo 
Chicagos.

Kam to reik?

Deimantų ir aukso 
žiedų, gry no aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, leneiugclių, 
kolonikų, špilkų, la
kotų, lavolerių ir vi-

dos tavoru.

sokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksite teisingai 
gva rantuotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

ii Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 melų patyrimą ir 
galiu ištirt jusi) akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą 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 Plalt’o aptiekus 
Tėmykite j mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valanda^ dieną.

PROTESTO SUSI
RINKIMAS.

ugi jos, priklausančios 'Tarybai, 
kurios jau senai turi išsirinkę 
delegatus ir kurie sutinka atsto-

SV AR BIOS PRAKALBOS.

joj, nereikalauja rinkli naujų

Chieagos Lietuvių Darbininkų 
Taryba nutarė surengti eilę 
svarbių prakalbų, Bus aiškina-

Work rs’ Union Hallėj, III 
Tbroop St. ryto įvyks didelis 
protesto susirinkimas. Susirin
kimas šaukiamas tikslu užpro-

Sekamoji tarybos konferenci-
kilus svarbius einamosios valan
dos klausimus. Pirma prakal

Fra neisi > darbininkų vado Tho- 
tno Moi :icy. Kalbės visa eilė 
kaibetoj i. Susirinkimas pra
sidės ka.'p 2:30 vai. po pietų.

Naujienų nr. 285 tūla kuopos 
Narė rašo apie vienų LMPS. 9 
kp. nutarimų, apie kurį buvo 
pranešta dienraštyj už 22 d. lap
kričio. Bašo ir kritikuoja — 
Progresistę. Girdi, ji prasilen
kus su teisybe ir tt. Kritikuo
ja, o nežino ką... Kam to reik?

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St. Chicago, III.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

mes. Nuo to laiko, Kuomet bu
vo pastaroji jos konferencija, 
įvyko didelės svarbos atmainų 
ten, užmaryje. Musų giminės,

Malinausko svetainėj, 1813 So. 
Halsted St. Antra bus Nori h 
Sidėj, Liuosybės svet., 1822 Wa- \VEST SIDE.

kuopos narė turėtų daugiau ap
sižiūrėti kų rašanti. Įtarinėti 
nieko su tuo neturinčius asmens 
yra1 visai nederamas darbas.

—Progresistė.

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Atmetė L inferencijos protokolų.
mes esame daugiau ar mažiau 
surišti, nusikratė sunkų despo
tų jungų. Joje, dabar valdo da
rbininkai. Ir jie dabar reika
laus musų pagelbos, reikalaus, 
kad ir mes prisidėtume prie di
džiojo sutvarkymo darbo. O 
padėti jiems mes galėsime tik 
tuomet, kada busime tvirtai su
siorganizavę. Varyt organizuo-

Kiek- Ketvertu, gruodžio 5 d., įvy-
DELEI TŲ PINIGŲ.

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

| Dr. A. R. Blumenihal | 
oo

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
v tuščias, kada pra 

nyksta regėjimą.
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
jrj thalmometer. Y- 

patinga doina at-
- * Kreipiama į vai-

Ikus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. k a m p. 47 st 

Telcpbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

ne kitaip.

ferencija. Todėl joje dalyvau
ti privalo kiekviena Chicagos ir 
jos apielinkiu draugija. Laiko

svarbus, tatai ruoškimės prie se
kamos Ch. L. I). Tarybos kon-

kad draugai delegatai pasirū
pintų atvykti laiku, nes šiai ko
nferencijai prisieis atlikt nepa
lyginamai daugiau negu atliko

Ch. L. D. T. l*ild. Komitetas

Jicva Balsienė, 
“Piijucliutė,

mirė Nov. 27, 11)18, 21 m. am
žiaus. Paeina iš Suvaiką guli., 
Mariampolės pavieto. Paliko 
mergaitę 9 mėnesių. Palaidota 
sub., nov. 31), 1918, į Sv. Sta
nislovo kapines, Mamonth, Pa. 
Giminės ir pažįstami malonė
kite atsišaukti.

Autanas Balsis,
1816 S. Ruble St. 

Lhicago, III.

stoviu Lietuvoje ir, aplamai dar
bininkų judėjimu, privalo atsi
lankyti.

sirinkim is. Narių šį kartą bu
vo daug. Susirinkimas užsitę
sė iki 12 vai. nakties, nes be

Naujienbse buvo išspausdin-

sirašė tūla LMPS. 9 kp. Nare.

TARI* ŽYDŲ DARBININKŲ-

šiomis dienomis iškeliauja už
mariu žydų soc į, laikraščio ,Forr

Kalni. Tarp kita jisai ir Lie

Chicagos žydų socialistų orga-

kvkla, vadinamą Workers* ins- 
titule. Joje mokinama visų bu- 
liniausių, darbininkui mokslo 
šakų. Mokinimosi išlygos kuo 
prieina m iausios. Mokiniai mo
ka nuo vieno dol. iki dviejų ir 
pusės į mėnesį.

įsisteigę soc. propagandos mo
kykla, kur mokinama politi
nės ekonomijos, istorijos ir a- 
belnos teorijos. Mokinama vel
tui.

Stipriausia žydų pa šelpi nė or-

i.šiiulinai kontroliuoja socialis-

riams neleistina balsuoti už

lislinių partijų - - republikonų 
ir demokratų. Jeigu kuris to

Arbeiiter Ringe priklauso apie 
80 tuksiančių narių.

Tarp žydų socialistų nėra tų

sa, nuomonių skirtumų, yra ir 
pas juos, bet delei tariamojo bol
ševikų “gerumo“ ar “blogumo" 
jie niekuomet nesutiktų ardyt 
darbininkų vienybę. Jie visi 
kartu kovoja prieš savo bend
ruosius priešus. Kada šitų su
pras musų draugai — lietuviai 

—A. K.socialistai?

JDOMŲS DEBATAI.

teatre rengiama įdomus debatai. 
Debatuos socialistų aldernianas 
nuo 27 vvardos profesorius J. 
C. Kenncdy ir adv. Clarence S. 
Darrorsv tema: “Ar intęrnacio-

tūlų rajt no ir Sąjungos reikalų.

Reikia pažymėti, kad Dvide-

lo kalba apie tariamąjį pasilai- 
kymą pinigų nuo surengto va
karo naudai Mot. Balso. Ma-

savo organizacijos garbę. Ji

ginčų, k iriais pastaruoju laiku 
pasižymėjo viena liet. soc. kuo 
pa ChicTgoj. Pa v., kada kuo
pos si kl i torius perskaitė atsių
stų laiškų, po kurio pasirašo trįs 
pasižymėję, trukšmadariai, vis 
dar Ik sivadinantįs save “presos

nigų, skiriamų Moterų Balsui 
dėlto, kad kuopos ižde liko ne

tuosius valandos išlaidų. Bet

neialimas daik-

aikinis. Kaip greit kuopos iž
komisij
svarstymų, padėjo jį (laiškų) 
gurbam ' Vadinas, kuopa su
prato kekiuo liksiu kreipėsi į ją 
minėti l įs besarmačiai ir už
darė jid iš duris.

Antras dalykas, tai atmetimas 
Aštunto Rajono konferencijos 
protokolo. Protokolų kuopa 
buvo priversta atmest delei se
kamos priežasties: minėtame 
nrotokole vra tokiu “nutari-

suma, ji tų sulaikymų atšauks, 
vadinas pasius pinigus ten, kur

reikalingą triukšmą — dargi
laikraščiuose, To triukšmo ir

m u,

savo organizacijos stiprinimo ir 
savęs lavinimo. —Raiša.
Maža pastebėlė.

Naujienų nr. 285 Kuopos Na
rė įtaria manę prasilenkimu su

lokolo tvarkytojai — per klai
dą ar sužiniai — sutvarkė jį 
taip, kad visi konferencijos ta
rimai turi būt arba priimti ar 
atmesti. Būtent, ten padaryta 
taip, kad balsuoti galima ne už 
kiekvieną nutarimą atskirai, o

lo. Bet Dvidešimt Antroji taip 
toli dar nenuvažiavo, kad galė-

kaip “nutarimas" priimti “drau
gų" Gelžėlę “kaipo pilnų dele-

paraginimas“ kuo-

giau šmeižimas Tarybos ir joje 
veikiančių žmonių. Todėl nu.

Vėliau rinkta Aštunto Rajono

Čia betgi nariai išreiškė nepasi
tenkinimų Fondo tvarkytojų pa
sielgimu. Nepasitenkinta lodei, 
kad jie iki šiol nepasirūpino iš
duoti atskaitos, būtent: kiek į-

— Narys

lėlį apie tas nares, kurios buki 
visai nebepaiso kuopos likimo.! 
Paliekant nuošaliai jos painoki-1 
niūrus turiu pasakyti tik apie1 
vienų dalykų, būtent kuopos iž
dų. Kuopos Narė remiasi sek-" 
retorės pranešimu. Gerai. Te-

rinkimą. Tuomet pažiūrėsime- 
ir dar kartų pranešime tikrų-1

Apie tariamąjį visuomenės ne
pasitikėjimą — tegul ji nesirū
pina. Visuomenė mus apkai-

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

MOKINA: ;
pinim skambinti, teorijos, 
dainuoti iš gaidų ir tt. f

MOKESTIS: K lekcijos 
Krpipkitės Ularninkais, Kel- 
vergais ir Subatomis.

Naujas Adresas:
3249 Sb. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam TanaueviČiaus 
name)

Vlenintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mprtgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Ularninkais, Ketvertais Ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietą.

VYRIAUSYBE:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kusierius

KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS B1GELIS, Asist. Kas.
DIREKTORIAI:

BRENZA PRANAS GEISTAR
KROTKAS ST. SZYMKIEWICZ

ANT. ENZBIG1EL
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATUI.IS

ITUrĮMlMrjJM II
tUsli. »33 S. Ashland Blvd. Cbiear* 

Uaymarket 3S44

DR. A. A. ROTH
UUHA8 GYDYTOJAS Ii CHUITVGAm

Specialistu Moterišką, Vyruką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ufiaaa: 3354 S. Halsted St.. Chicar
Teleyh->i>» Drotar S19S

BLANDOS j 10—11 ryto; t—l
• • MadMionta 10—1»

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not i ne.).

Painling, Decorating, Paper Hanging, Caleimining and Graining 
Paints, Dils, Varnishes, Brushes, Caleiminc, Wall Paper

Glass, hardware etc.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto.

311!) So. Halsted Street, Tclephonc Yards 7282

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 «L 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

lljmilllB'

SVEIKATA*
ARBA TIESUS IR TRUMPAS

KELIAS Į SVEIKATĄ.
Sveikata turi kelis Šimtus pa

veikslų apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik tjtiž.OO su prisiuntimu.

Perkupčlams duodamo gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place

Chicago, Ilk

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Į Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 
' tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 

ir akušeris.
Gydo aštrins ir chroniškas ligas, vy

rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- 

! takus. .
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 13th 

8t. neimi Fi k St.
VA’.f ŪDOS: Nuo 10—-12 pietų, ir 

| 6—8 vt karais. Telephone Canal 8110. 
j GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: k—!’ ryto, tiktai.i

VYRAMS IR

—Kita Progresistė.

kome savo kuopos reikalus, o 
kaip mes loję visuomenėje vei
kiame. Tai, rodos, turčių su-

t/UOJ

8. M. MESIROFF,

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jai ak (s silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kud mes kož- 
nam gvaruntuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pus mane. Aš buvau ap- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. MERIROFF, 3149 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

Tel. Yards 3651. AKUŠERKA ,

LIBERTY BONDS
Jei jus priversti esate parduoti, mes mokame N. Y. Excbange kui
nas, be komiso.
Bondsus galima siųsti regis
truota knisa —
C-o Lithuanian Dept.

EDWARD I’. GARIUTY CO., 
Bankerš

108 So. La Šalie St.
Atdara Nedėliotų 10 -12 dieną. I

■».

s

ddrs.A.MiclHiiewicz
^Baigus Akušerijos Ko-
* h'gij:): ilgai praktika

vusi Pennsylvaniįos i 
hospitalėse ir Philu-, 
Lielphijoj. Pasekmin-1 
gai patarnauja prie! 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mole- 

I ims ir merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
. Chicago.
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LIGONIAMS S1RGUSIEMS 
INFLUENZA.

Dauguma iš tų, kurie persir
go iuflueuza ir nuo jos gydosi 
yra laimi silpnus, ir gali labai 
greitai ir vėl atkristi su influeu- 
za arba pneumonija.

Užtat yra reikalinga apsisau
goti iškalno ir prirengti savo 
plaučius prie stipraus darbo, o 
geriausia tai turėti savo vidu
rius išvalytus.

Tri nerio Amerikoninis kar
taus vyno Ekxiras yra vaistas, 
kuris gerai išvalo žarnas ir su 
drutina visą systemą.

Visose vaistinyčiose $1.10 — 
dar du labai reikalingi vaistai 
dabar gatavi: Triner (’ough Se-t 
dative dėl šalčio ir Rtisulio (25c 
ir 50c). visose vaistinyčiose, per
Dačta 35c ir 60c). ir Triners Lt- d.vba 1919 metams. Ateikite pažyme- 
1 , , : tu laiku. Nut. Sekr. V. Ascila.nimentas dėl reumatizmo, neu
ralgijos ir kilų ligų (35c ir 65c), 
visose vaistinyčiose, (per pačią
15c ir 75c). Josepb Triner Com- 
pany, 1333-13 S. Ashland avė.

(Apgarsin.)

50 kiaušiniu i dieną
“NuoJpanaudojimo “More l’.ggs ’ 

aš gavmi nuo 10 iki 50 kiaušinių 
į dienų <vieloje 8 arba 9”, rašo A. P. 
NVoodard iš St. Cloud. Fla. šis mo
ksliškas vaisias padarė didelį kiau
šinių pelnų dėl tūkstančių paukščių 
augintojų visose S. V. Prisirengkile 
dabar ir padarykite didelius pelnus 
iš savo vištų šių žiemų. $1.00 pake
lis padvigubins kiaušinių produkci
jų ir milioninė bunka gvarantuoja 
sugrąžinti 'jūsų pinigus jei jus ne
busite visai užganėdintas. Siųskite 
$1.00 dabar į E. .1. Reefer, paukščių 
r,spėrias. Room 2111, Reefer Bdg._, 
Kansas City, Mo., arba siųskite $2.2;) 
ir gausite 3 paprastus $1.00 pakelius 
specialiu atrokavimu dėl viso sezo
no aprūpinimo. Arba rašykite dėl 
šios brangios d v k a i duodamos 
knygutės, kurioje aprašoma prity
rimas žmogaus, kuris paliko turtin
gu iš paukščių. (Apgars.)

Pranešimai
Ateities Žiedo Chore repcticiia ve

dama p. Slaniuliulės įvyks nedėlioj, 
gr. 8. 2 vai. po pietų, Mark \Vhite S. 
svet. Visi Ateities Žiedo nariai atvy
kite. F. S. K.

Cicero. — LMPSA. 43 kp. mėnesi
nis susirinkimas Įvyks panedėlyj, 
gruodžio 9 d.. 7:30 vai. v. Jankaičio 
svet.. 4837 14 St. Draugės, malonė
kite laiku susirinkti ir naujų narių 
atsivesti. . Rašt. A. Dočkienė.

Keistučio pašelp. Kliubo choro ge- 
neralė repeticija bus nedėlioj, gr. 
8. 9:30 vai. ryto, A. Maženio svet., 
3834 S. Kedzie avė. Dainininkai ir 
dainininkės malonėkite būti paski
rtu laiku, nes vakare reikės dainuot.

Valdyba.

L S J Lygos 1 kuopa nutarė pa
statyti veikalų “Patamsio Galybė”, 
bet mums stoka knygučių. Jeigu ku
rie ju turite, tai malonėkite ar par
duoti. arba paskolinti, už kų busi
me dėkingi. Pranešimus siuskite 

rengimo komisijos adresu: J. Yuk- 
nis, 1910 W. 13 St., Cicero, III.

Rockford, III. — Lietuvių Sociali
stų Jaunimo Ratelio priešmetinis su
sirinkimas Įvyks utarninke, 10 d. 
gruodžio. 7:30 vai. vakare, Svetai
nėje 1012 S. Main St.

Malonėsite visi rateliečiai pribūti 
laiku, nes turim daug svarbių rei

kalų. Taipgi bus rinkimas nau
jos valdybos. Todėl nepamirškite.!

—Rašt. B, P. Biliūnas.

LMPS III Rajonas stato scenoje 
puikų veikalų ‘ Netikėtas sugrįži
mas”, Subatc'j. gruodžio 14 d. M. 
Meldažio svetainėj. — Kviečiame vi
sus atsilankyti. —Rajono Valdyba.

Repeticija LMPS III rai. rengia
mo teatro “Netikėtas Sugrižimas” į- 
vvks panedėlio vakare, 7:30 vai. M. 
Meldažio svet. Visi lošėjai meld
žiami būtinai atsilankyti. —Komisija

Repeticija veikalo “Našlaičiai” į- 
vyks pancdėlvj, gruodžio !). kaip 8 
vai. vakare. Meldažio svetainėje, 2242 
\V. 23rd pi. Visi kurie apsiėmę lošt 
meldžiami pribūti laiku. ŠĮ veika
lų stalo scenoj LSS. 22 kuopa. Kalė
dų vakare, vadovaujant d. Dundu
lienei. —Ant. Jusas.

LDLD. 86 kuopos susirinkimas į- 
vvks nedėlioję. Gruodžio 8 d.. 9 vai. 
ryte, Liuosybčs svet., 1822 VVaban- 
sia avė. — Malonėkite būti, nes tu
rime daug svarbių reikalu.

—Ra‘t. J. Galvidis.

West Pullman, III. — Liet. Darbi
ninkų Literatūros Draugijos 38 kp. 
priešmetinis susirinkimas ivvks ne
dalioj gruodžio 8 d.. 12 vai.'dienos, 
720 XV. !20th St.—Draugai ir drau
gės, malonėkite susirinkti paskirtu 
laiku, nes bus renkama nauja val
dyba 191!) metams, ir kitokių svar
bių reikalų yra aptarimui.

—Rašt. S. Tinkas.

Racine. Wis. —Birutės Choro pra
ktikos bus gruodžio 8 d. lygiai kaip 
8 vai. vakare. Vieta —- Socialistų 
Svetainėje, prie 5-tos gatvės ir Main 
®L, ant trečių lubų. Kviečiu visus 
birutiočius ir norinčius lavinties dai 
nuoti. Dabar yra gera proga. M. K.

Cicero. — L. L. Federacijos 2ros 
kuopos priešmetinis susirinkimas |- 
vyks subaloj, gruodžio 7 <1. 8 vai. 
vakare, M. P. Jankaičio svetainėje, 
1837 W. 141h St.—Draugai ir drau
gės, malonėkite susirinkti visi, nes 
bus renkama valdyba.

—Sekr., P. Daubaras.

LMPSA. 58 kuopos mėnesinis sush 
rinkimas Įvyks nedėlioj, gruodžio 7 
d.. 12 vai. dienos. Dovis Sųuare Sve
tainėje, 45 ir Paulina gatvės.

-—Sekretorė S. Laury naviČiutė.

LDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
nrdėlit.'j, gruodžio 8 d., 1:30 vai. po 
pietų, Mark \Vhite Stiuare Club 
room svet, ant antrų lubų. Susirin- 
kiman privalo ateiti visi kuopos na
riai, nes tai yra priešmetinis susi
rinkimas, reikės rinkti naują val- 
d\ bą kuopai ir podraug reikės per- 
slalyt kandidatus į I.. D. I.. D. Lino 
Apskričio valdybų. —M. i'.

Chicagos Liet. l)r-jos Savit. Pašei- 
pos, priešmetinis susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, gruodžio 8 d., 2 vai. 
po pietų, Ssviązek Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.- Visi nariai priva
lo atsilankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų; taip-pat Ims renkama val-

| Racine, Wis. — LDLD. 65-tos kp. 
susirinkimas įvyks utarninke, gruo- 

' džio 19 d., 1918 m., 7:311 vai. vakare, 
I Socialistų svetainėje.- Gerbiami na
riai, malonėkitč ateiti, nes turime 
daug svarbių dalykų apsvarstymui. 
'Taipogi kurie dar negavote knygų 
malonėkite ateiti pasiimti.

—Org. A. Saladžius.

L. S. J. Lygos 1-mos kuopos prieš
metinis susirinkimas įvyks guodžio 
7 d., 8 vai. vakare, Aušros svetainėj, 
3001 S. Ilalsted SI. — Draugai, ma- 

, lonėkite skaitlingai susirinkti, ka 
I dangi reikės rinkt nauja valdybų 

191!) melams. Nauji nariai kviečia
mi' ateiti. —Rašl. J. K. Vaišvilas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
Dainininkai malonėkite susirinkti į 
Mcldažio svetainę šį nedėldienį, 
gruodžio 8 d. Bus gcneralč repetici
ja visų priklausančių Susivienijimui 
chorų. Pradžia 11 vai. iš ryto.

F. Mazolas.

ISJL. 1 kp. ir’ LSS. 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė
lioj, gruodžio 8 d., 9:30 vai. ryto, Au
šros svet.. 3001 So. Ilalsted st. Lekci- 

įja temoj “Iš politiškos ekonomijos’’. 
Prelegentas drg. A. Dvylis. Meldžiu 

'draugus ir drauges skaitlingai atsi- 
( lankyli. J. J. Jonuševičius.

Prakalbos su paveikslais. — Ren
gia L L. Federacija. Kalbės M. X. 
Mockus subatoje. B. .1. XVawžinskio 
svet. Kedzie avė. ir 39th Plaee. Pra
džia 7:30 vai. vak. Komitetas.

Kenaington, III. — LMPS. 67 kp. 
priešmetinis susirinkimas Įvyks pa- 
nedėlyj, gruodžio 9 <1., 8 vai. vaka
re, Aušros kambariuose, 10900 Mi

chigan avė. Visos narės malonėkite 
atsilankyti, taipjau ir tos, kur esa
te pasižadėję įstoti į 67 kp., nes šis 

Į susirinkimas yra svarbus: turėsim 
Į išpildyt balsavimo blankas ir Ims 
1 rinkimai naujos valdybos 191!) mė
liams. Beto turime šiaip svarbių rei
kalų. Org. J. Valienė

LSS. 4 kp. pusmėnesiais susirinki
mas Įvyks nedėlioj, gruodžio 8 d., 
Aušros svet., 3001 So. Ilalsted st. 
Pradžia 1 v:d. po pietų. Visi nariai 
kviečiami atsilankyti, nes turime 

i svarbių reikalu — Sąjungos virši
ninkų rinkimai ir tt.

—Organizatorius,
LSJL, 3 kp. susirinkimas įvyks 7 

d. gruodžio paprastoj svetainėj, 
4630 Gross avė. Susirinkimas pra
sidės 8:30 va. vakare. Draugai ii” 
draugės, nepamirškite atsilankyti 
paskirtu laiku. F. Tolusis.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų l ap
skričio vyrų chorų repeticija bus 
nedėlioj. gruodžio 8 d., M. Meldažio 
svetainėj- Visų chorų nariai — vy
rai privalo susirinkti kaip 11 vai. 
ryto. Kiekvienas privalo atsilan- 
k\t, nes vakare turėsime dainuoti. 
Nepamirškite. Org. J. Urbonas.

Ch. Liet. Vyrų choras stato veika
lo “Kaizeris pekloj”, gruodžio 2!) d., 
Taigi vielinių draugijų prašome ne

įrengti tų vakarų jokių pramogų. Pu
lse lo vakaro pelno yra skiriama 
Lietuvos I aisvės fondam Vakaras į- 
vyks Meldažio svetainėj. Komitetas.

Brighton Park. — Draugystė Liet. 
, Vėl. Am. No. 1 turės pusmet'nj su- 
jsirinkimų nedėlioj, gruodžio 8 <1., I 
vai. po pietų, Davis Sųuare Park 
svetainėje, prie 45 ir Paulina gal. 
Draugai ir draugės, malonėkite at
vykti laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstymui. O svar- 
biausis lai susivienijimas su Vytau

to choru. Prot. Rašt. D. Matuz.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Mote
rų Pašeloinio Kliubo nrie.šmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, gruo
džio 8 dienų, I vai. no pietų, John 
L'n,".*l svetainei**. 3720 XV. Itarrison 
si. Draugai ir draugės, atsilankykite 
paskirtu laiku, nes bus renknia nau
ja valdyba 1919 metams, taipgi ma
lonėkite užsimokėti užsilikusius mo
kesčius už šiuos melus.

.L Burchick.
Koseland, III. — S LA. 139 kp. prie

šmetinis susirinkimas Įvyks suba
toje, gruodžio 7 d., 7:30 vai. vakare, 
Socialistų svet., po num. 11100 So. 
Michigan avė. Visi draugai ir dra
ugės, malonėkite atsilankyti, nes bus 
renkama nauja SLA. 13!) kp. valdv- 
ba; taipgi turime daug svarbių daly 
kų apsvarstymui.

—Užr. Rašt. K. Kalnietis.

So. Englevvood. — LSS. 170 k p. 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj. gruodžio 8 d., J. Butkevičiaus 
svet., 8132 XVincennes avė., kaipo 10 
vai. ryto. Nariai atsilankykite pas
kirtu laiku, nes turime daug svar
bių reikalų apsvarstyti; be to, bus 
renkama valdyba 1919 metams.

Sekr, J. Jonulis.

Kenosha, XVis. — LSS. 58 kp. su
sirinkimas Įvyks nedėlioj, gruodžio 
8 d., kaip 2 vai. po pietų, Socialistų 
svet. Gerbiami nariai ir pašaliniai, 
malonėkite atsilankyti laiku. .

Fin. Sekr. A. M. Pakšys.

Koseland, H*. — LSS. 1.37 kp. prie
šmetinis susirinkimas įvyks grumi-Į 
žio 8, 10 vai. ryto. Aušros Mokyklos' 
kambariuose, 10900 Michigan avė. 
Visi kuopos nariai malonėkite susi
rinkti, nes turim daug dalykų atlik
ti. Pav., valdybos rinkimai ateinan
tiems melams ir taipgi bus renka- 
insa VIII Rajono eentralis komite
tas. A. N.

Indiana Harbor, Ind. — SLA. 185 
kp. metinis susirinkimas bus nedė
lioj, gruodžio 8, 2 vai. po pietų, Juo
zo Razeus, 3602 Cedar gat. Draugai 
ir draugės, susirinkite paskirtu lai
ku, nes turime daug svarbiu reika
lų. Taipgi bus renkama valdyba se
kantiems 1919 metams. Kp. Valdyba

LSS. VIII Rajonas rengia masinį 
susirinkimą, kuriame kalbės gabiau
si Chicagos lietuviai ir anglai kal
bėtojai. Susirinkimas įvyks nedėlioj, 
gruodžio 8 d., M. Meldažio svet., 2214 
\V. 23 PI. Pradžia 11:30 vai. iš ryto. 
Inžanga dykai, šiuoini kviečiame at
silankyti vjsus darbininkus ir dar
bininkes, o taipgi ir visus LSS. kuo- 
piečius. Kviečia Komitetas.

SLA. 212 kp. priešmetinis susirin
kimas Įvyks gruodžio 7 d.. 7:30 vai. 
vakare, “Sehlilz Hali”, Malonėkite 
visi ateiti į šj susirinkimą, nes bus 
renkama nauja valdyba 191!) me
lams. Re to, kurie esate dar neuž
simokėję. būtinai turite užsimokėti, 
nes kitaip busite suspenduoti. Or
ganizatorius skundėsi, kad kaikurie 
nariai vis žada užsimokėti, bet ne
užsimoka. 'Todėl nepamirškite at
eiti Į susirinkimą gruodžio 7 d. ir 
užsimokėti užvilktas mokestis. Tuo- 
jaus po SLA. 212 kp. susirinkimo at
sibus TMD. 11!) kp. susirinkimas, 9 
vai. vakare. Kuopos nariai yra taip
gi kviečiami ateiti ir atsiimti kny
gas. Kaz. Brazevjčius.

ASMENŲ J lEŠKOJIMAl
PA.IIEŠKAU senos moters arba 

ženotos poros, kad pridabotų 2 me
tų mergaitę. Kambarį duosim dėl 
prižiūrėjimo mergaitės.

J. G., 
3258 Union Avė., Chicago

Pajieškau savo draugo, J. Bergai- 
lo. praeitą metą gyveno po numeriu 
2078 (’analpoit avė. Prašau atsilan
kyti ypatiškai kokią nors dieną šią 
nedėlią, tarp 5 iki 9 vai. vakaro. 'Tu
riu svarbų reikalą. Jūsų draugas

K. P. Z., 
1136 So. Halsted st., Chicago, III.

Pajieškau savo pusseserės Liudvi
kos Bumblalės (nežinau jos vyro pa
vardės). Paeina iš Kauno gub., Ža
rėnų parap. Taii>gi pajieškau savo 
draugės Agotos Gedvilaitės, girdė
jau gyvena Chicagoj; paeina iš Ka
uno gub.. 'Telšių pav,. \’iešvėnų mie
stelio. Taipgi pajieškau Antaninos 
Kasparailės ^nežinau jos vyro pa
vardės), girdėjau, kad gyvena Chi
cagoj. Paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav., Viešvėnų miestelio. Jos pa- 
č:os lai atsišaukia, arba kas žinote 
praneškite jų adresus, turiu svarbų 
reikalą.

Ona Berenatė, 
1452 Louis si., , Camden, N. J.

RAST A-PAMEŠT A"

Pamečiau $51.17 su pakelbuku. ku
riame buvo dar visokių mažmožių, 
gruodžio I d. 15 miliutų iki 6 vai. 
vakare, tarp 2!) gatvės ir 31 ir F.me- 
rald avė. Kas radote malonėkite at
nešti. busiu labai dėkinga (nuo 6 va
kare).

Mary Missell, 
2907 Emerald avė., Chicago, UI.

KAS radot prašom atiduoti rak
tus su numeriu 1712. Rakiai: 1 Ru
sijos sliesoriaus, dirbtas, o 5 fabrič- 
ni; S rakiai. Kas atneš gaus $3 do
vanų. T. žilinski,
1724 S. Rtible st.,. Tel. Cnnal 5947 
šaukit Juozą Dargužį.

JIĖŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU apšildomo kambario, 

Norlh Sitlėj, pas blaivus ir laisvus 
žmones. Kas turite, meldžiu pra
nešti šiuo adresu.

J. Naudzunas, 
1739 So. Ilalsted st., Chicago, III.

PA.III'šKAU burdo su valgiu, blai
vas žmogus, pas blaivus dorus žmo
nes, be vaikų, su maudyne ir garu 
šildomas kambaryti. Praneškite grei
tai Į dvi vieti. K. K.

Argo Post Office,
arba 3238 S. Ilalsted st., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendoiT švarus, ši

ltas kambarys dviem arba vienam 
vaikinui. Antras augštas, priekis. 
1919 So. Pcoria st., Chicago

RANDAI

ATIDUODAMA rendon 6 kamba
riai. Atsišaukite greitai.
658 W. 31 st., kampas Union avė.

ANT BANDOS 6 kambarių fialas, 
dentisto išgyventa 11 metų. Geisti
na butų, kad atsilankytų lietuvis de- 
ntistas. Atsišaukite pas

Dr. Glascr,
3149 So. Morgan st., Chicago

ATIDUODAMA randon fialas, 6 
kambariai, naujas namas, visi pa- 
rankumai, sulig vėliausios mados. 
Graži apielinkė, 5647 So. Roekvvell 
st. Atsišaukite į Petrą Mikalauską, 
4034 So. Roekvvell st., Chicago, Ilk 
Matykite savininką po 6 vai. vaka-
re.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Einployment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
I i darbo parupinuuą visuose tuo 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikoumo 
se biuruose neteikia nieko mokėt.

Yru daug vielų, kaip C.hicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, j ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra 
stieins darbams.

REIKIA patyrusių sbearmanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 W. Kinzie Avė.

REIKIA priežiūrai merginos. 
Sxveickley Valley Ilospital, 

S\veickley, Pa.

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
yra apsipažinę ant South Šitie. Pri
tyrimas musų biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbės, 
pasidarys $25 iki $50 į savaitę. Jus 
galite padaryti tą pat ir laikyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
dirbs pilną laiką, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite į room 846 First 
National Bank Building, 68 W. Mon- 
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo manadžerio.

REIKIA prityrusių langų valyto- 
\’hicago XVindow (’.leaning Co., 

62 XV. \Vashington sL, Chicago

REIKALINGAS darbininkas prie 
balnų arklių. Mokestis $90 į mėne
sį.
4129 Emerald avė. Phone Yards 10/6

REIKIA merginų dėl skylučių siu
vimo ir užbaigimo ant veisčių; tai
pgi merginų mokyties rankom sinti 
skylutes; gera mokestis laike moki- 
nimosi.

Kart Schaffncr and Marx, 
2920 \Vood and Blanche, Chicago

REIKALINGAS atsakantis veile- 
ris. Sukatos ir nedėlios vakarais. 
Gera mokestis. Atsišaukite greitai.

XV. B. Jucius,
3305 So. Ilalsted si., Chicago 

Tel, D rovė r 1986.

REIKIA 2 moterų indų plovėjų — 
dienomis, $10 j savaitę.

Harrv Block,
1356 S. Ilalsted st., Chicago, III.

REIKIA karpenterių prie medžio 
karų. k >.

Byan (?ar Co..
Hegcwisch, Iii.

REIKIA inolerų dėl mazgojimo 
antru ranku bonkų: 8 vai. kiekvie
ną dieną; 8 vai. subatoje, $12 j. sa
vaitę.

Rafmuffer C.o.,
615 \V. Randolph st., Chięago

REIKALINGAS antrarankis kepė
jas dėl baltos ir juodos duonos. Ge
ra mokestis, trumpos valandos nuo
latinis darbas.

Joseph AVicz.nis, 
1043 XV. 13lh St., netoli Millcr St.

REIKL\ prityrusių merginų j deš
rų dirbimo fabriką, lengvas darbas. 
Gera mokestis. Pastovus darbas visą 
metą.

Vienna Sausage Mfg. Company 
1215 S. Ilalsted st., Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI geras saliunas. 

Priežastis pardavimo — turiu du 
bizniu. Nupirksite už mažai pinigų.

A. Bagdon, 
2158 XV. 21st Plaee, Chicago, 111.

PARDUODU Truktų krautuvę. 
Priežastis pardavimo —- turiu kitą 
biznį. Atsišaukite greitai.

W. D., 
3302 So. Ilalsted st.

'Tel. Boulevard 9336.

PASKOLOS-MORGEČIAI
PASIMATYKITE SU MUMIS

Mes perkame Liberty Bondsus ir 
valdžios slempas, nors ir nepabaig
tus mokėti. Mokame grynais pini
gais ant visokių nuosavybių. Par
duodame namus, formas ir lotus tint 
lengvų išmokesčių. Ofisas atdaras 
šiokiomis dienomis ir nedėliomis 
nuo 11 ryto iki -l vai. vak., sukato
mis iki 8 vai.

The American Sales Co., 
1341 So. Ilalsted St.. Chicago 
2-ras augštas. tarp XV. Maxxvell si. 
ir 1 llh st., Chicago, III. Tel. (kinai 
762.

PAVYZDINGAS BIZNIS.
Sutartis pagaminti žvyrą kainuoja 
plius %. Basis $40 iki $50 į dieną 
pelno. Reikalauja priedo $1500 dėl 
mašinerijų. Indėtus pinigus gvara
ntuoja viešpatystė. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. T. 615 — 139 N. 
('.birk sL, Shicago.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

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

RAKANDĄ!_____
PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 

rakandai, geras pianas ir viclrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rmą varpelį.
3842 XV. 12 st., Chicago

PARDAVIMUI naujas pliiycr pia
nas laimi pigiai, ant lengvo išmokė
jimo arba visus ant sykio, taipgi par
duodama naujas setas krėslu, tikros 
skuros, prie to parduodama ir (lan
giau mažesnių daiktų. Melai kaip pi
rkti. Priežastį patirsite ant vielos

Jotui Guokas,
4218 XV. Harrison si., Chicago

NAMAI-2EMĖ

DIDELIS BAHGENAS

Parsiduoda farma \Visconsino val
stijoje 43'Xj akro žemės. Bmlinkai 
geri. Šluba 4 ruimų ir dar visai 
nauja. Gyvuliai, mašinos ir visas 
slakas, kas tiktai yra ant šios far- 
mos. Žemė beveik visa išdirbta. 
Graži viela, prie pat upės, kur žu
vų yra į valės, o vi mylios nuo gel- 
žkelio stoties ir netoli nuo miesto, 
arti mokykla. Žemė gera ir derlinga, 
auga viskas, ką lik pasėsi. Parduodu 
pigiai, teisingas pasiūlymas nebus 
atmestas. Meldžiu kreiptis laišku 
arba ypatiškai kur gausite visas in
formacijas kas link šios fanuos.

J. W. McNaughton, \Vis.
P. O. Bdx 82.

$200.00 CASH, $22.00 į mėnesį, nu
pirksi No. 5140 ir 5142 So. Kostner 
avė., 2 namu, lotas 60x125, kaina 
$2300.

Mc Donnell, 
2630 XV. 38lh SI., Chicago

PARDAVIMUI 8 flatų naujas, su lo 
tu 125x125, visos gatvės ištaisytos 
ir išmokėtos, cemento šalygatviai, 
gera viela, $5900.00. Ant išmokėji
mo.

Mc Donnell, 
2630 XV. .38 st. Atdara nedėliomis.

Tel. McKinley 3543.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
ant dvieju fialų po 6 kambarius. At
sišaukite pas savininką sekančiu an
trašu
12.>8 S. Maplexvood avė. Chicago

LABAI 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 beizmanlais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitj, 4418 S. Sawyci‘ Avė. 
Tclephone McKinley .3354. Chicago

PARDAVIMUI naujas 6 kambarių 
Šiltas namelis arti Archer avė., Sum- 
mitt, III., ne visai nudirbtas. $1300. 
Lengvi išmokesčiai sulig paranku- 
eio. Graži viela dėl vislu, kiaulių, 
karvių, daržas.

McDonncll, 
2630 XV. 381h Plaee, Chicago

Gera proga lietuviams įsigyti se
kančius namus.

No. 34 Kast 100 Plaee 5 kambarių 
su maudvne. cementinių plvtų, bun- 
galoyv, didelis aukštas, pečiu šildo
mas, gesas ir elektra, netoli Michi
gan avė. Pirmiau kainavo $4750.00. 
Savininkas išvažiavo į Covington, 
Kcnlucky, mes parduosime už 
$4150.00, ne daugiau kaip $51)0.00 
cash.

No. 10811 Prairie avo., 7 kamba
riu, perdėm bungalovv plytų, puikiai 
ištaisyta: lotas 35x125 mėdų, visa 
gatvė išlaisyla ir užmokėta kaina 
$5.759.00 cash.

No. 19 East 113 I'h.cc vieno flato 
medinis namukas, cementinių plytų 
pamatas, šiltas vanduo. 5 kambariai 
ir maudvne. Lotas 25x125 pėdų, 
Kaina $3500.00 cash.

No. 11827 Lo\ve avė., medinis na
mukas, ant plytinio pamato, 6 kam
bariai ir maudynė, 25x125 pėdu lo
tas. didelis bargenas — $2230.00. 
$250.00 cash, $20.00 i mėnesį.

No. 10216 Indiana avė., 5 kamba
riu medinis namas, 37’^x125 Pėdų 
lotas, parduosim pigiai, kaina $2250, 
ant lengvų išmokėjimų.

No. 235 W. 105 PI., 5 kambarių 
medinis namukas, 50 pėdų lotas, 
kainuoja $2000.000 ant lengvo išmo
kėjimo.

Norėdami daugiau informacijų 
dažinoti. malonėkite kreiptis sekan
čiu adresu:

S. P. TANIS, 
11227 Michigan avė., Chicago, III.

PARSIDUODA puikus namas lie
tuviu apgyventoje apielinkėje, rau
dos neša arti 20 procentų už pinigus. 
Namas I pagyvenimų no -I kamba
rius, gerame padėjime ir visados iš- 
randavotas, ant geros gatvės, ansi- 
moka ištirti. 'Turi buti parduo
tas nors už mažiaiisi.'j-aiigščiausi!) pa 
sinti .piną, Del platesnių žinių ad
resuokite.

C. Z. Urnich,
4512 So. Wood si., C.hicago, 111.

80 akru geriausios juodžemės į 
pietinę dalį nepertoli nuo Chicagos. 
Apielinkė apgyventa turtingų ūkini
nkų. Mainysim ant loto arba mažo 
namuko Chicagoj arba kur kitur lie
tuviu apgyventose vielose arba mie
sčiukuose. Jeigu reikės skirtumo, 
damokėsime cash. Adresuokite

C. Z. Urnich,
1542 So. \Vnod st., Chicago,111.

PARSIDUODA 10 akru ūkė 9 rui
mu namas ir kiti reikalingi budin- 
kai tiktai 20 myliu nuo Chicagos. 
(•era žemė, auga viskas, nigiai. Del 
platesnių žinių adresuokite:

C. Z. Urnich.
4542 So. Wood st., Chicago, III.

___ NAMALžEMe
PARSIDUODA 7 ruimų namas ;di- 

delis višlininkas, su 4 akrų žemės; 
visa žemė dirbama. Priežastis par
davimo liga. Pigiai už pinigus. 
Del platesnių žinių adresuokite:

C. Z. Urnich,
1542 So. \Vood st., Chicagt), III.

100 AKRU U K f:, lietuvių ūkinin
kų apgyventa vieta, ne pertoli nuo 
Chicagos, 6 ruimų namas ir kiti rei
kalingi bmlinkai, gražus gyvuliai ir 
atsakantis padargai. Juodžemis. Au
ga viskas ką liktai sėji. Arli mies
to, arti miesto mokyklos ir arti tur
gų. Geri keliai. Bargenas už pini
gus. Arba išsimainymui ant micsla- 
vos prapertiės. Ka turi pasiuliji- 
mui. Del platesnių žinių adresuo
kite:

C. Z. Urnich, 
4542 So. XVood si., Chicago, III. 

AR TURI K A?
Jeigu aplaikai lotą, namą, žemę, 

ūkę bile kur, arlUi akcijas-šėras, Li
berty Bonds yra kitoniškas seku- 
racijas arba savastis nepatinkamas 
ir norite parduoti arba išmainyti 
ant ko kita — tinkamesnio, čionai 
yra geriausia y irta parduoti arba 
išsimainyti greičiausiu laiku. Per 
ilgus patirtus metus šiame biznyje, 
aš galiu dasiekli visokios klesos ir 
visokių tautų žmonių už ką galiu 
tarti, kad plačiai veikiu biznyje. Del 
platesnių žinių adresuokite aprašy
dami savo pusę ant pirmo laiško ką 
turite pašildyti mainui arba parda
vimui. (’. Z. URNICH,
1542 So. V.'ood SL, Chicago, III.

PARDUODU lolą, gal kas norės 
mainyti ant Liberty Bondso. Atsiša
ukite į

Kaz. Navickas, 
1737 N. XX’inchester avė., Chicago

DIDELIS BABGENAS. Pardavimui 
namas ir bitas, 2 augštų, rendos į me
lus $385, 6 kambariai, fialas, mau
dynė, elektros šviesa, 5 kambarių 
fialas, maudynė, elektros šviesa, 5 
kambariai fl., maudynė, geso šviesa. 
Knina $.3700.
1938 XV. .35 st. Chicago

STOCK’AI—šeROS.
DEL pinigiškų priežasčių parduo

siu visus arba dalį iš savo 600 akep 
jų Buck Bun Oil ir Refining (’om- 
pany šlako po $1.00 akcija . Šis šla
kas dabar parduodamas po $1.50 už 
akciją, mokamas 5% Į mėnesi, ir mo
kės cash dividendą 15% šį mėnesį. 
Atsišaukite laiškų į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ar.t laiško No. 17.

MOKYKLOS
( VALENTINE DRESSMlAKLNG
1 COLLEGES
I 6205 So. Ralstcd st., 2407 W. Ma- 

dinon, 1850 N. WellB St.
J 137 M<>k\klo5 Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da-
I stgning. dėl biznio ir namų. VIa- 
' tos duodamos dykai. DiplmnsJ 
j Lengvi išmokėjimai. GvarantttO* j 

ta išmokinti Jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1643

! 3ARA PATEK. Pirmi Jaki j

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško* 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės 
stenografijos, typewriting, pirklybo.4 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abcl- 
nos istorijos, geografijos, politiško.' 
ekonomijos, pilietystčs, dailiarašys 
lės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3c 
3106 So. Ilalsted St.. Chicago, 111

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprčdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Pelrcnos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCIIOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.

U'CAUG rOS IR ORGA- 
NiZ ACIJOS.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prcz.,
3133 Emerald Avė., Chiengo, 111.

A. LAL1S, Sekretorius,
1840 S. Ilalsted St., Chicago, III. 

K. GUGES, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., ChJcago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

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

10604 F.dbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITE,

2919 W. Dlvision St.» Chicago, III.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 39th St., Chicago, Dl. 

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

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alece PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

DRAUGIJOS
P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,

1617 N. \\'inchesler av., Chicago III 
J. Jakubauskas, komiteto narys,

.3362 Lovve avė., Chicago, III. 
J. .Šmotelis, komiteto narys

10604 l'.dbrooke avė., Chicago, III. 
F. \V. Zolpe, komiteto narys,

159 and Carse avė.
No. 15900, Ilarvey, 111.

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

A. C. XV. of A. LIETUVIU SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. (’hepaitis, pirmininkas,
4812 XV. 15-th SI., Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, pagclbininkas,
1732 N. Lincoln str

J. Kalnine, nutarimų raštininkas,
1965 Evcrgreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas,
1356 N. Iloyne avė.

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milwaukee avė.

Susirinkimai atsihuno pirmą pel
nyčių kiekvieno menesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wil\vaukee avė. 7:30 v. v.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1717 Norlh Avė.
J. Ccpelis, pirm, pagalbininkas,

1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,

2228 Coblenz st.
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1G21 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sarn. \zenckus, pirminikas,

1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink.,-

664 XV. 18 St.* 
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, III.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avė.
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21st Str.
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 

3041 W. '42 Str.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-rną vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Ilalsted St.. ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 \Vabansia Avė.

J. Dauginis, vice-pirminlnkas, 
1601 Norlh Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno menesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis. pirmininkas,
1714 AVabansia avė. 

S. Galiackns, irm. pageli).
3525 S. Union avė.

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

Juozas Kczius, turtų rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1810 So. Ilalsted st.

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

Fr. Girtkvainis, Fin. Rašt.,
2000 So. Ilalsted Str. 

Petras Luz.a, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

J. JankeviČia, maršalka,
726 XV. 18th si.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, I). Shimaičio 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesiu Draugystė numažino į- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

........... — ' ■

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA 
Juozapas Šimkus, pirmininkas,

10707 \Vabash avė. 
Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 

10707 \Vabash Avė. 
F. Grigula, prot. raštininkas,

10443 Wentworth avc. 
Vladislovas Markauskis, kasicrius,

355 Kcnsington avė.
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kcnsington, III.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyČią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin- 
gton avc., Kcnsington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSTNGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

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

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

311 Kcnsington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas,

27 E. 102 Plaee.
F. Shedvillas, kasicrius,

341 Kcnsington Avc.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyČią kiekvieno mėne
sio F. Snedviljo svetainėj, .341 Ken- 
sington avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS. 
Juozapas Užubalis, pirmininkas.

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

342 S. Cravvford avė. 
Jonas Burčikas, nutarimų rašt..

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

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas.

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pir
mą valandą po pietų, John Engei 
svetainėje, 3720 W. Harrison st.

i




