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True translation filed with the post-inaster at (’hieago, III., Dec. 21, 1918,as reąuired by the act of Oct. (I, 1917

Hindenburgas rengiąs Kontr-revoliuciją
Vokietija rinks Steigiamąjį Su 

sirinkimą Sausio 19 d.
Buržuazija priešinga Socialisiy Valdžiai

Dr. Solf, — pasak 
Westfalisehe Zei- 

tung. Nė vienas iš valdininkų 
nepasirodė ministerijoj per pa
skutines 7 dienas, negi neprane
šė nė vienas apie susirgimą.

Jiems nesant užrubežinių rei
kalų ministerijos rutinos dar- 

I bns kraujasi ir nėra kam jo pri-

ministerio
Rheinisehe

'i’rue translation filed with the post- 
master at (’hięago, III., Dec. 21. 1918, 
as retįuired by the act of Oct. G, 1917

Amerikėčiai Cen
zūruoja vokiečių 

presą

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

AUSTRIJOS KARĖS KALTI
NINKAI BUS NUBAUSTI.

'I’rue translntion filed wilh the post- 
inasler at (’hieago, III., Dec. 21, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

196 UŽMUŠTI.

VOKIETIJOS ARMIJOS VADO
VAS VON HINDENBURG 

RENGIA MISTERIŠKĄ 
LINIJĄ.

Permatoma k ontr-revoliucija 
prieš socialistų valdžių.

PARYŽIUS, gruodžio 20. — 
Lt* Journal šiandie gavo žinią iš 
Zuricho, kati field-mnršalas von 
Hindenburgas, telegrafavo Ber
lino valdžiai, pranešdamas jai 
apie savo mierį sudaryti naują 
frontą už 6 mylių užpakalyj per 
traukos mūšių, paskirto neutra- 
lit> zono. Žinia priduria, kad 
valdžia pareikalavo iš field-mar- 
šalt> paaiškinimo, bet atsakymo 
dar negavo.

Taipgi paskelbta, kad du pul
kai veikiančiosios armijos neuž
ilgo bus pasiųsti į Fran flirtą ant 
Main.

Korespondentas patvirtina, 
kad Prūsijos karės ministeris 
majoras-generola s Scheuch, 
field-mnršalas von Hindenburg

gen. Lequis, buvęs Metz guber
natorius), kuris komanduoja 
veikiančiais kareiviais Berline, 
yra užpakalyj kontr-revoliuci- 
nio judėjimo. Jis sako, kad da
bartinė valdžia aiškiai negali 
pakliudyti įvykinimui jų suma
nymo. į

True translation filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., Dec. 21. 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
NACIONALISTAI LIBERALAI

PRIEŠ SACIALISTŲ 
VALDŽIĄ.

Pasak čia gautų Berlino laikraš
čių, Dr. Gustav Stresemann, va
dovas nacionalistų liberalų par
tijos Vokietijoj, paskelbė, kad

kurioj jis veikė nuo pradžios 

revoliucijos, yni absoliučiai prie 
šinga socialdemokratijai ir ko
vos su socialistų valdžia.

Centro partija sušaukė kon
ferenciją, kuri įvyko Franforte 
grucMlžio 30 d.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as retįuired by the act of Oct. 6, 1917

RINKIMAI I VOKIETIJOS
STEIGIAMĄJĮ SUSIRINKIMĄ

BUS SAUSIO 19.

BERL1NAS, ketverge, gruod
žio, 19 .— Kareivių ir darbinin
kų tarybą kongresas nutarė, 
kad rinkiniai į nacionalį susirin
kimą butų laikomi sausio 19d.

Priešingieji susirinkimui na- 
cionalio susirinkimo iš viso 240 
balsų gavo tik 40 balsų.

Kongresas taipgi priėmė įne
šimą pradėti tarybas su talkinin
kais apie paliuosavimą užimtų 
■teritorijų, kad jos prisirengtų 
rinkimams sekamą mėnesį.

70,000 bedarbių Berline...

darbininkų be darbo. Iš to skai
čiuose 7,000 yra meta lt) darbi
ninkai, Laikraštis sako, kad 
i tą skaitlių neįeina streikieriai, 
kurių skaičius įvairus. Strei
kai abelnai yra trumpi.

Vokietijos finansų ministeri
ja svarsto sumanymą priversti 
visas korporacijas Vokietijoj pa
didinti savo kapitalą vienu ket
virtadaliu kurs eis valstybei.

I'rue translation filed with Ihe posl- 
’inaster at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as retpiired by the act of Oct. G, 1917
VOKIETIJA NETEKO 6,066,769 

KAREIVIŲ.

2,000,000 kareivių užmušta. 
NEW YORK, gruodžio 20.

pkričio 25 d. numeris sako, kad 
kada visi Vokietijos nuostoliai 
bus paskelbti, skaičius mirusių 
bus apie 2,(XX),000.

Iki spalio 25 d. paskelbtieji 
nuostoliai siekė 6,066,769, iš 
kurių daugiau kaip 4,750,000 bu 
vo tarp prūsų. Į tą bendrą skai
čių įeina laivyno nuostoliai, ku
rių buvo 70,000 ir susideda iš 
daugiau kaip 25,(MM) mirusių, 
virš 15,(MM) prapuolusių ir 29,- 
(MM) sužeistų.

Nuostolių sąrašas No. 1,284, 
išleistas spalio 24 d. paduoda 
skaičių, mirusių kaipo 1,611104, 
sužeistų 3,683,143 ir prapuo
lusių 772,522. Laikraštis sako, 
kad iš prapuolusių 180,(MM) ga
lima skaityti mirusiais.

Cologne laikraštis vartoja žo
dį — baisus aprašydamas nuos
tolius tarp oficierių. Iki spalio 
24 d. 44,7000 oficierių buvo už
mušti, 82,460 sužeisti ir 13,600 
prapuolusių - viso 140,760 o- 
ficierių. Laikraštis, nurodo, 
kad vįien nuostoliai oficieriais 
perviršija visus vokie
čių nuostolius, Francijos—-Prū
sijos kareje 1870 m., kada vi
si nuostoliai sieke 120,698.

Nuostoliai padalinami seka
mai:

Prūsija — 1,262,060 užmuš
ta, 2,882,671 sužeista, 615,139 
prapuolė. Viso 4,760,870.

Bavarija — 150,658 užmušta, 
363,823 sužeista, 72,115 prapuo
lė. Viso 586,596.

Saksonija - - 108,017 užmuš
ta, 252,027 sužeista, 51,787 pra
puolė. Viso 411,831.

Wurttemberg — 64,507 už
mušta, 115,654 sužeista, 16,102 
prapuolė. Viso 236,963.

Laivyno — 25,862 užmušta, 
28, 968 suėeista, 15,679 prapuo
lė. Viso 70,509.

True translation filed with the post- 
master at (’hieago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokiečiai valdininkai 
sustreikavo.

20.AMSTERDAM, gruodžio 
■— Visi žymesnieji valdininkai 
Vokietijos užrubežinių reikalų 
ministerijoj sustreikavo iš prie-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 21, 1918, I 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917 , 

' Tainoiri visi teatrai suvaržyti.VOKIETIJA VĖL ATSIŠAUKIA P K y
J SUV. VALSTIJAS.

VIENNA, gruod. 19. — Aust
rijos valdininkai, kurie yra dali- 

1 įlinkai atsakomybėje už prade- 
VISI LAIKRAŠČIAI UŽIMTOSE j'""* k1‘"’cs lnls I a'-

TERITOIUJOSE CENZU- jS "Vų ’"lif *n< S,as ,)llnis- 
RUfjAMI padavadijantįs ištyrimą ir teis

mą armijos karvedžių ir jų pa- 
gelbininkų.

417 sužeisti Paryžiuje toli 
šaujamos kanuolės.

WASHINGT()N, gruodžio 20. 
Nežiūrint sekretoriaus Lansing 
griešto persergėjimo, kad tokie' 
raštai turi būti adresuojami ne 
vien tik Suv. Valstijoms, Vokie-* 
tijos valdžia prisiuntė naują at- • 
sišaukimą į Amerikos valdžią 
sušvelninti pertraukimo mūšių 
sąlygas ir suteikti* maisto.

COBLENZ, gruod. 17. - Vo
kiečių propaganda ir palinkimas 
kritikuoti sąlygas amerikiečių 
spėkų užimtuose distrik tuose,1 
lapo urnai sustabdyti maj.-gen. | 
Dickman įsteigimu cenzūros 
laikraščių ir teatrų. Jo žings
nis buvo pirmu nurodymu, kad 
amerikiečiai mano tvirčiau su
imti vietinius reikalus. i

'I'rue translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 21. 1918, 
as rctpiirctl by the act of Oct. G, 1917

KONFISKUOS VISAS
KARALIAUS ŽEMES.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917
PRANEŠA APIE IŠTRĖMIMUS 

Iš ALSACE.

COPENHAGEN, gruod. 20.— 
Pasak telegramos iš Berlino, vir 
šininkas vokiečių pertraukos 
mūšių komišijos, Matas Erzber
ger, išleido pranešimą, kuriame 
jis tvirtina, kad ištrėmimai iš 
Alsace kasdien didėja. Erzber
ger toliau užreiškia, kad nese-- -
įai areštuota 15 žmonių, jų tnr-lvinll,i ' ‘okiM

atstovas Boehleiš Strasbourg. 'utsi,iki,’>'Į. k,II‘ <lan,l"‘! bal’«y;
Jis sako, kad Rebhaltz, pirmi- j 
ninkas kareivių tarybos Stras-j* 
lourge tapo areštuotas ir yra 
aikomas tvirtovėj arti Stras- 
lourg.

COPENHAGEN, gruod. 20.x- 
Pasak čia gautų žinių, Austrijos 
naeionalė taryba nutarė konfis
kuoti visas karališkas žemes. 
Karaliaus pilis bus paversta į

~ .... . vaiku namą.Reguliacijos apie presą tapo 
formaliai paskelbtos, bet liečian ... , . ... , ...1 1 rue translation filed vvith the post-
čios teatrus buvo perduotos žo- mastei* :d Chicago, III., Dec. 21. 1918. 
džiu viršininko .žinių departa
mento pulk. R. II. Wiiliams, 
kuris taipgi ypatiškai išaiškino 
laikraščių savininkams ko iš jų

True translation filed wilh the post
as retįuired by the act of Oct. (i, 1917 
300,000 AMERIKOS KAREIVIŲ 

JAU DEMOBILIZUOTA.

True translation filed with the nost- 
inasler at (’hieago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917

“ŽMONIŲ LYGA.”

LONDONAS, gruodžio 20.
Central News žinia iš Copenha- 
geno sako, kad Berline suorga
nizuota “žmonių lyga.’’ | lygos 
komitetų įeina buvęs Vokietijos 
kancleris Badeno princas Maxi- 
milian; nepriklausomasis socia
listas liūgo Hanse; buvęs amba-

von Bernstorff; centro vadovas 

Matas Erzberger; buvęs užrube
žinių reikalų ministeris Dr. W. 
S. Solf; Austrijos ambasadorius 
princas von Hohenhole-Schil- 
lingsfucrst ir Cologne arcivys- 
kupas kardino!. vos Hartmann.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI PROTESTUOJA

PRIEŠ UŽGRIEBIMĄ 
DANZIGO.

Apie teatrus.

Vedėjams 'teatrų,. pradedant 
nuo operos iki kratomųjų pa

keiksiu statymo, buvo pranešta, , 
t kad nėra pasipriešinimo jų (la
iviniai perstatymų, apart tokių

WASHINGTON, gruodžio 20.
Jau toli virš 300,000 karei

vių lapo paliuosuoti iš armijos

PARYŽIUS, gruodžio 18. — 
Pirmą sykį dabar paskelbta 
skaitlinės apie skaičių žmonių 
užmuštų laike vokiečių orinių 
užpuolimų ir toli šaujamos ka- 
nuolės veikimo. Tos skaitlinės 
paliečia vien tik Paryžiaus mie
stą, be priemiesčių.

1914 m. 45 bombos buvo nu
mestos. 1915 m. 70 bombų, iš 
kurių 62 nukrito ant miesto ko
vo 20 d. 1916 m. priešai pavar
tojo prieš Paryžių 61 bombą, o 
1917 m. — 11. aLike pasku- 
linių 10 menesių karės buvo 

1,211 nuostolių nuo 396 bom
bų.

Aeroplanai ir Zeppelinai rugp. 
6 d. numetė 228 bombas, užmu
šdami 2 žmones ir sužeisdami 
392.

Toli šaujamoji kanuolė pa
leido į Paryžių 168 šovius, už- 
mušdama 196 žmones ir sužeis- 
dama 417. Šių metų didžiojoj 
pėtnyčioj daugiau kaip 100 žmo
nių liko užmušta.

True translation filed with the post- 
niaster at (’.hicago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Syrija reikalauja 
Nepriklauso

mybes
ARABAI NORI WILS0N0 PA- 

LIUOSAVIMO SIRIJOS.

Šalis atiduota Francijai sutar
timi su Anglija.

kretorius Baker pasakė šiandie, 
kad ratu demobilizacijos dabar 
paseikė 150,000 į savaitę ir kad 
karės departamentas deda pa
stangų padaryti po 1,000 pa- 

' mai įmaišyti propagandų ar kri1 Iil,osavin,« i <lic,,il iš kiekvie- 
j tiku tiesioginini ar nur<xlymais, nos kempės. 
’ į perstatymus. Net matomas
draugiškas pastebėjimas, jei jis f 
kitaip yra negeistinas, nebus to- n 
leruojamas.

Laikraščių savininkams nuro
dyta, kad klausimas ar jie prasi
kalto ar ne, pasilieka jiems — 
kad amerikiečiai nesirupįs cen
zūravimu laikraščių pirm jų iš
leidimo, bet kad pirmi šeši eg
zemplioriai iš preso turi būti 

pristatyti amerikiečių kvatie- 
ron. Tuo laiku spausdinimas* 
laidos gali tęsties. Jei bus tada 
surasta, kad reguliacijos buvo

True translation filed wilh the post- 
master at (’hieago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCUZAI REIKALAUJA
PIRMIAUSIA 13 MILIARDŲ

DOLERIŲ UŽ KARĖS 
NUOSTOLIUS.

tos baudžiamosios akcijis.
Kas draudžiama.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as retįuired by the act of Oct. G, 1917
Francijos socialistai apleido 

karinį komitetą.

PARYŽIUS, gruodžio 20.
Po susirinkimo atstovų buto so
cialistų grupės šiandie, visi 9 
socialistai nariai karinio komi
teto, rezignavo.

True translation filed vvith the post- 
inaster at (’hieago, III., Dec. 21, 1918, 
as retįuired by the act of Oct. G, 1917

Prezidentas Wilsonas pas 
Italijos karalių.

AMSTERDAM, gruod. 20. — 
Vokiečiai gyventojai Danzige 
atlaikė ten ketverge viešą susi
rinkimą užprotestuvimui prieš 
Lenkijos aneksąvimą miesto.

Poznaniaus gubernatorius 
vonJag<įw, kaip pranešama Jš 
vokiečių šaltinių, pasiuntė be- 
vielinį protesto pranešimą pre
zidentui Wilsonui.

Pasak Berlino žinios, lenkų 
kareiviai, kurie tapo išsodinti 
Danzige yra komenduojami ge
nerolo Josėph Haller, koman-

Laikrašči ų savininkams 
duotasai memorandumas pažy
mi, kad sekami dalykai neturi 
būti spausdinami:

“Visi straipsniai, cditolialai, 
pranešimai, žinios, kurios savo 
budu, yra taikomos, ar gali už
degti žmones, ar pakurstyti 
juos prie nepagarbos ir nenuo
lankumo ar nepaklusnumo oku
pacijos armijoms.

“Komentarai ar « straipsniai, 
kuriuose atsispindi nepagodone 
Suv. Valstijų valdžios ar vald
žių talkininkų, ar karinių spė
kų tų valdžių.”

Palyginamai tarp armijų ko
manduotų tų valdžių ar karinių 
valdžių užimtų teritorijų yra 
uždrausti. Kad neprileidus 
svarstymų reguliacijų, padary
tų franeuzų ir anglų spėkų, pa
žymėta ypatingai, kad niekas 
neturi būti spausdinama “pa- 
liečiantjs reguliacijas užimtose

pa-

F-A-IVYŽIUS, «ruocižio 20.

Prezidentas Wilsonas šįvakar 
aplankė karalių Victoi* Emma- 
nuel.

PARYŽIUS, gruodžio 19.
Atstovas Louis Dubois atstovų 
bute šiandie laike svarstymo bi- 
liaus apie rekonstrukciją ir ka
rės nuostolius, pasakė, jog jo 
apskaitliavimu vertybe sunai
kintų Francijos namų siekia 
$4,000,(MM),000, rakandų — $1,- 
000,000,(MM), agrikulturiniai nuo 
stoliai mažiausia $2,000,000,000, 
kasyklų mažiausia $4,000,000,- 
000 ir geležinkelių $1,900,(MM),- 
()()(). Atstovas tvirtino, kad tie 
nuostoliai turi turėti pirmeny- 
bę.
4.

I'rue translation filed vvith the post- 
mastei* at (’hieago, III., Dec. 21, 1918 
as re<inire<l by the act of Oct. G, 1917

VENGRIJA NEGALI IŠMAI

TINTI 200,000 INTERNUOTŲ 
VOKIEČIŲ.

Pasak Taglischc Rundschau, histjes yaldžios priėmimo re- duotojo lenkų kareivių Franci- 
Berline yra tarp 60,000 ir 70,000 zignacijos užrubežinių reikalų joj,

teritorijose už zonų, užimtų a- 
merikiečių.”

True translation filed xvith the post- 
master at (’hieago, III., Dec. 21, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917 
KALINIŲ KANKINIMAS BUVO 
PRIEŽASTIM UŽMUŠIMO

PAES.
PARYŽIUS, gruodžio 20. — 

Affono Casto, buvęs Portugali
jos premjeras šiandie pasikalbė
jime su Malin užreiškė, kad 
5,000 Portugalijos piliečių buvo 
laikomi kaipo slapti politiniai 
kaliniai per virš metus laiko.

Leista suprasti, kad kentėji
mai tų žmonių, kurie buvo pla 
kami ir visaip kankinami, buvo 
priežastim užmušimo Portuga
lijos prezidento Sodinio Paes. 
Viena iš aukų šios moderniškos 
inkvizicijos tapo nužudyta, sa
ke Costa.

Kalinių skaičiuje, sakė Costa, 
buvo buvę ministeriai, 'buvęs 
atstovų buto prezidentas, sena-
toriai, atstovai, kareiviai ir ju
rininkai.

RYMAS, gruodžo 18. — Ven
grijos ministeris grafas Karolyj 
pasikalbėjime su Budapešto ko
respondentu Idea Nazionale už- 
rciškė, kad Vengrija negali iš
maitinti field-maršalo von Ma- 
ckensen armijos iš 200,(MM) ka
reivių, kurių talkininkai palie
pė internuoti. Karolyi pasakė, 
kad bolševizmas valdys Vengri
joj, jei talkininkai greitai nesu
teiks maisto.

“Mano puolimas yra neišven
gi i nas, jei Vengrija nebus grei
tai aprūpinta rekalingais reik
menimis,” pasakė jis.

II ...... ........ . „..II. ....  ■!. ,1

4 GYVAIS PALAIDOTI.

N1£GAUNEE, Mieli. — Cleve- 
land Cliffs Iron Co. rudos kasy
kloj užgriuvus žemei liko palai
doti 4 darbininkai. Vilities juos 
išgelbėti nėra.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.

PARYŽIUS, gruodžio 19. —- 
Prieš taikos konferenciją neišve- 
ngtinai stovi daug komplikacijų 
ir keblumų. Niekurie iš jų yra 
labai opus. Niekurie gi vien 
sumaišyti ir vaizdingi.

Galbūt nuostabiausiu kas išsi
vystė ikišiol paliečia ateitį se
nos šalies-Syrijos. Pirmose die
nose karės Anglija ir Francija 
padarė slaptą sutartį apie pasi
dalinimą Turkijos imperijos A- 
zijoj. Sulig sutarties Syrija 
turėjo patapti Francijos koloni
ja-

Vėliau Syrijos arabai stojo 
karėn su Turkija ir virto drą
sia talkininke Anglijos. Ara
bai kariavo puikiai ir tai buvo 
armija po komanda Shereef 
Feiseul, kuri ištikrųjų paėmė 
Damaską.

Arabai nori nepriklausomybės.

Dabargi kada karė yra laimė
ta, arabai 1 a b a i priešinasi 
Syrijos patapimui Francijos ko-’ 
lonija. Jie pasiuntė Shereef 
Feiseul į Europą maldauti — 
beveik reikalauti — kad jų ša-* 
liai butų duota nepriklausomy
bė.

Francija nenori atsižadėti 
prižadėtos žemės. Anglija su
tinka, boti surišta sutartim su 
Francija.

Dtaibar arabai pasiuntė ,Shes 
reef Feiseul į Paryžių atsišauk
ti į prezidentą Wilsoną įsimaišy
ti jų naudai.

Italija laikosi reikalavimų.

Labiau opensnė, jei ne pavo
jingesne, yra situacija, kuri pa
liečia Italiją ir serbus su jugo
slavais. Priešlaikinei konferen 
cijoj Londone trįs savaites at

gal, sprendžiama, Italijai buvo 
pasakyta, kad ji turi pertaisyti 
ir sumažinti savo reikalavimus 
Albanijos ir Dalmatijos pakraš
čio.

Bet Italija nenorėjo to pada
ryti ir dabar paskelbė, kad ji 
nepaskirs dienos demobilizavi
mui Italijos armijos.

Ikišiol išrodo, kad Italija yra 
palinkusi lošti taikos konferen
cijoje blogo vaiko rolę, šis yra 
geru paveikslu rolės, kokią 
prieštaraujančios tautinės am
bicijos neišvengtinai loš padary
me galutinos sutarties įvykini, 
mą sunkiau.

5 žmonės užmušti.
ATLANTIC CITY, N. J. — Au
tomobiliui ant Meadow bulvaro 
nuslidus «uo tilto, 5 žmonės li
ko užmušti.

WASHINGTON, — Naciona- 
lės motery partijos $50,000 kam 
panijos fondas kovai už mote
ry balsavimo teises tapo pervir
šytas ir dabar yra surinkta 65.- 
000 doleriy.
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M. Meldažio Svetainėje
2212 W. 23rd Place.

Durjs atsidarys 6 vai. vak. Pradžia visos ceremonijos lygiai 7 v. v. Inžanga 50c
Scenoje bus statoma juokingas veikalas “VIDUJ KLEBONIJOS” 

Po perstatymui sakys graudų pamokslų kunigas BIMBA, o prakalbų laikys stu
dentas KUČINSKAS. Taipgi dalyvaus minykai, miny.škos ir visoki kitokį. 
Lošime dalyvaus pagarsėjęs kalbėtojas — M. X. MOCKUS.

Pusės Metų 
‘ Sukaktuvių 

Chicagoje
. . Po viso to triukšmo bus šokiai iki vėlyvos nakties.

Kiekvienų katalikų, bedievį, tautieti ir socialistų kviečiame atsilankyti ant 
šio apvaikščiojimo, nes turėsit progų pamatyti tų kų jus savo gyvenime nesat 
malę ir gal nei nematysit kaip šių progų praleisi!.
lodei marš visi į “Kardo” pusės metų apvaikščiojimo sukaktuvių Vakarų — 
Subatoj, gruodžio 21 d. Kviečia KOMITETAS.

Kalėdų Vakaras
Rengiamas L. S. S. 22ros Kuopos

Seredoj, Gruodžio 25,1918

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Durj.s atsidarys 5 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vakare.

Bus statoma scenoje trijų aktų J. J. Zolpo parašyta drama

“Našlaičiai”
J ikietų kainos 75, 50 ir 35 centai (karės mokesčių nebus).

Gerbiamieji ir gerbiamosios, jau bus keturi melai kaip IJSS. 22ra kuopa ren
gi kalėdinius vakarus su perstatymais ir visada jais atsilankiusieji buvo užganėdin
ti. Bet tokio veikalo, kaip “Našlaičiai”, kuris bus statomas per šias Kalėdas, tai 22 
kuopa savo istorijoj dar nėra turėjus. Tai J. J. Zolpo vykusiai parašyta drgma, ar
ba žibinis tarpe jo kilų veikalų. Sis veikalas bus suloštas vadovaujant draugei Dun
dulienei su jos išlavinta grupa lošėjų. Atsilankykite visi laiku, kuriems tik apeina 
našlaičių gyvenimas. Kvicvia LSS. 22 KUOPA.

Metinis Vakaras
DRAUGYSTĖS DAKTARO VINCO KUDIRKOS 

(NAUJŲ METŲ VAKARE)

M. Meldažio Svetainėje
2212 VVest 23rd Place

Vincas Krėvė

Skerdžius.
(Tąsa) Į

Nepamiršo ir senio: nuprau
sė jam burną, apvilko lik išve
lėtais marškiniais, patalą paklo
jo nauja paklote, ir rimtai lau
ke kunigėlio.

Seredoj, Sausio-January 1,1919
Svetainė atsidarys 4 vai. vak. Lošimas prasidės lygiai 5 vai. Inžanga 35c ir augščiu

Scenoje statoma G. Gejermano 3 veikmų drama, didelis veikalas

Du Keliu
Veikalas DU KELK? perstoto gyvenimų dviejų kunigų Olandijos žemėje, maža

me pajūrio sodžiuje, kurie iš pat mokyklos laikų buvo geriausiais draugais, bet pa- > 
tapusiu kunigais apsirenka skirtingus kelius: vienas pasišvenčia idėjai ir sekdamas 
Kristaus mokslų išreiškia pilnų artimo meilę priimdamas j savo namus nelaimingų 
moteriškę ir suteikdamas jei krikščioniškų pagelbų laike jos sunkios ligos. Galop, 
jis lieka atstatytas nuo kunigystės per savo draugą kunigų, kuris visai nepaiso arti
mo meiles ir Kristaus mokslo, o vien tik tarnauja Bomos trustui.
, I aigi, gerbiamieji .turėsite puikios progos išgirsti karčius ginčus kunigų (arpe 
ir rasite daug pamokinančio moters asmenyje, kaipo apsišvietusiu šių dienų darbi
ninko, kuris moka apginti savo teises ir laisvę.

Perstatymui šio veikalu surinktos geriausios spėkos, k. t. Stasiūnas, Buragas, 
Dundulienė, Navikaitė ir kiti, todėl užtikriname, kad atsilankiusieji šin vakaran bu
site pilnai užganėdinti. Po perstatymui—Šokiai. Muzika Brolių Sarpalių.
P. S.—Kas norite matyli veikalų, tai malonėkite nesivėluoti, nes programas prasidės 
lygiai 5 vi. Šokikai, kure nenori klausyties programų, gali ateiti kadir 8 vai. nes 
apie tų laikų programas jau bus pasibaigęs. Kviečia visus KOMITETAS

Nerimo vien Lapinas. Jam suliko jį, kaip Dievas prisakė; 
buvo labai koktu ir baidėsi, kad: jjsaj jjklause išpažinties, nura- 
’-unigas nepaklaustų katakiz- injno ligonį, kad tasai net apsi- 
nio. .verkė iš džiaugsmo, pakalbėjo

Tuoj a t važiavę ir kunigėlis; į su Vilionėmis aplink ūkį, aplink
1 javus, aplink ligonį.

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na stiprumą švel
nių, nervuotų, suiru
sių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augŠtai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

N

Jus nors gydytoją jam par
vežtute.

—Vai, ką, tėveli, jam gydy
tojas padarys, kad jisai labai 
senas: numirs ir be gydytojo.

Kaip mes buvome maži vai
kai, jau jisai žilas buvo. Mes ir 

Į tai jau rengiamės mirti, o jam 
I tai ir Dievo skirta.

— Tikrai, jis labai senas, — 
pripažino kunigas — bet kad fr 
gana drūtas: dar pasveiktų. Vy
rai kaip ir prižadėjo kunigui, 
bet nei manyt nemanė važiuoti

Teatras ir Balius
Bengia

Latvių Socialistų Partija
NEDĖLIOJ, GRUODŽIO 22 d., 1918 

NATIONAL SVETAINĖJE 
1802 S. Bucine Avė.

gydytojo.
—Žinai, mokytas, tai jam vis 

kad gydytojas.
—Gaila, kad mes nepaklau

sėme kunigėlio, ar mirs senis, 
ar ne? Jisai gi gerai žino.

—Iš kur tu žinai, kad žino?— 
Klausia Kučingis Valainio.

— Žinoma, žino! — atsiliepė 
moteriškaite, kuri čia pasisukę: 
—■ imi gi švenčiausias parodo. 
Jei tik ligonis turi mirti, tai 
švenčiausias ima ir apsiverčia.' 
Kunigas per tat visados gerai ži
no.

— Et! — nusijuokė Kučingis, 
ar boba pliauškina liežuviu, ar 
višta uodega mala. Kas tau sa
kė, kad apsiverčia, gal pati ma
tei?

— Tu tik visą žinai ,begėdi. 
Tu ir su kunigėliu ginčyties ne- 

(sisarmatiji! — užsipuolė ant jo 
visos.

į • Kučingis sumojo ranka ir nu- 
vėjo namon. Vyrai dar pašto-

Vakaras su
Rengiamas

NORTH SIDĖS DRAUGIJŲ SĄRYŠIO
Naudai Viešojo Knygyno

Nedėlioję, Gruodžio 29tą, 1918
Schoenhofen Svetainėj
Kampas Mihvaukee ir Ashland Avenue

k.

Programų jį
Pradžia lygiai 5 valandą vakare. Inžanga 35 centai

North Sidūs Draugijų Sąryšio didžiausia užduotis suteik
ti visuomenei ką prakilnaus ir nauja. Todėl ant šio vaka
ro yra užkviesti geriausi kalbėtojai, dainininkai ir pavieni 
asmens scenoje pasižymėjusios. Taigi šis vakaras bus 
puošniausias už visus buvusius vakarus.

Kviečia visus KOMITETAS.

Pradžia 3:30 vai. po pietų. Inžanga 40c ypatai
Invairus programas ir antgali) šokiai iki vėlos nakties. KOMITETAS.

GramafonaS

vėjo pas vartus susirinkę, pakai 
bėjo, pakaušius pakrapštę ir nu
kriko.

Kaip tik kunigas į išvažiavo, 
Lapinas tuoj užmigo.

—Tai prieš kelionę! — kuš- 
t tėjosi moters. Ir tikrai, į va- i . . *įkąrą aršiau pasidarė. Stenėjo, 
dejavo, blaškėsi ant patalo ir

Svarbi Prelekcija
Rengia L. S. S. 4-toji Kuopa

Mildos Svetainėje 3142 S. Halsted St. Gruodžio 23 d., 
Prelekcijų skaitys rusų kalba Rusų Socialistų Federaci
jos Sekretorius ir buvęs laikraščio “Novi Mir” redakto
rius, ALEKSANDRAS STOKLICKIS.

A. J. MOSGERS
Pranešu visiems savo draugams ir pažįstamiems, 

kad aš perkėliau savo krautuvę iš Englewood’o, 
6004 S. State st., ant Bridgeporto, po numeriu 3210 
SO. HALSTED ST.

Užlaikau vyrų, moterų ir vaikų drapanų ir visokių 
Kalėdų dovanų. Turiu didelį pasirinkimą kaklaraiš
čių. Su kožnu pirkiniu duosiu gražų sieninį kalen
dorių.

GRAMOFONAS padarytas sulig naujausios metodus, išduoda aiškų 
balsų, graina garsiai visokius rekordus. Išgraina ę rekordu vienu 
užsukimu, padarytas labai drūtai. SPECIALIAI nužeminta kaina 
su I dubeltavais rekordais ir 300 adatų, $18.50 su prisiuntimu. Prie 
gramofono prisideda sekami rekordai: E2356 Lietuva Tėvynė Mu< 
su ir T' kiai Nemunėlis Teka, E38 I0 Ant Kalno Karklai Siūbavo ir 
Šių Naktelę per Naktelę. E3091 Ant Marių Krantelio ir Saulutė Te
kėjo. E2300 Varpelis, Vairas ir Mano Miela—polka—Lietuvių or
kestrą. Siti? rekordai yra gražiausi ir kiekvienam patiks. Tikrai 
manysite, kati jūsų namuose dailiuoju p. M. Petrauskas, p. čižaus- 
kas ir garsus musų kompozitorius Dr. V. Kudirka. Suteiks jums 
daug smagumo ir sveikatos, smagiai laikų praleisite ir išgirsite savo 
prigimto krašto daineles ir muzikų.

Pinigus galite prisiųsti iš kalno, arba atsiųskite <$2.00 rankpi
nigių) o mes tuojaus prisiusime gramafoną.

JUOZAPAS F, BUDRIK,
Didžiausia rekordų ir gramofonų krautuvė Chicagoje.

3313 So. Halsted Street, Chicago, Illinois.

vis barėsi klejodamas su liepa.
Paskum vienok vėl nurimo. 

Moters ėmė ginčyties ir rokuo- 
lies, kam žibinti naktį ligonį. 
Kada jau jos< užkudekino, kaip 
vištos, Lapinas, praplėšė akis.

(Bus daugiau.)

Prelekcijos tema: “Kame yra bolševizmo gale ir kokia 
jojo taktika.”
Prelegentas yra rimtas rusų darbininkų kalbėtojas ir ge
ras Rusijos reikalų žino’.T.r. Kiekvienas darbininkas 
privalo pasinaudoti šita proga ir ateiti jo paklausyti. Pre
lekcija prasidės 7:30 vai. vak. Inžanga 10 centų.

Kviečai visus RENGIMO KOMITETAS.

PRANEŠIMAS
Kenosh, Wis. Pranešame visuome

nei, jog gr. 21 d. įvyks bulius Dr-stės 
Lietuvos Balso, Liberty Hali, pradžia 
8 vai. vakare. Maloniai užprašome 
atsilankyti kuoskaitlingiausiai, nes 
tai paskutinis balius prieš Kalėdas. 
—Narių domai: 7 v. v., gr. 21 d., į- 
vyks susirinkimas Schlitz svet. Ma
lonėkite ateiti. Valdyba.

(Apgarsinimašb

Pranešimas
Kam reikalinga atvežti anglis, ar

ba malkas, ar persikelti iš vienos 
vietos kiton, visiems patarnausiu 
greitai ir nebrangiai. Reikale ma
lonėkite kreiptis j mane.

S. M. šliažas,
1U07 Sin Hnlsted st.. Chicago

DEBATAI
Debatuos M. X. Mockus su A. Karalium temoje: 

“Ar reikalinga darbininkams laisvamanybč?1’’
RENGIA L. L. FEDERACIJA 

PANEDĖLYJ, GRUODŽIO 23 D., 
M. Meldažio svetainėje

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.
Nepraleiskite šios progos, nes abudu debatantai 

I yra gerai prisirengę savo pusę apginti.

, ----—---------- ------------  ------------------ ---------------- 1----------:---------------

J. M. KIBARTAS
Užlaikau vyrų, moterų ir vaikų drapanų krautu

vę. Stengiuosi parduoti pigiau kaip kitur ir kiek
vienam pirkėjui duodu gražią dovaną.

Dėkavoju savo draugams ir pažįstamiems, kurie 
mane aplankėt per praeitus metus ir nuo senai sten
giaus užganėdinti ir toliaus.

3357 So. Halsted st. Chicago, III.
r. —_______

Rusiškos ir Tu
12th St. Tel. Kedzie 81 
Paulina Tel. Weatern 
3514-16 W. 12th st.. a 
St. Louib Avė. Ir 1115 
So. Paulina St., arti 11 
St., Chicago, III.
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Penki Daiktai
Paskučiausi

1) Geros, gvaranluoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;

3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražinusios mados (styles)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsta pripažjslat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. TeL Boulevard 9728 Chicago, III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėlį užsieninių materijų 
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš gabu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

The Roseland State Savings Bank
115-ta Gatve ir Michigan Avenue

Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 
Viso Turto $1,600,000.00

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais

Bridgeport Paintin^ & Hardware Company
(Not inc.).

Painting, Deeoruting, Paper Hanging, Calcimining and Graining 
Paints, Dils, Varnishes, Bi ushes, Calcimine, \Vall Paper

Glass, hardware etc.
Mes patarnaujame visose dalyse miesto.

3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

Kalėdų
Dovanos

Užprašome pirkti pas mus, turime didžiausį pasirin 
kimą papuošalą, žiedų, laikrodėlių, auksinių

plunkant in Jąįp X__ __ —

Geriausi Lietuviški Rekordai
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 

kuris patinka ir prisiusk pinigus, aš jums nusiųsiu j namus. Rekor
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas kožnas.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
E. 3318 — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiute”.)
E 3796 — Bernužėli Nesvoliok. Eisiu maniai pasakysiu.
E 3319 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
E 3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.
E 3797 — Jau kad Aš Augau, šią Nedėlčlę.
E 3810 — Ant Kalno Karklai sihbavo. šią Naktelę per Naktelę.
E 3841 — Atėjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
E 2356 — Lietuva, 'Tėvynė musų. 'Tykiai Nemunėlis teka.
E 2358 — Darbininkų .Marselietė. Sukeikime kovą.

I E 2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
E 2393 — Saulelė Bandomi. Jojau Dieną.
E 2394 — l’ž šilingėlj. šių Nakeialy. (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.
E 3905 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Nesigraudink, Mergele.
E 3906 — Bijūnėlis Žalias, ir Važiavau Dieną.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAL
E 3190 — Tris berneliai. Vakarinė daina.
E 3244 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.

■ E 3245 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.H E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
II E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.
H ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARI PONAS.
| E 2223 — Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurk:..3 E XŽ24 — Mano laivas, daina. Į sveikatą, maršas. Orkestrą.
| ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIUTE, SOPRANAS.

E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.I E 3842 — Sveika Marija.B E 1247 — O kur buvai, dieduk mano. Jd. Bradunienė ir Vaškevičius.I Ungarų šokis. Orkestrą.
I ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
I E 2651 — Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
■ E 2652 — Raseinių polka. Kazokas, valcas.I 3315 — Stumbriškiu polka. Jurgiuko kazokas.I E 3316 — Polka nuo Rudos. Mažrusiška polka.I E 2580 — šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas.I E 2581 — Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.I E 258Š — Kalnų augšlurnas, valcas. Kariškas maršas.
I E 2706 — Žemaičių polka. Gudri, mazurka.
I E 2397 — Klumpakojis. Kokietka, polka.I E 3798 — Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.I E 2705 — Visur linksma, šok į ratą.
I E 1700 — Galopas
Į , MONOLOGAI
Į 1248 — Velnias ne Boba (dvi claljs)I 1170 — Antanas su Baltru, ir Kur Bakūžė Samanota.
I 1249 — Mano Palvis ir Antanas su Baltru.
I 2342 — Siuvėja ir Po Dvigalviu ereliu.I 2343 — Aut Vienos Galvos ir žuavų Marsas.
I Mažiaus kaip 6 rekordus kitur nesiunčiame.
I Didelis pasirinkimas gramofonų. Kainos nuo $10.00 iki $300.
I Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo veltui.

I JUOZAPAS F. BUDRIK
I 3343 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

KORESPO^Ei^iJOS į
BINGHAMTON, N. Y.

Pritaria darbininkuj <7

suvažiavimui.

vo surengus viešas diskusijas 
Lietuvių svetainėj, 2G7 Clinlon 
si. Diskusijų lema buvo tokia:

iiinku suvažiavimas?” Diskusi-
C

jos buvo gana karšios. Mal pas
mus vra keli bolševikai, kurie

nyla ne bolševikų. Svarbiausias 
jų ‘‘argumentas” tas, kad socia
listams reikia saugolies ‘‘palšos 
minios”, kad nepasidarius ‘‘pal-

nuėjo niekais prieš rimtesnių 
draugi’ argumentus. Kada pir
mininkas paprašė susirinkusių 
prrbalsuoli, lai didelė didžiuma 
nubalsavo, kad su važiavimas y-

'Turiu pastebėti, kad publikos 
ne perdaugiausia buvo. Beveik 
vieni socialistai. Gal lai dėlto,

čius
priczuslis lai pas mus pa
nerti sutikimo. 'Teko šnekė-

sus, kodui nebuvo ant diskusijų

visi sako, kad suvažiuoti ir jia-

lietuvių darbininkų labo. Butų 
gerai, kad ir kilų kolonijų lietu-

dį iš Biughamlono ir šauktų 
viršus susirinkimus arba ir 
kuopų bei draugysčių susirinki
muose (tiskusuotų Ją klausimą, 
butent kaip butų ginimą geriau 
pagelbėti Lietuvos darbo žmo
nėms.

—A. Darbininką

SO. BOSTON, MASS.

Gruodžio 15 d. socialistų sve

luviii socialistų 
mas” diskusijos, 
jiie 150 žmonių.

tini irozai lis, sekreto-

Buvo diskusuojama, būtent: 
ar reikia kas nors veikti dabar 
Lietuvos laisvės reikalu. Nu-

luvių darbininku suvažiavimuC c c

laip-pal vienbalsiai nubalsuota

kilsuota, koki suvažiavimu sau- *■ k

rm.ių

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti įsi nėrę į jųsų 
syslemą. Nevirškin mas, 
užkietėjimas viduriu, galvos skaudėjimai, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidinius va
liais, kaip tilksta c.čiai 
kilų daro, imant rc.kar-
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų g\ duo- 
le. i h!

Thedford'u

Black- Draught
Mrs. W. E. Piekle iš 

Bising l’avvn, Ga„ rašo: 
“Mes vartojame l'hed- 
ford’o Black-Draught, į 
kaipo šeimynos gyduo-1 
lę. Mano vyro uiotina| 
negalėdavo imt Calomel,; 
nes tas būdavo persiip-1 
rus jai, lodei ii varto-1 
davo Black-Draught, L 
kaipo švelnų, vidurius ] 

| liuo.suojnnti ir kepenas | 
reguliuojant j... Mes vnr-’ 
tojanie jį šeimynoje ir | 
likime, kad ji yra ge
riausi kepenims nada-1 
ryta gyduole.’’ W‘gl..'„ 
ja. Reikalauk I ikro- |

I Thedford’o 25c 
bulę.

M "‘gink 
t ikro- I

UŽ kre-| 
E-75

ATDARA 
VAKARAIS 

iki Kalėdų

KLEIN BROS.
HALSTEl) A20lh SIS.

DVIGUBOS
STAMPOS

iki Kalėdų

EXTRA! EXTRA! PANED. IR UTARNINKE, GRUODŽIO 23 ir 24.

Didelis Pratuštinimo Išpardavimas

Visu šventiniu Tavom
Visos Kalėdinės eilės turi būt parduotos, iki sankrovą uždarys gruodži) 24 

Todėl mes nupiginom visas kainas.

VISOS PABOVOS TURI BU TPARDUOTOS TUO.IAUS

Pabova šautuvas nupiginta

Pakovos automobiliai 
guminiais šynnis ra
tukai. Dabar $ Ji 98 
tiktai.............

Natūraliai nudirbtas 
sulankstomas stalas, 
nupigintas tik- $4 00 
lai iki ............ I

Pabova Lėlių namas 
nupiginta

PRATUŠTINIMAS GRAŽNŲ, TC'LĖTINIŲ SETU.
Stcrling žiedų, visi geriausi, po ..

Vyrų deimantinis setas, auksiniai guzikai $*J98 
į rankogalius, ivairių škicų, kaina ............ w

KALĖDOMS KAILIAI, TARĖS
Naturidis muskrat kal
niečius, šilku pamuštas, 
nauja si a i Ir, specialu 
kaina kiekvie- $^050 
nos ............

Georgette .Likęs — pui
kios georgctle crepe ja
kus, išsiūta gtizlkais: 

5”8tiktai po

loilctinis Ketau iš balto celtdoid, ivorv nu- SUOO 
dirbtu, 3 puikus šmotai ....................... Q

Platinom nudirbtas skrybėlių ir šyrų spil- flO 
kos, šiame išpardavime po ....................

Naturalė muskrat inuff 
tinkama pry kalninių, 
specialiai šilam išpar
davimui I>ick- 8OC00 
viena ............. fcv

Svcderkautai — moterų 
lygaus mezgimo pla
čiais kalnin iais, su dir-

RAKANDU SPECIALIAI
s’kaityklos stalas, a 
pskritas; nudirbtas
ųžuolu -arba rau
donmedžiu, puikios 
išvaizdos $ 4 075 
tiktai .... IO .

Cedar skrynės; puikaus Music cabinet, su stik
lu viršus; didelė ir er-

su kišeninis.
l iausi po . . s5;’" darbo; 3’5 co- $4 098 

I i ų ilgio .... ■ “ '
arba riešučio
nudirbta ....

DIDELIS PANEDĖLYJ BARGENAS 9:30 IKI 11:30 RYTO
Lėlėms raka ti

du setas; 5-kių
šmotų, nedau-

ginu 3 sau, se- 
’ • *5' ■

tas 5 centai.

Cracker Jack

arba checkc-

riai 8c pake

lis, 3 už.. 11c

Smulkus cuk
rus
Geriausias smu 
Ikus cukrus pa- 
ncdėly.j ilk’ai. 
nuo 9:20 iki 
11:30 vai. už 
svarą, ‘nedau
giau 5 svaru 9c

Tikro ąžuolo 
taburetė.
Nusmilkytai nu 
dirbta, miera 
nuo viršaus, 11 
•xll coliu, 17 
colių augščio, 
50c vertės, tik
tai po .... 25c

ri ra-

bea-

Man d y n ės 
pa uos 
Moterims 
con flanelių di
delis kalnicrius 
ir rankogaliai 
14 po .. 83.98

Olivilo muilas 
Extra spccia- 
liai šiam išpar
davimui, 
šmotą, 
ginu 3 
l>o .......

u z 
nedau- 
šmotų, 
...8c

DLD. ir LMPS. 
alsuotu 12 b: 
isuolina suvažiavimu, ir 10 b v *.

u- lapo nu-! pomari Chaitlen,
I
| Kriaučiams Irimmings’ai ir vilno-
| nės materijos špidiukėse bovelna ir ‘ niai

• ą ♦
uju organizacijų suvažiavimą.
'Tokiu bildu musų 
ii” patįs prieš save 
ivoti. Jie nubalsavo

bolševi-

prieš sa- i 
Pild. Ko-i 

•to, LDLD ir LMPS. Kom.l
a rimą

ci

p

r t

r;

1612 Blue Island avė., tarp 16-los ir 
18-los galviu, AChicago, III.

l el. Ganai f348

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVE — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbą ir malo- 
patarnauja moterims. Pabai
gusi mokslą Chicagoje.

\V. 391 h Place, Chicago, 111 
Prie Archer Avė.

2650

ranesa, jau ai laikę savo kon-t 
TCiitciją” b’ nutarę nešaukti jo- 
io suvažiavimo. Kažin, ar jie 
a neprasižengė prieš sąjungos

i, juos reiktų išbraukti iš są- 
ingos, nes jie priešinasi — ne-, 
Ido Pild. Kom. nutarimų...

Keikia pastebėti, kad musu

įėjo”. Kiek druli jie šmeižė 
pigaili, Miclielsoną, “Naujie-

ii
s—Balsis sta- 
“social-patrio- 
Michelsona ir

‘ii su visokiais pacifistais

—J. P. Raulinaitis.

Reumatizmas Saosgete.
Nesikankykite savęs skaus- y 

mais, Beumatizmu, SausgSle, H 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu ♦ 
- raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kimo gyvybę $ 
ir dažnai ant patalo paguldo. A 

CAPSICO COMPOUND mo- S 
stis lengvai prašalina yiršnii- 
nėtas ligas; mums šiandie dali- X 
gybė Žmonių siunčia padėka- š 
vones pasveikę. Kaina 25c, J 
per pačtą 28c. A

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

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA- f 
TOS”, augalais gydyties, kai- 2 
na 50c. u

.. i

St. Paul’s Hospilal
Medikališka ir Chinirgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 6060. f
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstre- 
liški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.

JUS GALETE ISAUGITI
PLAUKUS

> __ \
Pasekmingas, moks*

< K HSkas gydymas dykai 
■k dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau-'iNIInImF? kni?Ar pražilę jusu plau* 
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 
Bvelkninuis Ir limpanti 
*Ie ? ' f • s, 
,li'Z,|: l"i’K Kulvos?

b«l pra*

Ar kenkia kas 18 
Prleg gydymą, aukščiau pasakytu Il

gu, tai stenkitės apsau- 
giiotl jos. T’žsakyketo iluostrota kny
gute jusu prigeintą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,
Pa rasi ta 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
ktus savitls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kllętu. Ketvirtoje

, GYDYMAS D^KAI.
,<4Ua»,.. Męs galome perti* 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles • 'A I,VACURš 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaisKOtes 
ir augina gražius plau
kus L'ž 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

kiekvienam doler- 
ticž.ite Calvacura—i 

N ■, ,...■*Wy os N. 1 Ir knygute 
w “Teisybe Apie Plau-

kus.” Išplaukėte že- 
Seštoio savaite mlau atspaustą kuponą fecsioje sakaite. Jr Fluskote Slan<ien.

UNTONT LABORATOKY, Box 431, Union, 
N. Y.
UNION LABORATORY, -
£ Box 431, Union, N. Y. w
Slučiu i dedamas 10 centu dėl apmo» 

kejimo kaštu persiutlmo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dežuto Gal* 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Aplą 
Plaukus.” (Pasluskete sykiu kuponą M 
įusu antrašu.)

KALĖDINIS
IŠPARDAVIMAS

Mes pasiūlome savo kostumeriams ir publikai mu 
sų pilną sandėlį čeverykųsutaupant vieną trečdalį. 
Mes turime prie rankos pačios pa
skučiausios mados čeverykų vy
rams, moterims ir vaikams, kurie 
buvo parodyti kur nors šioje apie- 
linkėje, ir mes užtikriname jums 
sutaupyti jūsų pinigus, ant kiek
vieno pirkinio musų krautuvėj 
kožnam iš jūsų šeimynos. Yra šim-

mes apkainuosinie keletą

patįs.

jų.

Vyrams juodos skuros, pilkos skuros viršais, su raiščiais, rankomis siūti, verti •*”, spe- $>185 
daliai po ......................................
Vaikų augštii viršų čeverykai. visi gun metai 
arba patentuotos apačios, juodos skuros a. L„ 
baltos skuros viršais, vert' 
liai lik ...............................

mes dėl vietos stokos negalime išgarsinti,

Merginoms tikrai tamsi'a'iM'iidos skuros čevery- 
kai, D coliai augščio ,t raneuziškais arba kito
kiais tižkiilnais, vertė $6,50, Specia- CJK 
liai po .........................................
Moterims puikios šliurės, puikios spalvos, mė
lynos, tamsiai raudonos, pilkos, arba $4 
tamsiai žalsvos, vertė $2, Specialiai I «ww

Mes turime šimtais numerių musų sankrovoje, kurių mes dėl vietos stokos negalime i ,, 
mes gi turime čeverykų, kurių pora kainuoja iki$16 ir mes parduosime sulyginamai už nupigintą 
kaina. Atminkite, mes užtikriname musų Čeverykus ir mes duosime visai naujus čeveryktis už jus 
senus, jei jie nesidėvės gerai. Visa ką mes jūsų prašome ateiti į musu sankrovą pamatyti pirma 
negu jus pirksite dėl švenčių ir pamatyti kokį sntaupymą jus galite padaryti.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St., Kampas Liberty St.

irba
1 75

Aš, ADOMAS A. KABALAUS^S, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep- 

dja, ąeviritiimas pilvelio, nuslabnėjinias. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
dielnas spėkų nuslojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 

! begyvensiu. Visur jie.škojaii sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj i<už rubežių, bet ni< kur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
io. Nervalona, Inkstų ir Keumatiznio gyduolės, tai po suvartojimui 
minėjos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, dirgliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Begiu 3 mėnesių išgerd^vtm kas sa
vaitė po buteli Salutmas, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
anngiai ir esu linksmas ir 11)()0 sykių dčkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sl tokiais 
atsilikimais patariu uuoširdlai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas. Prof.

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417 Chicago, 111.

F
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True translation filed with thc post- 
master ai Chicago, III.. Dec. 21. 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Lenkijos 
valdžia.

I »
Apie dabartinę Lenkijos 

valdžią buvo daug priešta
raujančių žinių, todėl tikras 
jos sąstatas yra nežinomas. 
Bet remianties tuo, ką rašo 
apie ją lenkų spauda, išrodo, 
kad ji susideda iš atstovų 
dviejų partijų: socialistų ir 
liaudininkų (radikalių de
mokratų).

•Chicagos lenkų socialistų 
dienraštis “Dziennik Ludo- 
wy” paskelbė ministerių su
rašą, kuriame yra išviso 13 
vardų. Tarpe jų šeši yra ai
škus socialistai, vienas “pu- 
siau-socialistas”, o kiti did
žiumoje priklauso Lenkų 
Liaudininkų Srovei (Polskie 
Stronnictwo Ludovve).
Ministerių pirmininkas yra 

socialistas Moraczewskis, 
buvusis parlamento narys 
Viennoje.
... .Galimas yra. daiktas, kad 
panaši valdžia galų-gale su
sidarys ir Lietuvoje.

True Iranslalion filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. 6, 1917

Dar dėl žinių.

Priseina dar kartą nuro- 
ryti skaitytojams, kad tele
gramas, kurias “Naujienos” 
spausdina kasdien, daro ne 
laikraščio Redakcija, o tam 
tikros žinių agentūros.

Jeigu “Naujienos” turėtų 
kelis šimtus milionų dolerių 
kapitalo, tai jos įsitaisytų 
savo telegrafą ir kabelį (po- 
jurinį telegrafą), pastatytų 
savo korespondentus kiek
viename mieste pasaulyje, ir 
tuomet spausdintų tas žinias 
iš Rusijos, iš Vokietijos ir 
kitų šalių, kurias tie kores
pondentai praneštų joms. 
Bet kolkas musų dienraščio 
leidėjai tokio kapitalo dar 

neturi, todėl jisai yra prive
rstas naudoties telegramo
mis, kurias gamina tam ti
kros kompanijos.

Mums išrodo, kad tai su
prasti galėtų ir mažas kūdi
kis. Vienok atsiranda su
augusių žmonių, kurie nuo
latos “kritikuoja” “Naujie
nas”, kam jos skelbia apie 
Rusiją tokių dalykų, kurie 
tiems žmonėms nepatinka.

Turime dar pastebėti, kad 
telegramų agentūrų žinias 
dienraštis deda be jokių tai
symų, kadangi taisant jas 
reikėtų daryti jų vertimus, 
kurių reikalauja valdžia.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 21, 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos valdžia 
ir tarybos.

Pranešama, kad Vokieti
jos darbininkų ir kareivių

gislatyvę galią dabartinei 
socialistinei valdžiai, iki 
Steigiamasis Susirinkimas 
nepadarys atmainos..

Kol Vokietijoje nebus su
tverta nuolatinė įstatymų 
leidimo įstaiga (parlamen
tas), valdžią kontroliuos da
rbininkų ir kareivių tarybų 
centras. Jisai turės teisės 
skirti naujus “liaudies įga
liotinius” (ministerius) ir 
atšaukti senuosius.

Darbininkų ir kareivių ta
rybų suvažiavimas didžiu
moje susideda iš Eberto - 
Scheidemanno partijos šali
ninkų. Galutinai paaiškė
jo, kad “spartakų” įtekmė 
tame suvažiavime labai ma
ža. Bet gana didelę įtekmę 
turi vidurinė (Haasės-Lede- 
bouro) socialistų srovė.

Vokietijos proletariatas, 
vadinasi, neina bolševizmo 
keliu. Tai yra įdomus daly
kas.

Rusija, kaip mums dauge
lis pasakojo, esanti pirmu
tinė “socialistiška respubli
ka”, o jos proletariatas da
vęs pavyzdį visų šalių darbi
ninkų klesoms, kaip steigti 
naują tvarką. Bet štai, da
bar mes matome, kad Vokie
tijos darbininkų klesa, paė
musi valdžią į savo rankas, 
nenori mokinties iš tos “so- 
cialistiškos respublikos” stei 
gėjų..

O Vokietijos darbininkai, 
kaipo Rusijos kaimynai, turi 
juk progos patirti apie bol
ševikišką “socializmą” daug 
geriaus, negu bent kurios 
kitos šalies darbininkai. Be- 
rline per keletą mėnesių gy
veno net oficialis bolševiku v 
atstovas, ambasadorius Jof- 
fe, kuris skelbė bolševizmą, 
kur tiktai galėjo.

Be to, Vokietijos darbi
ninkai randasi po didele Ru
sijos revoliucijos įtekme, a- 
pie ką liudija susiorganiza- 
vimas darbininkų ir karei
vių tarybų, panašių į sovie
tus, atsiradusius Rusijoje 
revoliucijos pradžioje.

Vokietijos darbininkai, 
reiškia, ne atmeta aklai vi
sa, kas yra rusiška. Prie
šingai, jie ima iš savo kai
mynų, ką randa pas juos ge
ra. O bolševizmo neima.

Išvirkščias 
lavinimas.

Kone ir visų vietų, kur gy
vuoja lietuvių socialistų or
ganizacijos, girdėt nusiskun 
dimų, kad didžiuma energi
jos tose organizacijose šian
die yra išeikvojama frakci
niams ginčams.

Tai yra labai liūdnas ap
sireiškimas. Tie frakciniai 
ginčai yra blogi ne tiktai, 
tuo, kad ardo vienybę orga
nizacijos viduje ir paraliž- 
žiuoja josios veikimą, o ir 
tuo, kad jie trukdę narių la
vinimąsi.

Nė vienam nėra paslaptis, 
kad lietuviai socialistai men
kai tepažįsta socializmo mo
kslą. Labai nedidelė jų da
lis yra perskaičius kokią- 
nors rimtą knygą apie soci
alizmą ; o dar mažesnė jų da
lis yra sustemačiai studija
vus jį. Be rimto-gi ir siste- 
mačio studijavimo pažint so
cializmą negalima, nes jisai 
yra gana painus mokslas, 
daug painesnis, negu didžiu
ma kitų mokslų.

Neretai tenka išgirsti to- 
<ią nuomonę, kad socializ
mą, kaipo “darbininkišką 
mokslą,” darbininkai galį

supranta socializmo, tai dėl
to, kad jie arba nesistengia 
suprast jį, arba nepajiegia 
pakilt savo protavime augš- 
čiaus savo klesos reikalų 
(kuomet jie yra priešingos 
darbininkams klesos atsto
vai). O ne dėlto, kad jje yra 
apšviesti žmonės!

Be apšvietos pažinti soci
alizmą negalima. Ir tie žmo
nės, kurie sutvėrė socializ
mo mokslą (Marksas ir En
gelsas) buvo juk didžiausi 
šios gadynės mokslininkai.

Patogumas, kurį turi dar
bininkai sulig socializmo pa
žinomo, yra tame, kad šis 
mokslas sutinka su jų reika
lais *Taigi prie jo pažinimo 
juos skatina ir paprastas vi
siems sveiko proto žmonėms 
žingeidumas ir jų interesai. 
Simpatija prie socializmo i- 
dejų ir noras pažinti jas — 
ir kas skiria darbininką nuo 
kitų žmonių.

Jisai, vadinasi, skiriasi 
nuo kitų žmonių ne socializ
mo pažinimu, o palinkimu 
prie to pažinimo. Taigi stu- 
dijuot socializmą jam vistiek 
reikia, kaip ir kiekvienam 
mirštamam sutvėrimui. Į- 
sivaizdinimas ,buk darbinin
kai “iš prigimimo” esą soci
alizmo žinovai, yra didžiau
sia nesąmonė, kokia tiktai 
gali būti.

Bet, kaip pastebėjome au- 
gščiaus, frakciniai kivirčai 
socialistų tarpe labai trukdo 
jų lavinimąsi. Vienas tų ki
virčų rezultatas yra tas, kad 
į “mokytojų” roles įsiskver
bia asmens, visai nekompe-^ 
tentiški skelbti socializmo 
mokslą. Kada žmonės pa
sidalina į kovojančias tarp 
savęs frakcijas, tai išlenda 
pirmon vieton, ne tas, kuris 
sugeba rimčiau ir bešališ- 
kiau išaiškinti dalykus, b 
tas, kuris smarkiau “kriti
kuoja” priešą. Ir juo apšvie
tos lygmalė žmonėse yra že
mesnė, tuo labiaus į šitokių 
“lyderių” vietas patenka 
menkesnės vertės individu- 
umai. Jau pas sąjungiečius 
mes šiandie matome visą ei
lę tokių naujų “lyderių”, ku
rie patapo “vadovais” tiktai 
ačiū savo plačiai gerklei ir 
nachališkumui.

Bet tai dar ne viskas. Pa
sekmingas studijavimas so
cializmo, lygiai kaip ir kiek
vieno kito mokslo, turi eiti 
tam tikroje tvarkoje. Stu
dijuojant, reikia žengti nuo 
paprastesnių dalykų prie da
uginus komplikuotų, nuo ele
mentų prie elementų kombi
nacijų, o ne atbulai. Ką jus 
pasakytumėte apie tokį mo
kytoją skaitymo, kuris iš
karto imtų aiškinti moki
niui, kaip reikia skaityt pro
zą ir kaip eiles, neišmokinęs 
jo raidžių? Arba , ko ver
tas butų toks mokinimas 
matematikos, jeigu mokyto
jas tuojaus imtų uždavinėti 
painius uždavinius mokiniui, 
dar neapsipažinusiam su pa
prastaisiais aritmetikos vei
kimais?

Vienok asmens, kurie šia
ndie stengiasi suvesti visą 
socialistų lavinimosi darbą 
prie frakcinių skirtumų gvil 
denimo, elgiasi lygiai taip, 
kaip anie mokytojai. Jie ir
gi verčia žmones rišti pai
nius klausimus, pirma negu 
jie gavo progos susipažinti 
su elementais, iš kurių tie 
klausimai susideda. Kad ga
lėjus suprasti socialistinės 
minties įvairumus, reikia 
pažinti socializmo mokslo 
pamatus. Atbulai elgiantis, 
iš lavinimosi darbo 'išeina 
vienas tiktai žmonių proto

dijavusieji socializmo mok
slo neprivalo interesuoties j- 
vairiais kįlančiais socialistij 
tarpe ginčais. Ginčas pa
skatina žmones prie galvoji
mo, jeigu jie stengiasi su
prasti ir vieną ir antrą pu
sę. Tą patį rezultatą gali 
atnešti ir išdėstymas pai
naus dalyko žmogui, dar ne
prisirengusiam prie jo Su
pratimo: jisai tuomet gali 
labiaus užsiinteresuot mok
slu, pagelba kurio tas daly
kas yra aiškinamas. Bet jei
gu žmogus įsivaizdina, kad 
jisai gali pats savo protu ri
šti painius klausimus, neiš
mokęs suprasti paprastus 
dalykus; arba jeigu jisai įgį- 
ja paprotį rieties delei to, 
ką pasakė vienas arba kitas 
oponentas ginčuose, ažuot 
stengęsis įgyti supratimą a- 
pie tą pamatą, ant kurio ry
mo taip vieno, kaip ir antro 
oponento išvadžiojimai, — 
tai jisai niekuomet neišmoks 
protaut. Jisai paliks amži
nu “autoritetu” ir savo ūpų 
vergu.

Lietuviai socialistai Ame
rikoje matė praeityje jau ne 
vieną tokių frakcinės kovos 
kurstytojų. 1906 m. ir 1907 
m. ėmė kelti frakcinius užsi- 
varinėjimus Sąjungoje J. O. 
Sirvydas; vėliaus pagarsėjo 
“13 kuopos” veikėjai. O kur 
jie randasi šiandie? Ir įsi
dėmėkite : tie frakcinio dar
bo meisteriai tuomet veikė 
irgi po “revoliucinumo” ir 
“kairumo” vėliava, kaip ir 
šių dienų frakcionieriai....

Lavinties ir mokinties rei
kia socialistams, o ne į frak
cijas skaldyties!

Materialistiškas isto
rijos aiškinimas.

> '--M
Mano tyrinėjimai davė tą re

zultatą, kad teisiniai santykiai, 
lygiai, kaip ir valstybės formos, 
negali būti išaiškinti nė patįs iš 
savęs, nė iš vadinamojo visuo
tinojo žmogaus dvasios plėtoji
mosi, o kad jų šaknįs randasi 
niatcrialesc gyvenimo sąlygose, 
kurių sumą Ragelis, pagal 18-jo 
šimtmečio anglų ir franeuzų pa
vyzdį, apsklembia kaipo “bur- 
žuazinę visuomenę”; ir kad bur
žuazines visuomenės anatomi- 
jos reikia j ieškoti politinėje e- 
konomijoje. Pastarosios tyrir 
nėjinią, kurį aš pradėjau Pary
žiuje, aš tęsiau Brusselyje, kur 
aš nukeliavau delei pono Gui- 
zot’o paliepimo išsikraustyt. Ap
lamą rezultatą, prie kurio aš 
priėjau ir kuriuo aš, kartą įgi
jęs jį, vadovavausi savo mokslo 
darbuose, galima trumpai su
formuluoti taip: Visuomeniška
me savo gyvenimo gaminime 
žmonės stoja į tam tikrus, būti
mis, nuo jų valios nepriklausan
čius santykius, gaminimo san
tykius, kurie atsako tam tikram 
jų materialių gaminimo jiegų 
išsiplėtojimo laipsniui. Visa ši
tų gaminimo santykių suma su
daro ekonominį visuomenės su
dėjimą, tą realį pagrindą, ant 
kurio iškįla teisinis ir politinis 
antstatas, ir kuriam atsako tam 
tikros visuomeniškos sąmonės 
formos. Materialio gyveninio 
gaminimo būdas nustato socia- 
lį, politinį ir dvasinį gyvenimo 
procesą apskritai. Ne žmonių 
sąmonė nulemia jų buvimą, o 
atbulai: visuomeniškas jų buvi
mas nustato jų sąmonę. Ant 
tam tikro savo plėtojimosi lai
psnio materialės gaminimo jie- 
gos visuomenėje patenka į prie
štaravimą su esančiais gamini
mo santykiais, arba kas yra tik
tai j mistiškas būdas išreikšti 
jiems, su nuosavybes santikiais,' 
kurių ribose jos iki tol judėda
vo. Iš gaminimo jiegų plėtoji-

virsta jų pančiais. Tuomet atei
na socialės revoliucijos gadynė. 
Pcrsikeitus ekonominiam pa
grindui, IeČiaus ar sparčiaus 
mainosi visas milžiniškas ant
statas. Žiūrint į šitokius per
versmus, reikia nuolatos skirti 
tarpe materalio perversmo eko
nominėse gaminimo sąlygose, 
kuris duodasi apipiešt gamtos 
mokslų tikslumu, ir tarpe tei
sinių, politinių, religinių, meni
nių arba filozofinių, trumpai, 
sakant ideologinių formų, ku
riose šitas susirėmimas apsirei
škia žmonių sąmonėje ir kurio
se išsilieja jų kova delei jo. Ly
giai kaip apie asmenį spren
džiama ne pagal tai, ką jisai į- 
sivaizdina apie save, taip ir a- 
pie šitokią perversmo gadynę 
negalima spręsti pagal josios są
monę, o šitą sąmonę reikia aiš
kinti iš materialio gyvenimo' 
prieštaravimų, iš esančio susi-! 
rėmimo tarpe visuomeniškų ga- 
manimo jiegų ir gaminimo san
tykių. Tam tikra visuomenės 
tvarka niekuomet neišnyksta 
kol neišsiplėtoja visos gamini
mo jiegos, kurioms ji yra pa
kankamai plati, o nauji augš- 
tesųi gaminimo santykiai nie
kuomet neužima savo vietos, 
kol materialės jų gyvavimo są
lygos betampa išperėtos seno
sios visuomenės yščiuose. To
dėl žmonija viuomet stato sau 
tiktai tokių uždavinių, kuriuos 
ji gali išrišti, nes arčiaus prisi
žiūrėjus, nuolatos pasirodo, kad 
uždavinys atsiranda tiktai tenai, 
kur materialės jo išrišimo sąly
gos jau gyvuoja arba bent pra
dėjo ras ties.

(Ištrauka iš K. Markso įžan
gos prie jo veikalo “Zur K riti k 
der politischen Oekonomie.” 
Parašyta 1859 m.)

KLAIDŲ PATAISYMAS.
Vakar per klaidą nebuvo įdė

ta tas straipsnis (“Materialistiš
kas istorijos aiškinimas”), apie 
kurį kalbama pirmutiniame va- 
vakarykščio numerio Redakci
jos straipsnyje. Skaitytojai ras 
jį šiandie 4-ame puslapyje.

Straipsnyje “Mokslinio soci
alizmo filosofija” trečiame nuo 
galo paragrafe, vakar, buvo iš
spausdinta toks sakinys: “šian
die smarkauja tokie ‘ libera
lai’...” Vietoje “liberalai”, tu
rėjo būt “literatai.”

»
KAPITALAS 
$200,000.00

r

įp PERVIRŠIUS
$25,000.00

suprasti lengviaus, negu ap
šviesti žmonės. Bet tai’ yra

tarybų suvažiavimas nutarė tiesa tiktai išdalies. Jeigu painiojimas.
...... . ‘'1KVIP ;H žmonės dažnai ne- Mes nesakome, kad neštu- mosi formų šitie santykiai pa

REDAKCIJOS ATSAKYMAI
J. Motiejaičiui. — Peržiūrėsi

me.
P. S. Rudokui, Indiana Ilar- 

bor, Incl. — Nurodykite, kur to
ji klaida įvyko — kokiame nu- 
meryj ir — pranešimuose ar ko
respondencijų skyriuj. Kitaip 
negalime pataisyti.

įDr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

fonuokite i rezidenciją.
West 6126.

PIRMA neg t? PIRKSI, GAUK MUSŲ KALNAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojiiuui šlubų išvidaus, po $1.40 ai gal. I
CARR BROS. WRECK1NG CO.

mt-iou S. H.l.t.d SL. eklero. UL I

Lietuvių Valstijinis Bankas
Žengia Pirmyn Sparčiai ir Kas- 

die Auga Stipryn ir Stipryn

Banko Turtas Jau Siekia
1,172,360.13
----------- T DEPOZITO AUGIMAS — ..... - ...

Kovo 3. 1917 (atidarymo dienoj). $ . .16,754.95
Rugpjūčio 4, 1917 .................
Gruodžio 31, 1917 .................
Liepos 2, 1918 ......................
Lapkričio 2, 1918 ..................
Gruodžio 3,1918....................

Visas turtas siekia . $1,172,560.05

288,556.89
418,661.63
600,079.07
765,523.56
875,105.05

BANKO VALDYBA IR DIREKTORIAI LIN
KI VISIEM KOSTUMERIAM IR ŠIAIP LIE
TUVIAM LAIMINGŲ ir LINKSMŲ KALĖDŲ 
ŠVENČIŲ.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted St., Chicago, Illinois
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
J lietų, Subatoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų, Utarninko ir Su- 
>atos vakarais iki 8:30 valandai.

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

ma
dos tavoru

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, la- 
kelų, lavolerių ir vi-

šokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksile teisingai 
gvarantuotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St Chicago, III

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tol. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Hockwell 1681.

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolekluot dėl jūsų visokias 

neatgaimamas skolas, uolas ir visokius 
beras!iškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kilų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko- 
ia yra ir už ką, bile tik teisingai reika
laujama; mes iškolektuosime nežiūrint 
kur ir kokiampmieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolmiiikai randasi. Musų būdas 
pasiekia skolininkus visur', nes tam tiks
lui turim korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamčginimas ir musų ro

dą jutus nieko nekasiuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGALSERVICE AGENCY
3114 S. Halsted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

Vakarine Kirpimo Mokykla 
Mokykis kirpimo ir designing. Mu
sų sistema yra ypališkas mokinimas. 
Petrenos daromos pagal jūsų mierą 
bile slailčs. Naujausias išradimas. 
Malonėkite aplankyti ir pamatyti. 
Musų nepaprastai pigi kaina, kur ga
lite išsimokyti už keletą dolerių biz
nio..

M. P. SPITLIŠ, PRO F.
3203 S. Halsted st. Atsišaukite ant 

antro augšto.



*

Subata, Gruodžio 21, 1918.
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j Lietuvių Organizuojama g

The Progress Shoe 
Manufacturing Co.

MONTELLO, MASS.
Inkorporuojama ant $100.000.00

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
veda organizavimo darbų:

a) prižiūri tvarką
b) kontroliuoja ir
c) sudėtus pinigus prižiūri

Dirbtuve Steigiama Bus Tuojaus 
Kas Norite. Galite Įstoti į

The Progress Shoe Mfg.
Vienas seras kainuoja $100.00 
Apsauga pinigų užtikrinta 
Pelnas didelis ir tikras
Avalų (shoe) krautuvių biznie
riams puikiausias investmentas

Nelaukite su Įstojimu, Nes Gali. H
Netekti Šerų |

Klauskite informacijų ir pinigus siųskite tuoj pas: |j

i The Progress Shoe Mfg. Co. j
3 58 A mes St., Montello, Mass. g

Arba
H LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION g 
-f 320 Fifth Avė., New York, N. Y. J
Iiiiiiiiiiiiiiiiiiiim
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Jaunuomenės Skyrius
Ligonis

Jovaras.
isur y- 

viskas yra Dievas... 
Dievo kibirk- 

aš <‘su jo 
esu Die- 
aš savęs

to jo dvasia plati, jis gyvena be 
pradžios ir pabaigos.
ra Dievas,
Aš silpna siela
šlėle, aš jo nebijau,
Ivaisos trupinytis, aš

■ vas, jis savęs nebaus.
nebijau.

Minutė po minulės 
įlinko, siela nurimo, ir

(Alegorija.)
Dar neužgesus kibirkštis 

vybės palengva kilnojo silpną 
krutinę, širdis pasislėpus vot 
krutėjo, akįs užmerktos mažai j . 
ką bematė, išbąlusios lupos ma-1. 
ŽIŪ bekrutėjo... Ligonio jausmai I . (|a||gų kiĮ(> kijo j augS1ybes 
jau buvo užmirę ir nežinojo.1 
kas dedas aplinkui. Plačiame li- 
gonbutyje buvo pilna ligonių 
juos visus kankino įvairiausio? 
ligos, bet daugumas jų jau bu- 
vo stiprus ir patįs savimi jau 
galėjo rupinties; mirštančiam 
ligoniui silpnieji padėjo, davi
nėjo vaistus ir jam patarnavo;

Į o stiprieji geidė ir net trokšti 
troško jam kuogreičiausiai lai
mingos mirties, jiems buvo ne
miela į jį žiūrėti ir ;įc sunkiui 
vargus atjausti!

Laipsniuinkė-mergelė karščic 
laipsnius matavo, gydytojai kla 
usėsi širdies mušimo ir tyrinę I hnė liūdnai, liūdnai dejuoti ir 
jo, kur didžiausis karštis gyve-1 /aliodamas šaukė: — Skauda, 
na. Aplinkui tyla, liudžia ap I kanda... 
mirę visi pakraščiai. Ligoni; 
gulėjo nesuvis ramus, ta liūdni 
tyla nedavė ramybės, ligonk 
dvasia nenorėjo mirti, jo sme
gčius dirbo ir troško 
bet ligos suspaustas blaškės ii 
klajojo, baisius sapnus gimdė 
ir knistas, raguotas baidykles

valandos 
r apsivil-

kur meilu, gražu. Ant ligonio 
/eido pasirodė linksmybė, bet 
.imki liga spaudė krutinę, var
lino šaltis ir nepaprastas karš
tis.

virtėli ir ėmė po truputį akis 
iradaryti, maistą priimti ir ė- 
ne jausti didžiausius skausmus.

/o; bet su tuo skurdžiu atsiga
unu ligonis liuosai negalėjo 
kvėpuoti, jam krutinę badė tū
kstančiai dieglių ir pasijuto kur

operaciją. Ant pjaustomojo 
dalo ligonį paguldė ir pjaustė 

gyventi. I jam skaudžiausias vielas ir ap- 
valė kūną nuo pūdančių nuodų.

naujino skaus-
tvėrė... Išsigandusi siela sten-1 mus.
gėsi pabėgti, bet kūnas neleido Į Ligonis gulėjo per dienas, na- 
ir laikė pririšęs. Vaidentuve I ktis, sunkiai alsavo, skausmus 
tvėrė pragaro baisenybes ir ro-j kentėjo ir liūdnai vaitojo... Gy
dė kančias be* g»k>»«be krašto ii Į dy tojai liepė kaitriai kentėti, 
šaukė ligoniui: — Pražūsi, pra- I nusiminimui nepasiduoti, prieš 
žūsi!!... | dvasios slogutį smarkiai kovoti

ir laukti sveikatos ir linksmos 
ateities.

Slinko dienos-metai ligoniui, 
spaudė jo nuvargintą 

atšalę jausmai žudė jo 
Spaudė jį sunkus, sun

kus rupesnis, neturėjo vilties 
greitai sutvirtėti. Kankino jo 
sielą tamsioji naktis, jo kruvi-

Sumišo dvasia, įgavo drąsos 
ir ėmė smarkiau plakti širdis, 
siela įgavo naujas jiegas, ji atsi
rado tarp ugnies kibirkštėlių ir 
ėmė graibštyties lyg sužavėta ir | 
jieškoties ginklo prieš prispau
dėją ir mėtė sunkius, baisius, 
didžius klausimus: — Už ką!... 
Juk be Dievo valios plaukas ne
nukrinta... Aš gyvendama pil
džiau šventą Dievo valią, be 
Dievo valios niekas veikti nega
li... Pragaro nėra ir negali bū
ti, Dievas nebaisus, bet malo
ningas, jis nesutvėrė raguotų

kankinti, juk visa kas yra Die- 
vuje yra, kiekviena dvasia — 
Dievo dvasia, pats vienas Die
vas apima viską, jis be galo gi
lus, be saiko platus, neapmąsto
mai augštas ir be. galo, be kraš-

jis laukė užšvintant giedresnės 
dienos, laukė giliųjų žaizdų už- 
gįjant.

Slinko dienos margu laku, 
nešė savim gyvenimo valandas, 
įvairias, jausmingas... Vėjas u- 
žė,"dangus dažnai niaukęs ir vėl 
gražiai giedrijos. Šalo, snigo 
ir vėl sniegai tirpo, mainėsi li
ras, saulė augštyn kilo, žemei 
viltį nešė. Ligonis žiurėjo pro 
ligonbučio langą ir malė toli 
mėlyną dangų, malė mirguo
jant žvaigždelių ak vieš ir orii

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
(STATE BANK)

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

Šis yra taip 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 subatomis 6 iki 8. 

A\ PETRATIS, Real Išstatė ir Insurance Vedėjas.S. L. FABIJONAS, Lietuviu Skyriaus Vedėjas.

Distriet Bank

■K

jo liūdna sie

pesėliais 'ir nukristi ten, 
saulute šviečia, kur pievos ža
liuoja, kur žolynai žydžia, kur 
bitės skrajoja; ir jis troško būti 
liuosa bite ir dirbti visos drau
gijos naudai, ir skrajoti nuo 
kvietkos ant kvielkos, ir džiaug- 
ties, gero ties gyvenimo laimė-

kui’

mis. Ir bėgo jo dvasia prie lai
mės, prie tikslo.

Neapstodamas sukos gyveni
mo ratas ir spaudė pasauk i ne
išpildomas žymes ir mainės iš- 
lengvo tamsus laikai. Pavasaris 
švietė, oras sušilo, ve veršiai su-

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

I,

3147 S. Halsted St., Chicago
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KAIZERIS PEKLOJE”t

3-jų aktų komedija* vertimas .1. Uktverio.

Nedėlioję, Gruodžio 29=tą. 1918
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ2212 W. 23rd pluce

Pradžia 6:30 vai. *rys 5 vai. Lošimas prasidės lygiai pažymėtu laiku. Nevėluok! 
Inžanga 35c, 50c ir 75c.

šiam vakarui spccialč muzika J. GRUŠO.
S Taigi užį rašom visuomenę skaitlingai atsilankyti j musų rengiamą vakarą, nes veikalas yra dailus, |p
== pilnas honoro. Veikale veikia kaizeris, Frane. .luozaps, Basputinas, Liucipcras ir daug kitų. Lo-

Šime dalyvaus apie 50 ypatų, taigi Chicagos Liet. Vyrų Choras deda visas savo spėkas, kad kuopui- 
įsĘš kiaušiai pavyktų tas vakaras už visus kilus ir jei turėsime pelno, lai skirsim pusę pelno Lietuvos

Laisvės lomiam Taigi prašome visuomenę nepamiršti atsilankyti.
Š==Ė p. S. —- 1 lakatuose šio vakaro pasakyta per klaidą, kad veikalas 4 aktų, o ištikrųjų tąj tik 3-jų aktų, f|
H Kviečia visus Ch. Lier. Vyry Choras. S

Grafafonai 
ir Lietuviški Re

kordai. $10 Ir 
augščiau.

Roseland 
Music 
Shop

11416 S. MIchtgin Avė., Cl.'sago, III. 'TclephctT . JPullcn«n 94*7

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. I 

Mes traukiama I 
paveikslus dien) 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiaušius dova
nas. L’arbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., šalę Mildos 
teatro.

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, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 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, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėiomis ir va
karais.

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

Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA^
Geo. M. Ch ernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19 
tos gatv. Chicagoj 

Ateik i vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi
si Šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;--angliški ir lie
tuviški. Aš užtik- 

t rinu, kad išmokin
siu | trumpą laiką, 

tokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
/ergų: pradžia 7:45 vai vakare. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.

atsigavo; džiaugėsi ligonis sau- 
(Seka ant 6 pusk).

Mes norime atkreipti Jūsų 
domą į musų pusę

Į Bosclando geriausią vyra krautuvę, be abejonės, mes 

laukiame lamstų paramos, bet tuo pačiu laiku, mes esame 
užtikrinti, kad tas jums atneš gerą naudą, jeigu jus ateisi
te į musų krautuvę, kurioje rasite vėliausios mados Siutų, 

Overkautą ir vyrams reikalingų dalykų, kurie yra specia

liai išdėstyti dėl Kalėdų.

Musų gražiai ištaisytas langas yra tai lik maža dalelė 

tų dalykų, kurie randasi musų krautuvėje ir kuri užinte- 

resuos kiekvieną, kuris nori pirmos klcsos daiktą nupirkti.

J. J. STOMUS T1IEO VVERNER TOM HOEKSTRA

Theodore Weiw & Co.
11140-11144 Michigan Avė., ROSELAND, ILL.

Krautuvė atdara kas vakarą iki Kalėdų.
\\iiwiu........................................................................................................................................................................ i nvnr

U kinikas ©išmokėtus
Liberty Bondsus

;pgi pirkite tikrą medų licsiog nuo ir Liberty BoridsOs nuperka už cash 
farmos. Blekine 5 svarų $1.85. Pri-: Erne! and’ Co.. 740 W. Madison st., 

| siųskite markę dėl atsakymo. Adre- kampas st., kampas llalslėd st. 
. suokite . . į Room 232, 2ras augštas, virš Famouš
1 “Amarilrna TTLininL-ne” I Clothinff Store, ntdnrn vnknrnic ilri
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Akįs, Ausis, No
sis ir Gerkle

Svarbiausia Del Vyry ir Motery 
=-Yra Gera Sveikata

Ai noriu paskelbti sa
vo 21 metų specialę. 
m et od 4 gydymo

KREIVŲ AKIŲ, 
kurias aš išgydau be 
pavojaus, skausmo, 
chloroformos vienu 
atsilankymu. Sis yra 
ne bandymas, bet fak
tas, purvintas įnamę 20

metui pasekmingos praktikos ir aOO 
išgydymų, kurie yra gvaranluoti, 
kad bus ant visados.

Sekanti yra paliudijimai ligonių, 
kurie yra nuo kreivy akių išgydyti 
šiemėt:

P-as Gco. Keble. 605 S. Albany 
Avė., Chicago. Ugnagesis sako: 
“Dr. Carter išgydė mano mažos me
rgaitės kreivas akis be akinių. Man 
bus malonu pasikalbėti su kiekvie
nu, kuris turi kreivas akis."

Iškaba besisukanti
šviesa. 21 metai 
ant State gat.

P-as Sindclar, No. 1715 Slring st., 
C.liicago, dirbo Sears Roebuck 7 me
lus. jo akįs buvo labai kreivos per 
20 melų. Jos buvo atitaisytos vie
nu atsilankymu, be skausmo, chlo
roformus arba akinių.

P lė Sindclar, jos sesuo taipgi bu
vo Jšgyds ta nuo kreivų akių. Kurie 
interosuojatės galite nueiti ir pama
tyti p-ną Sindclar ir jo seserį.

’ P-nas Stanley Stack, No. 2039 N. 
Oaklry avė., mechanikas, turėjo kre
ivas akis per 22 melu. Jis buvo iš
gydytas vienu sykiu Dr. Carterio 
metodo mis.

P-nas John Keczewski, No. 2921 
Milvvaiiker avė., įžymus vertelga 
bunkeris ir teatro savininkas, buvo

Tokia gera sveikatą gali tureli tiktai tie, 
katrie tupi rysią kraują ir gerai veikiančius , Avidurius.

Musu žmonės ėia, Amerikoj visai kitaip 
gyvena negu gyveno sename krašte ;turi ki
tokį valgį, kitokį darbą ir kitokį orą. Ilgas 
darbas dirbtuvėse apba kasyklose greitai at
siliepia ant kraujo ir viduriu veikimo. To
dėl mes tankini matome vyrus ir moteris su 
pageltusiu, be kraujo, veidu arba kitokios 
kokios ligos ženklais.

šimtai tuksiančiu padėkavojimo laišką 
liudija, kad dėl užlaikymo geros sveikatos, 
gražios veido išvaizdos — tankiai reikia var
toti pagarsėjusius Parlola saldainius, kurie 
išvalo kraują ir suteikia gerą viduriu vei
kimą.

Todėl kožna šiuri pasiskubinti su užsa
kymu sau dėžutę PARTOLA, kad nuolatos 
turėtu po ranka savo draugą. PARTOLA 
rekomenduojama ir parduodama didelėse 
po 1 dolerį dėžutėse, šešios dėžutės už $5.

VELTUI.
Graži ir naudinga dovanėlė ko- 
žnam prisiuntusiam užsakvma 
ir pinigus sykiu su tuo pagarsi
nimu.

PARTOLA yra geriausias 
draugas vyru, moterų ir vaiku. 
Kožnoje šeimynoje privalo ra-

Laiškus ir užsakymus adre
suok i te:

APTEKA PARTOSA,
aklas nuo vaikio per 35 metus. Jis 
atgavo regėjimą nuo Dr. Carterio 
gydymo vienas ir pusė metų atgal. I

P-ni l'osha, No. 4653 Ausim avė.,’

slies viena dėžutė PARTOLA.
(1)

160 Second Avė.
Nevv York, N. Y. l)ep. L. 1

Chicago. sako: "Dr. Carter išgydė
mane nuo vaikio 15 metų atgal. Ma
no akis vra dabar sveikos. Man bu-
tų malonu pasikalbėti su bite ypata 
apie mano stebėtinų gydymų".

Reikalaukite Dykai Knygutės kas 
link Kreivų Akių, arba ateikite į 
mano ofisų, kur aš su noru parody
siu uždyką savo metodų kiekvienam, 
kuris interesuojasi, arba kas turi 
draugus, kurie, turi kreivas akis.

FR. O. CARTER, M. D.
120 SO. STATE STREET

Durjs j žiemius nuo The I-'air 
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 
ryto iki 5 po piet. Nedaliomis nuo 
10—12 dienų.

'CENTRArMlNUFACTURING
OISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(TeL Drover 6.510).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 |'o pietų. Suimtomis ikfr 1 po pietų 

VAKARAIS
Seredomis ir Suhatomis nuo 6 iki 

8 vai. vakarę.
Mane galite matyti banke, bet rei- ■ 

kalni atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus. r

3343 I.nwe avė.,
(Tel. Boulevard 9983)

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

EXTRA!
Sveikinu su Kalėdom ir Naujais Metais visus 

savo kostumerius.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
.•‘anedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras I5c. Balkonas 10c
Prie šių kainų prfakaitoma ir

Ir ir 2c kariškas >nokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSThn . • Jt-ra GATVftS

Gerbiamieji mano kostumeriai ir kostumerkos! 
Užprašau visus, kaip didelius, taip ir mažus, kaip se
nus, taip ir jaunus ateiti į mano speciališką Kalėdų 
išpardavimą ir nusipirkti visiems ko tik kam reiks, 
nes mano krautuvėj galima visko gauti, o kainos da
bar taip yra nupigintos, kad daug pigiau negu di
džiajame mieste.

Taipgi kiekvienam savo kostumeriui suteiksiu 
Kalėdų dovaną — puikų Kalendorių.

Su pagarba,

Trainis Dept. Store
3218 So. Halsted St. Chicago, III.

.................. ............

(Tąsa nuo 5-to puslp.)

lės spinduliais, gėrėjos meiliu 
laukų žalumu ir klausėsi paukš
čių skambančių balsų; su auk
suotais debesėliais plaukia jo 
dvasia.

Atsigavo ligonis ir viltį įgijo ir 
sustiprėjęs stos į sunkius dar
bus.

RENGKIMĖS.

Šioje vietoje daug kartų 
buvo raginta Amerikos lietu
vių jaunuomenė būti prisiren
gusia. Ridi prisirengusia prie 
dviejų dalykų tvirtos savo or
ganizacijos ir teikimo pagclbos 
savo draugams jaunuoliams ten 
užmaryje. Tik gaila, kad šie bal
sai liko neišgirsti, arba išgirsti, 
bet užmiršti... Uoliai seku kik- 
vieną Janu. Skyriaus numerį, 
bet užmiršti... Uuolini seku kiek 
tuos raginimus atsiliepė vos ke
li draugai jaunuoliai.

Kodėl taip? Kodėl musų drau
gai taip mažai rūpinasi tais taip 
svarbiais klausimais? Nejaugi 
mes visa jau turime? Nieko pa
našaus! Mes dar neorganizuo
ti, mums stoka sutarimo, kad 
reikale galėtume stoti talkon sa
vo draugams Lietuvoje.

Draugai, šitaip laukti negali
ma. Reikalinga daryti visa, kad 
šią žiemą sustiprėtų-išbu jotų 
vienintelė musų jaunuomenės
organizacija Lietuvių Socia
listų .Jaunuomenės Lyga. Ruti
nai !

Girdėjau, kelios L.S.J.L. kuo
pos pakėlė klausimą apie įstei
gimą centro įstaigos. Kalbėjo, 
bet nieko nepadarė. Kas lai pra
dės? Mano manymu, šitą dar
bą turėtų pradėti Pirmoji musų 
Lygos kuopa. Ji skaitlingiausia 
nariais, joje randasi kelintas 
gera'i prasilavinusių draugų. Ta
tai Pirmoji kuopa turėtų kreip
ties į kitas kuopas, kitaip sa
kant paduot tą klausimą visuo
tinam narių balsavimui. Vėliau 
butų galima išstatyt tinkamų 
kandidatų į L.S.J.L. centro vir
šininkus. ,

Kaip jau sakiau, tatai reika
linga atlikti kuogreičiausia 
dar šią žiemą. Kada prasidės 
“piknikų-išvažiavimų sezo
nas”, tuomet jaunuolių nebepri- 
sišauksi. Juos prisivilios ‘‘žalio
ji giružė”... O musų organiza
cija, ji pasiliks tokiame pat pa
keitimo stovyje iki kitos žiemos. 
Gal tik dėlto, kad mes neturime

centro, musų organizacija iki 
šiol negalėjo išbujoti-išsiplėtoti 
po visas Amerikos lietuvių ko
lonijas. Tai kalbėdamas turiu 
omenyj štai ką, tuomet jaunuo
lių nebeprisišanksi i kuopų susi
rinkimus. 'Tuomet juos “vilios 
žalioji giružė”... O musų orga
nizacija pasiliks tokiame pakri
kimo stovyj iki sekamojo ru
dens. Gal lik dėlto, kad mes 
neturime centro, musų organi
zacija nespėjo išsiplėtoti po vi
sas Amerikos lietuvių kolonijas. 
Tai kalbu turėdamas gerą puti- 
rimą. Man teko būti lygiai ke
liose lietuvių kolonijose* “rytų 
valstijose/’ Teko kalbėkis su 
draugais jaunuoliais, kurie no
rėtų sutverti jaunųjų socialistų 
kopelę, bet nežino kaip, net ir 
to nežino koks numeris jiems 
tektų... Rūtų visai kas kita, jei
gu ims tvertume LSJL. cen
trą. Viršininkų adresai tilptų 
kiekviename Jau. Skyriaus nu- 
nicryj ir prie pirmo reikalo 
draugai galėtų žinoti jų adresus 
Man teko “užklysti kelintoje vią 
tų rytinėse valstijose. Teko kal
bėli su draugais jaunuoliais apie 
Lietuvių Socialistų Jaunuome
nės Lygą. Jie norėtų įsikurti 
jaunųjų socialistų kuopelę, bet... 
nežino kaip. “Nuo kurio galo 
čia pradėti ir kokį pasiskirt nu
merį”... Pasakė vienas jų. Rū
tų visai kas kita, jeigu mes tu
rėtume L.S.J.L. centrą. Viršinin
kų adresai tilptų kiekviename 
Jau. Skyriaus numeryj ir prie 
pirmo reikalo draugai galėtų 
kreipties į jį informacijų.

Chicagiečiai, jus pirmieji su
tvėrė LSJ. Lygą. Jus pasirū
pinkite, kad butų sudarytas or
ganizacijos centras. Mes, cleve- 
landiečiai, tuoj prisidėsime ir 
darysime visa, kad butų įkurta 
LSJL. kuopų visuose aplinki
niuose miesteliuose: Akrone, 
Youngstone ir kitur. Draugai, 
rengkimes!

— Clevelandietis.

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

MOKINA:
pianu skambinti, teorijos, 
dainuoti iš gaidų ir tt.

MOKESTIS: 8 lekcijos $10. 
Kreipkitės Utarninkais, Ket- 
vergais ir Suhatomis.

Naujas Adresas: 
3249 So. Morgan St. Chicago 
s (Buvusiam Tananevičiaus 

name)
AL, • ■ • ■■------------------------j

□r. D. J, BAG0C1US
23 Akmeny Gerai Reguliuotas Laikrodis su Gražiai kvietkuotais Viršais

t*
Kiekvienas privalo tureli puikų ir praktiškų 23 akmenų auksinį laikrodėlį toki kaip šis. Kiti vertelgos ims 

lėlį, kuris neprisilygina prie šilo. Kodėl tu turi eit kur kitur pirkt laikrodėlį ir mokėti 
, kada tu gali gauti jį nuo mus už dirbtuvės kainų.
musų dIdelis pasiulijimas prie LAIKRODĖLLIO

Mes Čionai trumpai apibrėšime šį laikrodėlį. 
Jis turi labai gerus vidurius, 23 akmenis, jis 
yra apie tiek storas kaip sidabrinis doleris, 
laiko teisingų laikų, nes jis turi speciali re
guliatorių, kuris užlaiko Jį lygsvaroj, ir jis 
turi gražius, kvietkuotus viršus. Viršus ir 
vidurius mes gvarantuojame ant 20 metų. 
Tas laikrodėlis yra žinomas per visas Su
vienytas Valstijas, Kanadą ir Europą. Visuo
se laikraščiuose tu patėniysi, kad visokios 
kompanijos garsina 23 akmenų laikrodėlį ir 
sako kaip geras jis yra, bet kada tu jį nusi
perki, tai pamatai, kad viduriai yra visai tie 
vertes. Jos paprastai nupiešia viršus laikro
dėlio labai dailiais, kas žinoma patraukia 
aki, todėl, dauguma žmonių perka jį iš tos 
priežasties. Ar ne taip? Mes žinome, kad 
kiekvienas žmogus nori gaut gerus viršus ir 
vidurius, kada jis perka laikrodėlį. SVAR
BIAUSIAS DAIKTAS KIEKVIENAME LAIK- 
RODP.LYJ TAI VIDURIAI. Tiktai pažiū
rėk ant vidurių šio laikrodėlio ir kitų laik
rodėlių, ir tu pamatysi didelį skirtumų. Jei
gu tu supranti ką nors apie laikrodėlius, tu 
tuojau gali pasakyt, kad tai YRA GERAS, 
PIRMOS KLESOS 23 AKMENŲ GELŽKELI- 
NLS LAIKRODĖLIS. Tu gali pirkt siutų

tumų, ir tuojaus pamatai, kurs siuts yra geresnis. Tu guli pirkt 23 akmenų laikrodėlį «tiž $7 arba $8, bet pri- * • - ~ ’ • - * __ , ,, _i®ii iLL..*|
už tų pačių kainų, bet mes žinom, kad tu geriau norėsi užmokėt kelis dolerius daugiau ir gaut laikrodėlį su
kuriuom tu busi užganėdintas. Geras laikrodėlis tai musų geriausia rekomendacija, šis laikrodėlis yra vertas

mažiausia $25.00 ir tu Tegali jį pirkti pigiau nė jokioj krautuvėj, bet mes turime nupirkę labai daug laikrodėlių ant kart, todėl mes parduosim
juos tau DIRBTUVES KAINA, KURI YRA $12.95. Prie to pridėsiu^ 17 sekančių daiktų, visiškai dykai: t, Naujo patento britvų ir vienų extra
asmenį. 2, šepetukų dėl skutimosi. 3, Veidrodį, i, Kišenines šukas. 5. Cigaretams dėžutė. 6. Tabakui krepšį. 7, Fountain plunksnų, 8 Plaukams 
šepetį. 9, Kombinacinę formonetų sidabro ir popieriniams pinigams. lO.Sekretnų fortmonetų kurių gali atidaryti tiktai ta ypata, kuri žino sek
retų kombinacijos. 11, Signietinį žiedų. 12, Mažų termometrų. 13, Pinigams diržų, į kurį tu gali sutalpint savo visus pinigus ir, nebusi pavojuje 
apiplėšimo. 14, Aparatas su kuriuo gali pats sau nusikirpt plaukus, trumpai, vidutiniai ar by kokiam stiliui. 15, Sekrctna spyna, kurių gali at- 
rakyt tik ta ypata, kuri žino sekretų kombinacijos, ir gali būt naudota by kur, 18, Kombinacija iš 12 įrankiu viename, susidedanti iš šių daiktų: 
ledui pikis, plėtinių atidarytojas, kreicerius, fruktą shijų atidarytojas, vinučių kilnojimui peilis, žirklių gelanduotojas, stiklo pjaustytojas, bo- 
nkų atidarytojas, plaktukas, ir tt., 17. Bonka skystimo, kuris perspausdins arba paantrys tavo fotografijų ant stiklo arba ant laikrodėlio viršų. 
Tiktai pamislyk,’ kokių atmintį tu gali turėti, kada tu turi paveikslų savo motinos, tėvo arba pačios ant viršaus savo laikrodėlio. Yra labai len
gva tai padaryt, ir pilni nurodymai duodami su kiekviena bonkute. Dvidešimts fotografijų galima perspausdinti su viena bonkute. Mes duosime 
šiuos 17 naudingų daiktų d\kai kiekvienam, kuris užsisakys nuo mus viršminėtų laikrodėlį. Mes nenorime jūsų pinigų IšKALNO, tiktai iš
kirpk šį apgarsinimų ir įdėk 20 centų štampomis, arba sidabro, o likusius $13.75 tu užmokėsi kada laikrodėlis ir tie 17 daiktų jau pribus į tavo 
namus. Mes duosime tuos 17 daiktų dykai tiktai per 30 dienų su kiekvienu laikrodėliu. Rašyk šiuo adresu:
UNION NOVELTY COMPANY, Dept. 408, 671 N. Carpenter St., Chicago, Illinois.

MONtY BEIT

Copyright 1918 by Edw. I aychert 
drapanų už $35.00 ir už $15.00, kurie gali išrūdyti vienodais, liet kada tu juos panešioji, tada pamatai skir- 
___r, ‘ ‘ i , : • - - --- -•.....--t- Tu guli pirkt 23 akmenų laikrodėlį-fiž $7 r ’ mo. 1‘ j’" 

lygink jį prie brangesnio laikrodėlio, tada pamatysi didelį skirtumų. Mes galim tau duot pigų laikrodėlį taipgi 
i 
kuriuom tu Imsi užganėdintas.

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas

Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rczid. 10731 S. Michigan Avė. 

Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 342,

+
A A

Jonas Zinkus

46 metų, mirė gruodžio 20 d., 
8 vai. vakare. Velionis paėjo iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Ba
takių parap., Lietuvoje paliko 
moterį ir du sunu. Amerikoje 
išgyveno 16 metų.

Laidotuvės Įvyks nedėlioję 
gruodžio 22 d., 9 vai. rytų iš 
namų 2121 N. VVestern avė. i 
Liet. Tautiškas Kapines.

Kviečiami giminės, draugai g 
ir pažįstami atsilankyti j šer- I 
menis ir dalyvauti laidotuvėse. I 

» ji

Jus norėtumėte 
būti tikri, kad ką 
jus perkate yra 
tikrai teisinga, ir 
kad tas tęstųsi ir 
tolinus jūsų už- 
ganedinimui.

Tokis yra musų 
supratimas par
davimo teisi figų 
prekių ir užtikri
nimo užganSdini- 
mo.

Mes links m n i 
grąžiname pini
gus, jei busite ne
užganėdinti.

Didele Sutaupymo Proga 
. —. . ■ : ant ----- 1 : 
Siutų ir Overkauty 

už $22.00
Sutaupymas $8.00 ant kiekvieno siuto arba ©ver
kauto.

Mes pasiūlome šventėms puikų skyrių rankomis darytų siutų 
Ir overkautų naujausių jauniems vyrams ir konservatyyių mode
lių. Siutai padaryti iš visų vilnonų, žalio flanel, mėlynos sorge, 
worsteds ir puikių casiincres. ,

Overkaulai visų vilnonų Cursys, Meltons, ir storų puikių mai
šytų vėliausių spalvų ir modelių.

Jus nusistebėsite pamatę juos po $22.00,
Didelis pasirinkimas Hart Schaffner and Marx ir Society Brand 

Siutų ir ©verkautų.

$25°°iki 45°°
Musų pasirinkimas aprėdalų dėl Kalėdinių dovanų yra stebėti

nas. Ateikite ir pamatykite kaip galite sutaupyti pinigus, pirm ne
gu važiuosite į vidurmiestį.

Atminkite, kad musų yra Wcst Sidc namas Hari Schaffnerio & 
Marx ir Society Brand Drapanų, l’lorsbeim čeverykų, Italų Barsa- 
lino Skrybėlių ir Manhattan marškinių.
--------------- 1

Pinigai 
grąžinami Hirsch & Geis --------------------------si

Namas 
didelės

linksmai
-.... .....--- ------ DVI SANKROVI

vertės
...

829 iki 839 S. Halsted St. 512 Milwaukee Avenue.

i Citizens State Bank i
== Melrose Park, III.

Mokame 3% už padėtus pinigus.
Dėkite pinigus i,

| Tvirta Vietinį Taupymui Banka |
Šis bankas yra po valstijos priežiūra

RANKAS STT LAIKRODŽIU

PARMOS !
Miestelis Hart, Michigan su 2000 gyventojų, gražioj lygu
moj, npic kurį apsigyvenę daug lietuvių ūkininkų ir jau 
yra pasiturinčių. Jau turi draugystę ir išleidžia laikraštį— 
“Ūkininką”. Toje apielinkėj randasi keletas gerų formų 
ant pardavimo. Taigi parašykite įdedami markią, o gausite 
Farmų listą arba katalogą ir “Ūkininką”, o pasirinkę sau 
tinkamą mes aprašysim ko tik norėsit žinot, o ateinantį 
pavasarį jau busit pasirengę ir žinosit kur keliaut pasižiū
rėt ir nusipirkt tarp gerų kaimynų, kur bus linksma, ramu, 
sveika ir linksimi gyvent. Visados adresuokite taip:

Amerikos Ukinikas, Box 96 Hart, Michigan

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10,

U ■-...  - -------------------.............. . .



Subata, Gruodžio 21, 1918.

Kepurinis Balius^
K. OF P. SVETAINĖJE 

11037 Michigan Avė., Roseland, J11.
, Grieš puiki muzika.

Inžanga 25 centai YPATAI.

LIET. tylOTERŲ PROGR. SUS. 25 KUOPOS

Nedėlioję, Gruodžio-Dec. 22,1918 Į Šokiai prasidės 6 vai. vak.

Pusė vakaro pelno skiriama J. V. Stilsono ir 
J. Šukio bylai.

Kviečia visus atsilankyti LMPS. 25 kp.
Muzika po vadovyste Sarpaliaus.

P. S. Kas neturės kepurės, negalės eiti šokt. Kepures 
pardavinės svetainėje.

savo akis'

Įsigyk kcrzheim kalėdoms

■ Geras Linksmumas Visa Meta Chicago ir Apielinke Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

SU KERZHEIM-KLEINOLA NAMUOSE
I aimingas namas, kuris tu
rės naują Kerzheim-Kleino- 
la Player Pianą dėl palai
mos Kalėdų dienos! Laimin
ga šeimyna, kurią linksmins 
ilgose žiemos naktyse šis 

muzikalis mechaniškas dy- 
vas.

NUPIRK DABAR 
Kalėdoms

Kalėdos yra labai arti. 
Mažas depozitas palaikys 
bile kokį instrumentą dėl 
l risiunlimo ant švenčių. Bet 
neatidėliokite.

Įz kerzheimkpl7yera
■ priskaitant 6 pėdų, geso arba elektros lempą. 0IQ|
I arba muzikos šėpą. suoBuką. uždangalą ir 20
■ muzikos rolių jūsų pačių pasirinkimo. Viskas už ""

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Neužsitikėkit 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 metų patyrimą ir 
galiu ‘---- -’-T- •- —• • • •*
jums 
lieku

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dee. 21, 1918, 
as reųuircd by the art of Oct. 6, 1917
A. LALIS SUGRĮŽO.

Antanas Labs jau lapo paliuo- 
suiias iš Studentų Kariško La- 
vii imosi Korpuso, į kurį jisai 
įstojo apie trįs mėnesiai atgal, 
ir vyto vėl pradės dirbti “Naiv- 
jieeų” <Tt’dakdijoje. Taip-pal

“Kalėdų dovanėlę.” Darbinin
kai, tarnaujantis minėtame ban
ke. daugiau kaip metus laiko, 
gaus 15 nuoš. nuo savo metinės 
algos; (lirbanlįs apie 6 mėn.

Visi kiti, ty. tiegaus 10 nuoš. 
kur tarnauja 
gaus 5 nuoš, 
nas negausįąs 
dolerius.

Aplamai, nė vie- 
mažiaii kaip 25

Lengvi išmokėjimai — Mes nerokuo- 
jame nuošimčio.

KI

•eloriaus pareigas.

jNAS GAUNA $25,000, 
'AS TIK $350.

True translation filed wilh the posl- 
master at Chicago, III., Dee. 21, 1918, 
as retiuirctl by the acl oi Oct. 6, 1917
MES REIKALAUJAME 
DIDESNIŲ ALGŲ.

Sako paliuosuotieji 
kareiviai.

Kcrzheim—KIcinola
STYLE “S” Vienas augščiau- 
sios rųšies ant marketo, turi 
savy je Cheney akciją — su le
mpa, suoliuku, uždangalu ic 
20 muzikos rolių, vis- $C^U 
kas už .....................

Cable—Nelson
iš šių plačiai žinomų playerių, 
ypatinga podukcija—su šuo-

muzikos rolių. Viskas

“NĖRA Al’GATOS RENDOS”. Mes esame nuošaliai nuo augšlos 
rendos apiclinkės — tas yra driko jus sutaupy site daug dolerių ant 
by kokio čia pirkto instrumento. 38 metus teisingo pirkliaviino 
užtikrina kiekvieną pirkinį.

Naujas Kcrzheim Pianas—Specialiai $175.

Jūsų senas 
pianas arba 
kalbama ma-

imta mainais 
ir bus pada
roma gera 
sutartis.

KLEIN. BROS
”* PIANO STORE"**

2027-29 South Halsted St.

vaitę iki Ka-
Sekančią san-

lėdų Klein
Bros, pianų

atdara vaka
rais iki 9:15

m

ro
M.

cas palyginimas, (laso koni- 
ijos direktorių tarybos pir- 
link: s, Samiiel Insuil, gali

nei dvidešimt penkis taks
ius i metus, o tūlų kitų, pa
dų darbininkų, algos suda- 
ledaugiau, kaip 350 dolerių... 
i nė alga!

Nl TEISE TRIS UNIJOS 
VI išININKUS.

Teisėjas Sanbornas vakar nu-

jos narius — Milhael

ks utį dolerių piniginės paban
do •, tretysis — penkis šimtus.

? Gilėtieji asmens buvo rasti

Prieš musų departamentlnę krautuvę.

NEPADARYKITE KLAIDOS sankrovą at-
apie larpvalslijinę komerci- 
kitaip Sliermano aklo. Ar
klį’ kitaip — jie bandę iššau-

Kareiviai, kurie la|įį> paliuo- 
suoli nuo karinės tarnystės ir 
dabar įieško darbo senosiose

“protiniai darbo darbininkai” 
klerkus, slenogralai ete. Šildo
mos jiems algos esą permažos. 
“Prie dabartinės brangenybės

užreiškč vienas buvęs, kareivis. 
“Tie, kur statė losiu savo gy
vastis apgynimui šalies intere
sų, turi teisės prie-žmoniškesnio

TRAUKIA TIESON KETU
RIS SALIUNININKUŠ.

Ponia Eninia Burnieister, no
ri gaut 10,090 doleriu. Vakar 
jjjė patraukė tieson keturis sa- 
liimininkus. Jie —■ išviliodavę;

kūdikiams likdavo mažai arba 
visiškai nieko.” Tai||i tą pni-

Pažink Save
DARBININKE!

Ar tu dar nesupratai iki šiol, kaip dideles garbės vertas esi? 
DARBININKE! Tu savo pūslėtomis rankomis padarai lą viską, kas 
pasaulyje gražiausia ir puikiausia yra; tu išslalai didžiausius mie
stus, tu padarai puikinsiąs mašinas, tu prisiuvi drapanų, prikasi an
glių, nutiesi gelžkelius, iš tavo darbo lūžia nuo daugumo, kaip val
gomųjų taip ir kitokių daiktų krautuvės, žodžiu, tu visą pasaulį rė-

O tuo tarpu tu pats kenti šalti ir badą. Todėl, jei tu nori žinoti

kovą tu privalai savo jįarbę apginti, — lai užsirašy k vieną iš darbi
ninkiškų laikraščių. Nes tik darbininkiški laikraščiai tesirūpina 
darbininkais; kitokie laikraščiai leidžiami liktai dėl išnaudojimo, 
dėl klaidinimo darbininkų arba dėl darbininkų priešų naudos. To
dėl jei esi darbininkas, neprivalai remti kitokių laikraščiu, kaip 
lik darbininkiškus!

NAUJIENOS—išeina kas dieną. Kaina metams Chicagoje $6.(10
$5.00

LAISVĖ—eina du kartu į savaitę. Melams kainuoja .............. $3.50
KELEIVIS—savaitinis laikraštis. Kaina metams lik .............. $1.75
DILGĖLĖS—mėnesinis iliustruotas žurnalas. Kaina metams .. $1.00 
KARDAS—mėnesinis žurnalas. Melams kainuoja .................. $1.00
CHICAGO SOCIALIST—Socialistų Partijos oficialis organas, išei

na vieną karią savaitėje, anglų kalba. Pavienis numeris 2c. Kas

Laikas yra labai brangus. Kaip greitai tu gali sustiprinti savo 
proto jiegas? “Mokyties ir kilus mokyti”, skaityk sau vienas, skai
tyk kitiems. Skaity k balsiai. Skaityk tiems, kurie klauso ir kurie 
neklauso. Skaityk visiems: pripras, klausys ir supras. Skaityk! 
Jei tave už tai bara, grasina, jei draudžia, užgina - 
lyk viską ir visada. Skaityk perpiete, skaityk vakare. Skaityk vi
są laiką. Skaityk ir duok visiems kitiems skaityt — mokykis ir ki
tus mokyk. Tokis yra tavo obalsis, lokis yra tavo ginklas. Vartok 
jį visada ir visuomet. Užsirašyk šiandie tuoj, dnbar ir pavieniais 
pirk viršminelus laikraščius, naudokii s knygomis, kurios randasi 
DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE. Bus laiks nuo laiko garsinamos 
“Naujienose” apiclinkei Chicagos, kurie norite, bet nuturite pi
nigų duodu pasiskaitymui. Kreipkitės antrašu:

skaityk! Skai-

Darbo Žmonių Knygynas
3238 S*o. Halsted St., - Chicago, III.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salto St.
Telephone Central 6393 

Vakarais -
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockwell 6993

Jr. K. Draugelis
DENTISTAS

3261 S. Halsted St. i
Phone Drover 5052 ■ 1

U2
BANKO.

’UOLIMAS ANT

ir abėgo.

beturi apsiginklavę banditai
1 iu užpuolė Sumini! State

bat ko darbininkus iškelti ran
ka.*;, banditai pasigrobė nuo 25 
iki 35 tūkstančių dolerių pini
gais bei laisvės bondsais ir vė
liau susėdę dideliu automobi

liui! pabėgo.
Išeinant iš banko banditus 

nulėmijo netoli stovėjęs polieis- 
las, kuris bandė pasiteirauti kas 
jie do vieni. Banditai atsakė 
ličiais. Beje, banditus “pa

sveikino” šūviu tūlas krautuvės 
savininkas. Vienas banditas lur 
imt liko pašautas. Policijai įsa
kyta daboti visas ligonines ir 
privačius daktarus, kad paga-

GAVO “KALĖDŲ DOVANĄ.”

Žinomasai lietuviams Cent
ral Mamtlacturing Distriet ban
kas suteikė savo darbininkams

mis, dabar turėsią sugrąžinti a- 
nie keturi saliuninkai.

NAUJIENŲ VAKARAS.

ščiol penktąsias metines musų 
dienraščio sukaktuves erdviame 
West Šitie Autliloriume, kertė

jos prašomos ne
Draugi

Rengimo Komisija.

GOING UP!

Turėsite mokėt daugiau 
už savo butą.

diiil randus “mažiausia ant 10
15 nuošimčių Tatai busią

1919 metais.

šilų daryli juos priverčia ne
svietiškas įvairių reikmenų pa
brangimas” ir tas... janitorių 
užsispyrimas padidint jiems al
gas.Dr. WHITNEY

Specialistas
Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, skil
ios arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arini jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba .sąnariuose, nustojimą noro valgy
li, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku-

Ofiso valandos 9 ^yUIITMfia V Ncdėliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. H ii E I ilk I iki 2 vaMdieną 

422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

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

Vieninlūlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
Išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvergius ir Subatoinis iki 9 valandai vakare. 
Panedčliais, Seredomis ir PCtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRF.NZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasicrius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAB 
ST. SZYMKIEWICZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

BBENZA 
KROTKAS

DYKAI!
$50,000.00 “par” vertės Šerų išdalinsime savo 

kostumeriams DYKAI.

Jeigu tamsia nori gauti didelės ir turtingos kompanijos Šerų 
DYKAI, kurie labai augštai pakils ir neš didelius dividendus, tai 
tuojaus atsišauk ypališkai ar laišku j musų ofisą. Vienam kos- 
limieriui duosim nuo $100 iki $1009.00 “par” vertės Šerų dykai.

Šilų sūrų niekur kitur negausite, kaip lik per musų firmą. Juos 
greitai išduosime. Todėl pasiskubink. Tuojaus atsišauk ir su
žinok apie kompaniją ir jos išlygas.

Peoples Investment Co
(Ineorporatcd)

220 S. State st.—Suite 1422—Chicago
Tel. Harrison 2021

Ofisas atdaras kasdien iki (i; sukatomis iki 9 vai. Nedėliotais 
nuo 12 iki 1 po pietų. Kalbame lietuviškai.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPOBTO

VYRAMS IR SUAlJ’GIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir • il
gėčiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais Įvairių ligi), kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei pęršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pugelbos 
Hptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniui uždykų. Atmink, kad mes kož- 
num gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujate paturimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau ap- 
tiekoriuH Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
pndnrvti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. S. M. ME8IROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, II.L.

Jys turite mokytis angly kalbos 
■ DABAR----------

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 augštesnėje 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 Milwaukec avė.)

219 S. Dearborn St. (Prieš pačftj). Chicago, III

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Prilaikau, akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D

nuraunąs, naiaras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje atsilikimų iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. 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

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at
bukink ian t, 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-los vai. ryto iki 
8 va), vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

lingi,

| Or. A. R. Blumenihal

OnO
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akis Egzaminuoja Dykai
ZSIk Gyvenimas yra

< tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

iį\ j, Martotfam T Pagerinlą Oph- 
thalmometer. Y-

kas. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6187.

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

3149 S. Morgan St., kertė 82 iL 
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

BmM. >38 S. Aabland Cblragt 
T«l«ph«a« Hayvarkai 4C<4

DR. A. A. ROTE
RUSAS GYDYTOJAS Ii CHIRURGAM 

SpacialistM Moteriškų, Vyriškų,

Ofisai: 8354 S. Halsted St, Chlcar 
TeltphoM* Dr«v«r

V A UA N 008 j 15—11 ryto; 1—S
7—8 vakaro. Nadėllomia 15—11 Atentv

Dr £ Stupuickt
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS- Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki a vakare

DR. AL HERZMAN IŠ RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomau per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
8t. nctoii Ft’k St.

VALANDOS; Nuo 10-12 pietų, ir 
6—8 vikarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halstad Street

VALANDOS; 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834.

9 r. P.G. Wiegner į
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

I įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
3325 So. Halsted St., Chicaąo. |

8 MfflMinMRKBnMHMūnMBnHIUOBMr

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA j

Mrs.A.Michniewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika- 

si Pcnnsy 1 varii jos
hospitalūse ir Phila- 
Jelphijoj. I’asekinin- 

pntarnauja prie 
indymo. Duodu rodą 

visokiose ligose molė
tais ir merginoms.

3113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo G iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.1



Kardo'* vakaras šiandie. •

Tėmyk apgarsinimą
estas buvęs bcreikalin- Į 
parmazonas” pats aplei-

CHICAGOS
ŽINIOS
NORTH SIDE

nas. Apie prakalbas ne nerašy
siu, nes visi jau žino, kaip mu
su “tautiečiai" dabar k v

Antri m. lai. kaip šioje daly- ‘ tu pažimėli, lik apie
aukų. Pirmiausia jie pradeda 
nuo šimtinių ir dacina iki pen
kinių. Aukotojai turi ateiti 

ir padėt savo 

reikalais.

rinkimą c

gvnas

gijo didelės iižuojaiilcs tarpe 
vielos lietusių ir atrodo, kad 
šiai.dir be knygyno jie negalė
tų apsieiti kaip be druskos.

Atžagareiviai, kurie praėjusią
vasarą buvo padarę atkaklų už- publikos: kokįs jis geras, kiek 
įmolima ant knvgvno, atlikda- jis yra pasidarbavęs ir tam pa- 
mi šlykščių darbu ir vėliau už- našiai. Bet jeigu atsiranda to- 
sipuldami ant jo per savo juo-.kių, kur neatboja tų pagyrimų

to, vienas, kitas jau

jie jau pradeda suprast ir pra-

vai
pasakodami, kad ap- 
;ra prapultis.

. Lai mažai ja naudojasi, todėl

kalbų, vakarėlių, taip kad kiek
vieną vakarą svetaine yra užim-

galai yra paskyrė komisiją, ku-

švietos vakarėlių. Bet iki šiam 
Inikui apie komisijos veikimą 
nieko nesigirdi...

n? jaučiama vis didesnis ir di
desnis literatūros trukumas.

jama literatūra, yra rengiamas

d., Sclioenoflrn svetainėje, kt r- 
tė Mil\v;iukev ir Ashland Avė. 
Kadangi vakaras bus su progra
mų, tai komitetas rūpestingai 
ruošiasi, kad jisai butų kuopui- 
kiausias. Kalbėtoju yra pakvie
stas Naujienų redaktorius, d. P. 
Grigaitis. Pirmyn mišrus cho-

sirodyt ką gali. Tikimės, k.id 
visuomenė parems šį prakilnų 
užmanvma. —Jonas.

♦ l

Prietikiai-prietikėliai

išgirsti sekamą “dialogą:"
Petrai kur taip skubi?

pi joną.

Kur?
Nugi, matai — yvestsidėj!

Bet, Petrai, tau i 
eiti į bedievių vakarą...

matai pridera-ne-
Nugi lai išsispave-

dosiu,...
Bet...
Koks čia 'bet-

Jis orait nupp8 
o—

a...

ižnai, orai, kelios dienos

šė aukų parapijos reikalams,

Visi šiandie ant

Kardo” vakaro kelis

nes esą truputis skolų.” Bet apie 36 prakalbų, M. X. Mockus 
j vienas parapijomis ėmė ir iškė-’i 
| lė “balių." Pradėjęs šaukti, kad 

jis penkiolika metų kaip dirbąs 
ir nieko neturįs, o kunigėlis...

j Geri pampi jonai užpn 
“išmest tą parmazoną!

.... 4.... 1............... ..

grie.šnų ko- 
. .—Olesius.

WEST SIDE
Sis ir tas.

tininkai surengė “prakalbas su 
programų. ” Kalbėjo pp. Liul- 

pru

aukoja. Kada nesiranda norin
čių aukoti, tai pradeda, kelti j

T< ks atiku rinkimo v
mano supratimu, yr«i

budas

Žmogus, karia buvęs tokiose c f c. I
prakalbose daugiau nenorės at- 

uis tuo bildu žmogus pamatys 
kaip “tautiečiai” elgiasi ir į to

nu
mes ranka. rems las pagelbės numalšinti.

1,0(10 doleriu.

nyčioj buvo kokios ten misijos.

tikrai prakeiktas, 

mo, dabar juokiasi visos senos 
bobelės. Girdi, tam musu c ku-

Juk
dnbar ne senovės laikai...

Tai mat, atėjo gadynt 
bobulė daugiau išmano, negu 
pats pons zokoninkas!

kad

apie
\Vestsidieciai, pamatę apgar

sinimu 
sparčiai

Mockus
Mat, čia senai be buvo 

su savo prakalbomis!

prie Kalėdų vakaro.

Aną dieną mačiau “Drauge,” 
kad tūlas Cicero koresponden
tas aimanuoja, buk vienos ka
talikiškos draugijos narys pla
tinąs laisvamanių laikraštį “Lie 

riau. Pats didžiausias stulpas 
Aušros Vartų parapijos, t: i yra 

tuva. . c •

ntsiprašifht, laisvamanišką Lie-
Bet 

tarp tautininko ir klerikalo pas 
mus jau senai nėra jokio skir
tumo. Meška su lokiu abu
du lokiu! —Olesius

Iš LAISVAMANIŲ VEIKIMO.
Lietuvių Laisvamanių Fede- 

racijos amžius palyginamai ne
ilgas, Bet nežiūrint to, ji gali 
pasidžiuoti savo našiu darbu.

Pirmiausia LLF. nulaužė ra

kur dabar jie nedrįsta nė akių 
parodyti. Vadinas, laisvama
niai sutriuškino galingą smaką, 
kuris tykojo, pagauti į savo žio
bs, netik laisvamanius, bet ir

Antra, 
.nnršrulus. Kučinskas pasakė |J|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||^

paėmimas i savo

organu.
Paėmus “Krintą” j savo ran- 

lurfjo |><.1W.lėli daugderacija I 
klinčių, nes klerikalams “pasi
darbavus”, buvo sulaikyti du 
“Kardo" numeriai, kas daug pa
kinkė laikraščio bujojimui. 
Bei laisvamaniai lito nenusimi
nė, lik sparčiau 
Čia jiems daug 
čioji visuomenė 
la ir pinigišką 
L. F, turėdama 
nuo visuomenės, 
sas klintis ir dabar

savo užuojau- 
paramą. L. 

tokią paramą

ga-

paminėjimui

ra apvaikščiojimą šiandie, gr, 21 
d., M. Mi ldažio svetainėj. Kiek
vienas turėtų dalyvauti toj iškil
mėj. —Olesius.

SVEIKAM ŽMOGUI ..
LINKSMOS KALĖDOS.

Visus linksmumas Kalėdų 
švenčių priguli nuo sveikatos 
visu namiškiu. C v

Namai, kur užlaikoma Trine-

Elixir of Bitler Wine) sutiks 
šventes su linksimomis daino
mis.

įsvaro vi- 
sas ligas is kimo ir 
žmogui gero lipo.

vii Akinimui, priduoda
Visose vaistinėse po

apetilo. j
$1.10. Ir

jeigu reumatizmas arba neura-'
Igija (galvos skaudėjimas) ap- g u./sa'lvė.'1' Prell-Ken’lu bus 
sireikštų, tai 'Trinerio Linimen-, 'T. Dundulis. Malonėkde alsilan- 

k\ Ii kuosktiiltingiausia.
— P. Mik ulėmis.

nuo
išsinarinimo, nikstvlejimo, ska- 

tidejinio raumenų (niusknlll) 
ir nuvargusių kojų.

Kainuoja po 35c ir 65c vais
tinėse ir 15c ir 7,5c per krosą.

Jeigu nori skalavimui, reika
lauk Trinerio Antipnrtin, prii- 
mnus ir pasekmingas prietai
sus. Vaistinėse po 50c ir $1.00; 
per k rasą po 50c ir $1.15. Jo- 
seph Triner Company, 1333-

Chicago, III.

CICERO, ILL.
Pranešimas, 

keliais žodžiais noriu 4 kp* yra nutarta pastatyti 
nr iiu'šti Ciceros lioliivinins knd s,‘ennJc veikalą "Alkani Žmonės”— pldlKsll (.,!((I( s U( tuviams, ka(’, j)|.aug|j()S malonėkite atkreipti į lai 
nuo naujų metų paimu savo damą ir nestatyti šito palies veika- 

_ . . v. lo. —Komitetas,nuosavv’ben visiems žinomą
*■ * i » z

Shlico coalyardą, 16 gal. ir 49LS.IL. 1 kuopos nepaprastas susi
et., Cicero, III. Paimdamas į ’’a^i,naso iv'ks M™(»‘lži<>1 22 dieną 2 vai. po pietų. Aušros svet. 
savo pankas minėtą coalyardą. Draugai, meldžiu skaitlingai susirin- 

• • i- y kilę. —Rašt. J. K. Vaišvilas.permainiau ir luinos užvardi- 
nimą. Naujas coalyardas po na- LMPS 58 kp* stato scenoj veikalą

• | • • • v* i___  ___c?.........................An *i imtiuju vardu ir po nauja priežiū
ra.
žemesnėmis, prieinamomis. Ge
ros angljs, žema kaina, geras.
patarnavimas. Anglių 
mo sutartis užtikrinta.

“Kas tam kaltas
• m. Meldažio svetainėj

Sausio 26 d. 1919
.......... . j.—Meldžiame

Noriu, kad ip kainos butų kilų draugijų nesimokinti šio vei- 
i khlo ir nerengti 'jokių pramogų tą 
dieną. LMPS. 58 kp. Valdyba.

Mano

krinimui kaip anglių ėmėjai, f Brighton Park. — LSS. 174 kp. pir- 
1 ma lekcija bus nedėlioj, gr. 22 d., 
3 vai. po pietų, A. Maženio svet., 3834 
S. Kedzie avė. Lekciją skaitys 'T. 

mpas 19 et. ir 16tb st., Cicero,11)l,n<lulis ten,a socializmo principai.
. i Draugai ir draugūs, kurie manot

III., o busite tikri, kad mano žo- lankytis, tfkritc pribūti laiku, nes pi-
1 rma lekeijrK yra svarbiausia. Už 
lekcijas mokėt nereikia.—P. Gura.

gįs nuolatinius mano kostume- 
rius.

JONAS KAIKARIS, 
Savininkas.

Kalėdų
Dovanos!

Užlaikom visokios rųšies aukso ir 
sidabro. Musų lavoras užtikrintas. 
Kas pas mus auksą perka, tas auksą 
ir gauna.

Didžiausia krautuvė Cicero.
M. URBAITIS JEWELERY CO., 

1902 W. 1 ith st., Cicero, III.

NAUJIENOS, Chicago, III

Pranešimai Springfield, III. — LSS. 29 kp. re
ngia lavinimas vakarą, gr. 22 d., 7 

________ __ ______ vul. vakare, Allens svet., 7 ir Wa- 
1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras shington gat. Kuopos draugai ir pa- 

■_• ‘v. šaliniai kuoskaillingiausiai malonė-
22 d. 10 vai. ryto, Aušros kilę atsilankyti. Kuopos Komitetas* 

Ir visos nosies ligos pasekmingai
lavinimosi susirinkimas įvyks iicde- 
lioj, gr. 22 (I., 10 vai. ryto, Aušros 
svet., .3001 S. Ilalsted si.. Lekcija le
moj (ims diskusijos): “Dešiniųjų ar 
kairiųjų socialistų pozicija tinkame- | 

1 snė”. Draugui, visiems ims galima’ 
diskusuoti. Katrie norėsite ginti sa
vo pusę malonėkite gerui prisireng
ti. Taipgi, draugai ir draugės, mel- 

i atsilankyti paskirtu 
Jonusevičius.laiku.

LMPS. 9 kp. repeticija veikalo — 
"Parmazonai” Įvyks panedėlyj, 23 
d. gruodžio, Aušros svet., 3001 So. 
Ilalsted g|. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visi lošėjai kviečiami susirinkt.

—Ko m it etas.

LSS. t-l a kp. rengia jpreJekciją 
Mildos svetainėje, 31 it So. Ilalsted 

lekciją skaitys rusų kalba A. Slok- 
1 liekis, tema: "Kame yra bolševizmo 
t gale ir kokia jo taktika". Pradžia

/ :30 vai. vak. Kviečia visus.
—Renginio Komitetas

Ateities žiedo Vaikų Draugijėlės 
( horo repeticija, vedama p lės Sta- 
niuliulės įvyks nedėlioj, gruodžio 

22 d. 2 vai. po pietų, Mark White 
Sąuare svet. — Visi Ateities Žiedo 
nariai malonėkite atvykti. F. S. K.

LMPS. 9 kuopa rengia eglaitę At
pilęs Žiedo vaikams, gruodžio 28, lioj 22 d. 10 v. ryt 
7:30 vai. vakare, Mark \Vhile S(|uare 301 So. Ilalsted si. 
svetainėj, 29-ta ir Ilalsted gal., Su į bus diskusijos: Dcš. <u 
dailiu programų, kurį išpildys palįs Į alislij pozicija tinkamesni 
vaikučiai. Meldžiame svisuomenė j
skaitlingai alsilnnkyti. hižanga dy
kai. —Kviečia Rengėjos.

“Riruticčių” (lomai.—Nuo pereito 
ularninko, gruodžio 17 d., choro re
peticijos dabar yra laikomos nuosa- 
vioj “Birulės” svetainėj (321!) S. 
Morgan St.) vietoj Mark While S.

kiti savaitėje - ularniukais ir suka
tomis. Norintis įsirašyti draugijon, 
malonėkite atvykti prieš 8 vai.

—L žilvičiutė, Seki’.

karo.

L. L. Federacija rengia svarbius 
debatus panedėlyj, gruodžio 23 <1., 
M. Meldažio svetainėj. Debatuos M. 
X. Mockus ir Anupr. Karalius. tema 
“Ar reikalinga darbininkams lais
vamany be?" Pradžia 7:31) vai. va- 

visus atsilankyti. 
—Ko m i t etas.

Roselando LDLD 79 kp. rengia

Kardo” vakaras įvyks šiandie,

M. Meldažio svetainėje,

2242 W. 23rd Place

Pradžia 7 vai. vak.

nes bus
F. Talustis.

LSJL 3 kp. susirinkimas įvyks su
imtoje, 21 gruodžio, 1630 Grass. — 
Malonėkite visi susirinkti, nes bus 
svarbią reikalų.

Liet. L. F>ed. rengia vakarą sub., 
gruodžio 21, M. Meldažio svet., 2212 
\V. 23rd PI. Bus sulošta viena iš gar
siausių komedijų — “Klebonijos Vi
duryj”. Beto, MOCKUS ir KUČINS
KAS laikys prakalbas. Užsibaigus 
programų! šokiai. Vsii kas tik gyvas, 
i.šanksto rengkitės į busima “Kar
do” vakarti. Komitetas.

Roseland, IIL LMPS. 25 kp. ren
giamas kepurinis balius bus nedėlio
ję, gruodžio 22 d., K. oi’ P. svet., 
11037 Michignn avė. Puse vakaro 
pelno skiriama Liet. Soc. Sąjungos 
Am. Apsigynimo Fondam Kviečia 
visus atsilankyti. —Komisija.

Roseland, III. — TMI). 142 kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
dėlioj,juodžio 22 d., 2 vai. po 
tų, Audros kambariuose, 10900 
chigai/ avė., bus renkama nauja 
dyba ir daug svarbią dalykų 
svarstoma. Todėl visi draugai 
lonėkite ateit paskirtu laiku.

—P. Kisielius.

ne- 
pie- 
Mi- 
val- 
bus 
ma-

Enst Chicago, Ind. — LDLD. 70 
kp. susirinkimas Įvyks nedėlioj, gr

l draugas malonėkite atsilankyti, nes 
, bus renkama nauja kuopos valdy ba 
uteinanliems metams, ir priimsit 
knygas, kurie dar negavot “Ant ry- 
luoįaus po socialūs revoliucijos". 
'Taipgi atsivestai ir naujų narių.

Bašt. P. .L Sakas.

Anglą S. Partijos 20 wardos kar
iu su LSS. 37 kp. laikys exlra susi- 

vai. vakare, Malinausko svet., 1813
1 S. Ilalsted st. Buš nominuojama kan-
i didatai j aldermanu.s, todėl visi dra-
1 ligai būtinai kviečiami į susirinkimą.

Rast. K. KazlauskiiH.

111. — LDLD. 29 kp. 
susirinkimas įvyks ne- 

2 vai. po pie- 
So. Main si.

Rockford, 
priešmelinis 
dėlioj, gruodžio 22 d. 
tų, Monlagne llouse, 
Draugai ir draugės, meldžiu atvyk- 
ti paskirtu laiku, nes yra svrbių rei
kalų, 
siimsil 

te.
Norintieji prisirašyti alcifrl- 

Org. S. Vežėnas.

LSJL 1 
la\ inimos susirinkimas

k p. be n tiras

Lekcijos tema 
ar r. soci- 

Draugai 
visiems bus galima diskusu >li. No
rintis ginti savo pusę prisirengkile. 
Atsilankykite paskirtu laiku.

-—J. .1. Jonuševičius.

LMPS. 9 kp. mėnesinis susirinki
mas bus subatoje, gruodžio 21 d., 7: 
3(1 vakare, Fellowship svet., 831— 
33 PI. Visos narės malonėkite atsila
nkyti. daug svarbių reikalų reik ap
kalbėti. Kviečia Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Antano 

iš Lietuvos paeina iš Na- 
Suvalkų gub. Norėčiau 
Meldžiu atsišaukti 
kas žinot meldžiu

Pajieškau savo švogerio 
Kraučuno; 
umie sčio, 
susižinol i. 
čiam 
nešti

pa- 
pra-

šituo adresu:
.1 uozas Gružinckas,

i. Mozart st.,/ Chicago

Pajieškau savo draugo Andresv 
\Varl), Kauno gub., Raseinių pav.

cagoje. .lis pats tegul atsišaukia, ar 
kas žinote praneškite jo antrašų, bus

Slanlev Gagens,
318 So. Halsled si.,

A l KAMBARIIJ
ATIDUODAM \ rendon švaros, ši

ltas kambarys dviem arba vienam 
vaikinui. Trečias augšlas, priekis. 
1910 So. Peoria st., Chicago

ATSIDUODA ruimai 
laikinam.
3211) Emerald avė.,

pavieniem
Chicago

PAJIEŠKAU PUSIN1NINKO
NAŠLĖ pnjieško pusininko į res- 

laurantą su $500. Vieta gerai išdir
bta per 8 melus. Priimsiu našlį ar
ba vaikiną, našlę arba merginą.

Mes. Kanlaut, 
1G1!) So. Ilalsted st., Chicago

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI AGENTAI RAINUO
TU PARDAVIMUI. LABAI GEBĄS 
UŽDARBIS IR PRITYRIMAS NE- 
REIKAI.ING \S. DEL PLATESNIU 
INEORMACHU KREIPKI TĘS IN 
SOUTH BOSTON RAINCOAT CO., 
151 BROADAVAY,

SO BOSTON, MASS.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Mokestis gera. Darbas ant vi
sados. Atsišaukite tuojaus.
1810 So. Peoria st., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris, gera už
mokestis, vieta pastovi.

End. Shulmeistras, 
2611 \V. — 24 si. Chicago

REIKIA prityrusio jauno janito- 
Tiaus, nevedusio. Gera mokestis. 
Atsišaukite i Jevvish Congregalional 
Church, 1425 S. Ilamlin avė. ir 
Douglas Blvd., Chicago.

BEI KALINGA moteris arba mer
gina, kuri atsakančiai gali dirbti re
storane ir moka gerai valgius ga
minti. Atsišaukite greitai.

3228 S. Ilalsted si., Chicago
Tel. Boulevard 2602.

PARDAVIMUI: 3 nauji 2 Halu. I 
— 1 kambariai naujos mados, $250 
cash, likusius kaip randą. Kaina— 
$3000, arti AVeslern avė., Pamatykit 
McDonnelI, 2630 W. 28th SI atdara 
9 iki 9 kasdien ir Nedčliomis iki I 
valandai.

REIKALINGAS porteris j saliom) 
suprantantis janitoriaus darbą. Ge 
ra mokestis. Atsišaukite tuojaus: 
6059 So. State St., Chicago, III

RANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

atsiduoda ant ramios, $60 Į mėnesį; 
savininkai užmoka $40 į mėnesf. 
Priežastį patirsite ant vietos.

Rasimas,
4010 Elli.s Avė., Chicago

PARDAVIMUI
PASINAUDOKTII-: PROGA

Parsiduoda enciklopedija Britani- 
ca, 2!) tomai, vienuoliktos laidos; 
”(*cipbination bookcase”, rašoma 
mašinėle (t\pe\vrit«į) "Remington” 
ir šiaip kitokiu naudingu knygų. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Atei
kite arija rašykite:

A. Dvylis,
358 E. 53rd si., Chicago, III.

Telephone Kcn\vood 5779.

PARDAVIMUI: The Marie Blahnik 
Pbarmary, Įsteigta nuo 1868 prie \V. 
18 st. 't uri Imt parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoijui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite į

J. .1. Sidlo,
971 W. I9lh si., Chicago

PARDUODU pirmos klesos Elec
tric čeverykų taisymo šapą. Prieža
stis pardavimo 
dtlje.

- negaliu dirbti vi-

A. Kunisky,
1009 E. 61 si, 3 Uokai -į rytus nuo 
Collage Grove, arti Ellis avė.

RAKANDAI

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
'Taipgi puikų Playcr Pianą, vėliau- 

jo ir miegamojo kambariu setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

EXTRA S TOBAGE PARDAVIMAS 
rakandą ir Viclrolij. Už $50 nupirk
si didelę Cabinęt Viclrolą su pui
kia pastala, taipgi $12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletą *150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausią pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dyką. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedčliomis iki 4 vai.

\Veslern Slorage, 
2810 W. Harrison St., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS

PARDAVIMUI: Pelninga nuosavy
bė. Visa išrendavola. 'Tikras bar- 
genas. 'Turi būt parduota tuojaus. 
Klauskite Romu 615 — 13!) Norlh 
Clark si., Chicago, III.

TIK $109.00!
Pu esi duoda už speciališkai n u ma

žini:! kainą naujas mūrinis namas 
su augštu beismanlu. gazas, elektra. 
maud\ nė ir kiti vėliausi paranku- 
mai. Lotas 30x125, geroje apielin- 
kėje, vienas blokas nuo gatvekarių 
linijos. Speciališkai parsiduoda už 
$2000.09. reikia įmokėti tik $100.00. 
likusius ant lengvų išmokesčių, kai- 
porendą. Atsišaukite pas

A. Grigas, 
3111 S. Halsled st., ? Chicago

PAMATYK GREITAI
PARSIDUODA 2-jų familijų mu

ro ir medžio mimas 4 ir (i kamba
rių. Kaina $1800, Įmokė! $301), o ki
tus ramios išmokės.

COMPANY,
3301 S. Ilalsted st., Chicago, III.

NORIU IŠMAINYTI NAMA ANT 
BIZNIO.

Kurie norite mainyti savo biznį 
ant namo, kreipkitės sekančiu adre
su:

A. Grigas,
3111 S. Ilalsted st., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 re
mtos, užpakalyje barnū, $45 rendos 
į mėnesį. 954 W. 19lh si. Alsišauk-i 
le į Jos. Sidlo,
971 W. 191h st., Chicago

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj yjeloj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmanla'is ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitj, 4448 S. Sawyer Avė. 
'Telephone McKinley 3351. Chicago

TP.MYKITE LIETI VI Al!
No. 235 West 105 Place parsiduo

da labai pigiai 5 kambariu medinis 
namukas. 50 pėdų lotas. Kaina $2000. 
Galima pirkti ant lengvo išmokėji
mo. No. 133!) West 1121h Place. par
siduoda irgi labai pigiai medinis na
mas su 6 kambariais ir vienu lotu. 
Namas randasi naujoj lietuvių kolo
nijoj. Kaina $2300 ant lengvo išmo
kėjimo; už ('ASU bus pigiai.

Atsišaukite dienomis arba seredo- 
mis ir subalomis nuo 7 iki 9 vai. vak.

S. P. TANI S, 
11227 Michigan avė., Roseland, III.

PARDUOSIU 5 akrą farmą prie, 
pat (Jiieago su naujais namais. Na
mai vieni verti $2500. Stuba šiemet 
statyta. 7 kambariai. Upelis bėga 
per vidurį žemės. Žemė labai der
lingu/ Parduosiu viską už $3000. 
Turi būt parduota šį menesį.

G. AVaslovas, 
2814 W. 36th st., Chicago

KARMA 160 akerių parduosiu už 
$5000; Įmokėti $2000, reštas ant 5 
procento. 100 akerių išdirbtos že
mės, 6 arkliai, galvijai, visokios ma
šinos, geri budinkai, 50 akerių,- ru
giais apsėta.

P. Slauzis,
2515 Clara PI. Chicago

Tel. Ilumboldt 6277

Subata, Gruodžio 21, 1918.

Rengia Lietuvių Laisva man iii

Federacija .

NAMALŽEMĖ
EXTRA!

Lietuviai pasiskubinkite. Parduo
dama labai pigiai 2 mediniai namai 
ant 1 toto, 351 I Emerald avė, Cliica- 
gb. Priekiniame name storas, fix- 
ieriai, lentynos ir šokeisai ir 5 mi
niai užpakalyje. 2 augštas, 8 kamba
rių tik-ką naujai išpopieruotas ir iš- 
malevolas. Užpakalinis namas 2 
auuštų po 4 kambarius. Kaina 
$2200. Galima pirkti mažai pinigų 
turint, nuo $300 iki $500 įmokėti. 
Morgeuius ant I melų. Priežastis pa
rdavimo savininko nesveikata.‘ jTuri 
būt greitai parduotas. Pasinaudfikile 
proga. Tel. Pūliniai) 3417. M. G. Va- 
laskas, 373 Kensington avė., (’Jiica- 
go, UI.

SVARBUS PRANEŠIMAS
Štai kur tavo laimė ir turtas! Ant 

pardavimo 2-jų aukštų kampinis na
mas. Pirmas pagyvinimas 6-šių ka
mbarių, antras 4-rių. Apačioj 6 ka
mbariai apšy įdomi “šlymu”, viršui 
4 kambariai apšildomi paprastu pe
čiu, ąžuolinės grindįs, maudynės ir 
kiti palankumai; — 1 blokas nuo 
Ilalsted karu ir 1 blokas nuo 51-os 
gatvės karų. Lotas verias $1,500, 
gatvės ir viskas kitas suvestas ir 
apmokėta. Njimas, ncrokuojanl ve
rtės loto, velias $3.200, lokiu bildu 
viso vertės yra $4,701). bet tą viską 
jeigu kas pirks iki Kalėdų, gaus 
tildai už $2, 150. Patįs randaunin- 
kai užsimoka už apšildymą, jokių 
iškašeiu savininkas neturi. Prieža
stis lokio pigumo yra lame, kad 
vaikai dalinasi mirusių tėvų Imtą. 
Lietuviai, pasinaudokite iš šios pro
gos Kas nori pasidaryti pusėtiną 
kruvą dolerių į trumpą laiką, tas 
čia turi aukso progą. Mažas įmo- 
kėjimas, lengvos išlygos. Del pla
tesnių paaiškinimu kreipkitės į

LIBERTY LAN!) AND 
LNVESTMENT CO., 

3301 So. Ilalsted SI., Chicago. III.
Telephone Boulevard 6775 
Klauskite —Jos. J. Szlikas.

Laisves Bondsai
AUGŠčIAUSIA kaina mokama už 

bondsus. Atsišaukite bile kada į M. 
Musil, 2115 So. Sasvyer avė., 3-čias 
flatas, arti Kedzie avė. ir 24 gatvės.

VALENTINE DREvSSMAKING 
COLLEGES

Su. Ilalsted st.. 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
«>«niu4. dėl biznio ir namu Via- 
tos •lun<k«mnw rt>-kn< < >i
f>rn^rvi i Gvarnatuu-
*ti išmokinti jus paMuU iuKdm ui 
$10 Phofl* Sėcley *643

6A&A PATEK.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, nirklybos 
(eisią, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dhiliarašys- 
(ės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsled St.. Chicago. 111.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą 
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 
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 stailės arba dydžio, iŠ bi- 
be madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ■ ant 4-to augšto.

DRAUGIJOS ~
DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO, ILL.): 
Frank Sadauskis, pirmininkas, 

1522 — 49th Avė., Cicero, 111. 
Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich, prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius \V(edcckis, fin. rašt.,

555 W. 14th SI. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, cenlralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Gco. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligoniu Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

■■■..... 11 ■■■-—_______ L___

Šiandie, “Kardo” vakare, da
lyvaus M. X. MOCKUS, kunigas 
BIMBA, minykai, minyškos ir 
dar kitokie.

ATEIKITE VISI!

49LS.IL



