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Finlandija
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Premjeras Kerenskis, sa
ko toliau žinia, išleido pro
klamaciją, užreiškiančią jo 
prisirišimą prie revoliucijos 
ir gvarantuojančią pašalini
mą bolševikų, taipjau perda
vimą visos vladžios demok
ratinėm organizacijom, lai
kinam parlamentui ir komi
tetui gynimo šalies ir revo-

Rusų partijos nesusitaiko
Generalis streikas Finlandijoj

Geležinkelių darbininkai reikalauja 
Kerenskio pasidavimo

Geležinkelių darbininkų u- 
hija pasiuntė delegaciją pas 
Kerenskį su pasiulymu, kad 
jis nevartotų agresyvių prie
monių prieš Petrogrado gar
nizoną ir darbininkus. Pre
mjeras, sakoma, atsakęs, 
kad jis neis agresyviu keliu 
ir nevartos represyvių prie
monių, jei socialistiškos par
tijos susitaikintų.

bolševikų karinį vadovą, kai
po komanduotoją Petrogra
do karinio distrikto.

Premjeras sako, kad pulk. 
Muravjevas paliepė Kišine- 
vo Darbininkų ir Kareivių 
Tarybai griebties energiškų 
žingsnių, kad paliuosavus sa
vo draugus Kišinevo kalėji
me, kurie buvo nuteisti ka- 
torgon už sukilimą prieš 
“pašalintąją laikinę val
džią.”

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917*
REIKALAUJA SUŠAUKI

MO REICHSTAGO.

Svarstymui Rusijos taikos 
pasiūlymo.

ition filed \vilh Ihc post- 
liicago, III., on November 

reguired b\ the act of
ant visų'Rusijos geležinke 
Jių linijų. Tuo geležinkeliv 
darbininkai stojo už sovietą
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masler at Chicago. III., on Novcmbeio pa 17. 1917, :is rciĮiiirc< 1 bv the acl of
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ks so- P i UOS PARTIJOS
ninin- in ESUSITAIKO.
Socia-• • Reikalą uja, kad bloševikai

butu pašalinti iš valdžios.

tus nuo Gatčina.
“Bolševikai sakosi perėmę'

lukia didelę kariuomenę! 
inlandijos, k id metus ją 
š Kerenskio kariuome-

biejų pusių mūšiuose

a lįstų landtagas, 
lujamas M. Toki 
uai sakosi jie pa 
is buržuazines

i'et versmas įvyko ramiai.
lokių riaušių nebuvo, nors 

C? 7

gali kilti betvarkiu, kada su-
sirinks landtagas. Finų vi
sos šalies streikas paraližuo- džios ir buvo daug nuosto- 
ja geležinkelių judėjimą.“

(Korespondento vadina-
m a sis socialistu
I a n d t a g a s bene bus se
nasis landtagas, kuriame di

Pertraukimas mušiu Mas- v

kuris liepos 18 d. nutarė pa- mą geležinkelių darbininkų 
streiko pranešama utąrnin-

mynę. Kerenskiui

las ir išrinktas naujas, da
bartinis landtagas, kurio di
džiumą sudarė buržuazinių 
partijų atstovai ir kuri da-

Socialistų vadovai pasiūlė 
bolševikams sekamas sąly
gas susitaikymui:

1. Nuginklavimas raudo
nosios gvardijos. 2. Pavedi
mas kontrolės Petrogrado 
garnizonu municipalitetui. 
3. Pertraukimas karinio vei
kimo laike svarstymo priim-

te 11 anslation filed \vith the post* 
sh r at Chicago. UI., on November 

1917, as reguired bv Ihc art of
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Kievo pranešama, kad len 
siaučia smarkus mūšiai.

I rtu translation filed \vilh the post- 
master ai Chicago. III., on November 
17, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

I RIĖMUSI TROCKIO.
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AI

master at Chicago, Ui., on November 
17, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

KERENSKIS TRAUKIASI.

PETROGjRADAS, lap. 14 
—Kerenskio spėkos, ėjusios 

nuo Gatčina į Carskoje Sė

LONDONAS, lapkr. 16.— 
Sulig pranešimo iš Amster
damo, Neprigulmingųjų So
cialistų grupė Vokietijos re
ichstage pareikalavo iš pre
zidento tuojaus sušaukti ne
paprastą reichstago posėdį 
apsvarstymui Nikolai Leni
no taikos pasiūlymo.

Neprigulmingieji socialis
tai taipgi reikalauja, kad rei-

nuo Gatčina j Carskoje Se- reikalus, liečiančius Kuršą, 
lo, tapo sumuštos Darbinin-j Lietuvą ir Lenkiją.
kų ir Kareivių Tarybos spė
kų tarpe Carskoje Selo ir
Pulkovo, 12 mylių nuo Pet-

Kerenskio pulkai pasitra
ukė į Gatčina, 30 mylių nuo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on November 
17, 1917, as reguired bv the act of 
October G, 1917.

IR “DIDŽIUMIEČIAI”

it n

KHC lapkr, 15.
iparamdos korespon-
va k y r pranešė, kad

lunkam j
i..

True Iraiislatioii filed \vilh the posl- 
masler ai Chicago, III., on November 
17. 1917, as reguired hy llie acl of 
October G. 1917.

KODĖL ŽINIOS SUVĖ
LĘS

COPENHAGEN, 1. 15. — 
Vokietijos didžiumos socia
listai, nenorėdami apsileisti 
radikalams, išleido atsišau
kimu, raginanti orio kuodi-
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n inkams, kitas žinių

Finlan- 
keliau- 
šaltinis

True translation filed wilh Ihc post- 
masler ai Chicago, III., on November 
17. 1917, as reguired bv ihc acl of 

i October 6, 1917.

GENERALIS STREIKAS 
FINLANDIJOJ.

lovo ir gen. Kaledino, kad jie 
dabar turi nuduoti vienišasis ■ 
su Kerenskiu, kad paskui iii .

... 1 J 5 į streikas.sunaikinus.
Leonas Trockis šiandie 

buvo nuėjęs į anglų amba
sadą, bet jo neįleido.”

True translation filed \vilh the post- 
masler ai Chicago, UI., on November 
17, 1917, as reguired b\ Ihc act of 
October 6, 1917.

1,500 KAZOKŲ ŽUVO.

LONDONAS, lapkr. 16.
Suvėlinta Reuterio žinia iš 
Petrogrado sako, kad 1,500 
kazokų tapo užmušta ar su
žeista mūšyje, ištikusiame 
ties Aleksandrovski stotimi, 
5 mylios į pietryčius nuo Pet
rogrado. Žinia atėjo iš bol-g 
ševikų šaltinių ir datuota la
pkričio 12.

True translation filed \vitn the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

CIO

veikimo

u s,

J 1 7, 1917. as reg 
i October (i, 1917.

G) A RE F K M AS

augštęsniajame ir žemesnia
jame Saksonijos butuose.

landta-

STOCKHOLM, lapkr. 15.
Finlandijoj kilo generalis

Geležinkelių ko

Rusijos visai sustabdyta.

l’rue translation filed \vith tbe post 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reguired by (Ik* acl of 
October (», 1917.

PANAIKINO NEDĖLDIE- 
NIUS.

Italai kovoja vandeniu
Venecija visai apleista

Potvinis neprileidžia vokiečių 
prie Venecijos

True translation filed \vith the post- 
masteY at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reguired byHbe act of 
October 6, 1917.

ATIDARĖ DAMBAS, KAD 
IŠGELBĖJUS VENECIJĄ.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on November 
17, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

VENECIJA APLEISTA.

Italai užtvenkdė lygumą, 
kad neprileidus vokiečių 
prie miesto.

Iš 160,000 gyventojų beliko 
tiktai 20,000.

VENECIAJ, lapk. 15. (su

ITALŲ STOVYKLA ŠIA
URINĖJ ITALIJOJ, lapkr. 
15 (suvėlinta). — Italų ka
iriški inžinieriai atidarė da-

veik tuščia’; gyventojų skai-

mbaš ant Piave, Šile ir seno
sios Piave upių ir priešai da

Dotvinį. 1 c
Vanduo tapo

tos vietos, kur p riešui pasi
ne r Piave u-

■

r u

m* i

ii)(

užliejo žemą lygumą.
Svarbiausias pavojus šio

je apygardoje buvo tame,

mbarduoti miestą iš savo po-

mas padaro užtvarą vandens
12 mylių platumo ir kelių pė-

160,000, sumažėjo iki 20,000.
M i e s t a s, a t s i t i k i m e a t ak os, 

galbūt nebus ginamas, kad 
išgelbėjus nuo sunaikinimo 
monumentus ir ( 
meni s.

A

va nes
nu ir ikre

bučiai 
brang' 
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'..ui likusiu
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silieką vietoje. Pasilieka 
vietoje, ir miesto majoras.

l’rue translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reguired by the act of 
October G, 1917.

VOKIEČIAI PAėMe 
CISMAN.

, dar leista 
užbaigti kelionę, bet trauki
nis, išėjęs utarninke iš Tor- 
nea, dabar yra sulaikytas 
Uleaborge. Kiek žinoma, 
traukinyj nėra amerikiečių. 
Telegrafinė komunikacija 
skersai Finlandija tebėra 
pertraukta.

part. atsisakius pripažinti 
Finlandijos ne^rigulmybės į- 
statymą, priimtą liepos 18 d.

ja dar neprisidėjo prie strei
ko.

SUTRAUKA ŽINIŲ APIE 
RUSIJA.

Iš viso to mišinio suvėlin-
PALIUOSUOTI įų jr prieštaraujančių žinių

KALINIUS.

; žodis tiesiog i

e
(
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COPENHAGEN, lapk. 15

riau suvartojus vandens ir 
elektros pajiegą ir sutaupi-

nedėldienio šventę į kitą ko
kią dieną. Tas sujudino šir- 
šualių lizdą. Rymo katalikų 
kunigija kuosmarkiausiai 
užprotestavo ir yra remia
ma protestonų. Katalikų 
darbininkų unijos surengė 
didelius protesto mitingus. 
Vien lik socialistų unijos ne
sipriešina. *

GATVEKARIŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS

l *

AKRON, Ohio. — Dau
giau kaip 1000 gatvekarių 
darbininkų sustreikavo, rei-atėjusių

nirmiau), galima išvesti, ikalaudami pakėlimo algos po 
10c į valandą. Streikas ap
ima ir užmiestines linijas.Pet-itapo sumušta, kad geležin- 

kelių darbininkai padavė ul
timatumą partijoms susivie
nyti, įste igia n t socialistiška 
valdžią ir kad geleži 
darbininku streikas t 

partijoms p r 
pie Įsteigimą

LAIMĖJO PAKĖLIMĄ.
cm mai

uų

uan

1400 Illinois Central gele
žinkelio telegrafistu laimė-

tariu li au

los derybos

Atėję kvatieron iš kitų 
frontų pranešimai irgi džiu
ginantis.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on Novcmbei 
17, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.
CHINIJOS PREMIERAS 

REZIGNAVO.

PEKING, lapkr. 16. — 
Premjeras Tuan Chi-Jui re
zignavo.

. “Mielaširdingas” teisėjas.
HAMMOND, Ind. — Pa

galios teisėjas McMahon su
simylėjo ant streikuojančių 
valgyklų ir viešbučių patar
nautojų (waiters) ir panai
kino savo injunetioną, drau
džiantį kitiems 
kuo-nors remti 
ir streikieres.

tini jistams 
streikierius

O priežastim tos didelės 
teisėjo “malonės” yra tai, 
kad streikieriai apgalėjo sa
mdytojus, laimėjo pripažint-

\ TJ J

Suėmė 1,000 belaisvių.

BERLINAS, lapkr. 16. — 
Karės ofisas paskelbė, kad

tas miestas Cisman, arti Ad- 
riatiko, ant vakarinio kran
to Piave upės, vengrų ka
riuomenė paėjo prieky n ir 
suėmė 1000 belaisvių.

TRJS AUSTRAI NU
ŽUDYTI.

VIRGINIA, Minu., lapkr.

Mar, jo pati ir Peter Tre- 
nich, tapo nužudyti kirviu 
jiems bemiegant. Policija 
mano, jogei jie yra nužudyti

kolos bondsų. Keturi žmo 
nes areštuoti, kaipo nužiu 
'"imi.
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Maskinis Balius
Su įvairiomis dovanomis vertės $200 

Rengiamas
DRAUGYSTĖS ŠV. VINCENTO A PAULO

Ned., Lapkričio-Nov. 25 d., 1917
STRUMILŲ BROLIŲ SVETAINĖJE,

158 E. 107 gatvė, kampas Indiana Avė., Roseland, III.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 25c. Su maskais—50c.

1 grupa—$15 pinigais; 2 grupa—$9 dovanomis
3 grupa $6.50 dovanomis. Pavienių dovanų — 47.

Maloniai visi kviečiami.

Apvaikščiojimas ir Balius
20 METŲ SUKAKTUVIŲ

DR-STĖS TEISYBĖS MYLĖTOJŲ

Nedėk, Lapkričio-Nov. 25, 1917 
MILDOS SVETAINĖJE, Kampas Halsted ir 32 gt. 
Pradžia programų 5 vai. po pietų. Inžanga 25c porai

Puikus Balius
_____RENGIA LIET. SOC. SĄJUNGOS 209-toji KUOPA,,

Ned., Lapki>Nov. 18 d„ 1917
VOKIEČIŲ SVETAINĖJE, 15th and Grand Gatvės, Toileston, Ind.

Pradžia 2 vai. po pietų.
Inžanga: Vaikinams 25c; Moterims ir Merginoms Dykai.

Kviečiame visus atsilankyti, kaip jaunus taip ir senus, be skirtumo 
j šį puikų balių. MUZIKA bus PIRMOS klesos ir grieš visokius lie
tuviškus šokius. Todėl, gerbiamieji, nepraleiskite tos puikios pro- 
fįus. Beto bus puikios dovanos: laketukas merginai ir skėtis. Mes 
tą pamiršome įdėti į plakatus, taigi tas puikias dovanas pagarsino
me Naujienose. Kviečiame visus atsilankyti KOMITETAS.

Aštuntas Iškilmingas Balius
IK PENKIŲ METŲ SUKAKTUVĖS

Rengia LIETUVIŲ VAKARINĖS ŽVAIGŽDĖS KLU BAS 
NEDĖLIOJĘ, Lapkričio-November 18 dieną, 1917. 
A. J. IAUTERBACH SVET., 4819 W 12th St. kam p. 48 Ct. Cicero, III. 
l*rad žia 3 v. po piet. Inžanga vyrams 25c; Moterim ir merginom 15c. 
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ant šio iškilmingo baliaus, ku
riame bus prakalbos, .deklamacijos ir kitokie pamarginimai.
Grajis Puikiausia Muzika. Kviečia Vakarinės žvaigždės Kliubas

Puikus Teatras ir Balius
Parengtas 

LIETUVIŲ DRAMATIŠKO RATELIO
NEDĖLIOJĘ, Lapkričio (Novembcr) 18-ą dieną, 1917.
A. VEISELIO Svet., 333 E. 14 St., Chicago Heights, III.

Stato scenoje dviejų veiksnių komedijų:
“MULKINĖ IR MULKINTOJAI”

Ir vieno veiksmo komediją— 
“KURČIAS ŽENTAS”

Pradžia 5.30 vai. vakare. Inžanga 25c ir 35c ypatai
Kiekvieno lietuvio priederme yra pamatyti šiuodu juokingiausiu veikalu, 

kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyt. Komitetas.

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Lapkričio 17, 1917.

PUIKUS VAKARAS
SU PERSTATYMU PARENGTAS 

Lietuvių Moterų Progresyviško Susivienijimo 43čios Kp.

Ned., Lapkr.-Nov. 18,1917 m.
P. PAKŠTO SVETAINĖJE, 4837 W. 14th St., Cicero, III.

Scenoje statoma 2-ju veiksmu komedija:
‘ AMERIKONIŠKOS VESTUVES”

Pbone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA

Prof. E. Teichmann.

Gyvybe ir Mirtis
Gyvybės pradžios ir pabaigos tardinys.

Verte J. Laukis.

r—*

(Tąsa).

Bet jei galėjimas vystyties re
miasi organizmo atmainyniu, ir 
jei jis, aplamai, be šito atsimai
nymo nėra manytinas, tai ypa
tybių sumaišymas, kaipo atmai
nų padarymo buklo svarba yra 
vargiai kainojama perdaug. 
Mums tąsyk paaiškėja, kodėl 
gamta šitai aigai jokių būdų 
nesigaili. Šitai jei vienatų su
maišymas yra variacijų tvėrė
ju, o variacija — evoliucijos tvė-

diniu apsireiškimu visam orga
niniam pasauliui; jei tokiu badu

vybes išsilaikymas, aplamai 
tai gamta negalėjo būti perdaug 
dosnia savo būdų eikvojime ap
rūpinimui normaliu šitos aigos 
žengimo, padarančio viso gyvy-

noma, čia lieka neišrištu klausi
mas, kokiu budu tam tikros iš
davos pasidaro, klausimas, ko
de! sykį pasidaro vienas susi
jungimas, kitą sykį kitas, klau
simas, kodėl vieną sykį padide-

neveikiamosios. Žengdami 
į šitų klausimų sritis, mes įeina
me j nežinystės karaliją.

šiap ar taip, apie dauginimosi

gi dabar žinome daugiau, negu 
žinojome piriniaus: mes žino
me, kad į ją reikia žiūrėti, kaipo 
į vienių susimaišymo pasekmę, 
šita žinia gali buli vaisinga evo
liucijos teorijai tik tąsyk, kaip 
ji apteiks ir pirmąsias, pras les
ti iasias gyvybės lytis sieki muši 
prie porojimosi, prie lytiškų jau
smų. Tąsyk mums reikia ma
nyti, kad šitas siekimus atsira-

pirmutinė gyva esybė buvo taip 
susidėjusi, jog visos paeinančios 
nuo jos lylįs galėjo įgyli ypaty
bę tolesnėms permainoms. To
kiu budu pirmutinės gyvos esy
bės visai nėra tokios prastos, 
kaip tas rodytųsi. Mes net ga
lime pasakyti, kad jų sudėjimo 
prastybė yra prigavinga ir kad 
visas sudėtingumas, pasidariu
sio iš jų organinio pasaulio bu
vo suvesta juose į visiškai pra
stą lytį, šitoj prastoj lyty j slė
pės gausus neišsemiamas turi
nys. Evoliucijos teorijos šali
ninkui šitame klausime slepiasi 
viena iš didžiausių sunkenybių.

bes negalima net pergalėti ir 
mums nelieka nieko dhugiau, 
kaip tyloj prieš šitą neišrišamą 
klausimj galvą nulenkti.

Musų tyrinėjimas privedė 
mus prie minties, kurią mes dė
stėme įžangoje. Mokslas nega-

šti. Jis paduoda tik atskirus va
rdus įvairiems pavieniams apsi
reiškimams. šitaipos jis kalba 
apie organizmų mainingumą, 
bet negali pasakyti, kuo tikrai 
šitas mainingunias išsiaiškina; 
jis sako, kad tam tikros gyvų c- 
sybių ypatybes yra perUjuodania 
iš kartos karton, bet jis neišsi-

Vakaras! Vakaras!

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

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

■ vi nu, kad išmokin-
Av * r siu j trumpą laiką, 
šokiai aUibupa kas pancdčlį ir ket- 
vergą; pradžia 7:45 va), vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
pagelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

šokiai prasidės 3 vai, po pietų; programas 7:30 v. vakare.
Inžanga 25c ypatai.

Kviečiame visus atsilankyti j viršminėtą vakarą, nes veikalas yra 
juokingas ir yra vertas pamatyti. Apart to bus daug visokių pamargini- 
UijVe, būtent. eilės, deklcmacijos, monologai, duetai, solai etc. Taipgi bus 
fFittMlama dvi dovanos: Daugiausiai gavusi rožių gaus pirmą dovaną '•*— 
rankų darbo Staltiesę; antra dovana — “Moterų Balsas”.

Visus maloniai kviečia atsilankyti KOMITETAS.

Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas

Ned., Lapkričio-Nov. 18,1917
PULASKIO SVET

1709-1715 S. Ashland Avė., kampas 18 gat.

Scenoje Statoma 4-rių Veiksmų Drama:

“Du Broliu”
Fradžia lygiai 6 v. vakare. Inžanga 35, 50, 75c.

Širdingai kviečiame publiką atsilankyti į musų 
rengiamą vakarą.

Minėtas Kliubas visuomet parengia puikius va
karus, bet šis vakaras tai bus puikiausias, nes veika
las DU BROLIU yra įspūdingas.

Meldžiame publiką nesivėluoti, nes perstatymas 
prasidės lygiai minėtu laiku.

Po perstatymo — linksmi šokiai.
Kviečia J.L.A.T.K. KOMITETAS.

Didelis Koncertas ir Balius

Šokių Mokykla

Mokiname sulig naujausia mada visokiu* lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:41 v. vak.

J. RASH1NSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicago, III

Duodama Privatinės Lekcijos

MUŽIKĄ LIS MOKINIMAS ? 
dėl jūsų vaikų ant smuikos 

D. GOLDSTEIN
Smuiko s Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michigan av.
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
‘ Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
port<x Katrie norite 
nusipirkti gražų Jaik-^36^^3“^ 
rodė!j, deimanto žie-5^- . • 
dėl j, devizkėlj, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kilų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAŲSKIS,
3303 S. Morgan St., Chicago

liuese lazdelėse visas tas nesu
skaitomas ypatybes, kurios liu
dija suaugusią viena (ą. Tas pats 
yra ir su evoliucijos teorija. Mo
kslas mano, kad gyvų esybių ka
ralystė pasidarė šitokiu keliu: iš 
žeAiesnių, prastų lyčių pamažu, 
ar šuoliais išsivystė augštai or- 
ganizoutos lylįs. Bet mes ir 
po šiai dienai negalime suprasti 
visus tuos budus, su kurių pa-

Didelis Kepurinis

vieną, labai dalyką supainiojan- 
Kaip apvaisintas kia- 

vienatos

kurias
subrendusi vie-

Rengia
BARZDASKUČIAI LIETUVIAI IR LENKAI 

NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 18 D. 1917.
North Sidėje, Lenkų Susivienijimo Svetainėje

Milsvaukee Avė. ir Augusta St. 
itsilankyti, nes tai bus tokis balius, kokio

Pradžia 6 vai. vakare. KOMITETAS.
ro pasaulinio gyvubės medžio

tai išvystytos lylįs. Jei mes net 
pripažinsime Danvino išstaty-

desnę rolę/ negu ji tikrai turi, 
lai pagrindai, ant kurių yra pa
statyta evoliucijos, vadinas va
riacijos ir paveldėjystės teorija, 
yra pilniausiu mįslių ir nesi
duoda išaiškinti.

Pripažindami didelę svarbą 
mokslui ir jo vadovaujančiai ro-

“BIRUTĖS” DRAUGIJA

Nedėk, Lapkričio-Nov. 25, 1917
UNITY CLUB SVETAINĖJ 

3140 So. Indiana Avė., arti 31-mos Gatvės, Chicago. 
"Birutės” Draugija deda visas savo pastangas, kad 
šįsyk surengus vieną gražiausių koncertų. Koncer
te dalyvauja geriausi Čhicagos dainininkai: P-lės Ra
kauskaitė, Rudauskaitės, Žemaičiutės ir Staniuliutė. 
Taipgi neseniai pribuvusi iš Europos atsižymėjusi 
svetimtautė, operos solistė, p-ni STRANDEN, kuri 
pirmu sykiu dalyvaus “Birutės” koncerte. Iš vyrų: 
pp. Stogis, Sarpalius, Zolpis. Beto Mandolinų Orke
strą, smuikų duetas, ir didelis “Birutės” Choras. 
Gerbiama publika: Kviečiame kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Užtikrinam, jog busite užgnėdinti.

ORKESTRĄ BROLIŲ SARPALIŲ
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 50c ypatai.

Tcl. Drdver 6369

P. CONRAD
FotografisąS.

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

VICTOR
GRAMAFONAI

Ir lietu
viški Re

kordai.
$10 0°
Ir augsi.

WIN0GRA0 & CORNGOLD

Rengia

BIRUTĖS KALNO DRAUGYSTĖ

apsireiškiančioms toles
niame organinio pasaulio vys
tymosi ir įsikūnijusio visų gyvų 
esybių organizmuose. Taigi, ši
tos pirmaprades esybės turėjo

šita ypatybė turėjo būti perduo
dama iš kartos karton. Tai yra 
manymas, kuris nevisai lengvai 
yra prilaikomas. Įsigilinkime

mus, mes visuomet turime at
minti tuos rubežius, kurie yra

lei. Apsaugojimui visuomenes 
nuo perdidelio kainoįiino mok-

Teatras ir Balius
11418 MICHIGAK AVEHUE 

Arti Kensington Av».
Pbone Pullman 655. Chicago, III.

Subatoj, Lapkr.-No v. 17,1917 atstovuose, kuriuos

MILDOS SVETAINĖJE
Halsted ir 32-ra Gatvės

... Pradžia 6 vai, vakare.

aipgi 
aus gražią dovaną

bus Rožinis Šokis. Daugiausia gavęs rosiu

KOMITETAS

reiškia, kad! žmogus ir visos gy
vos esybės jau tuose pirmuo
se gyvybės 
evoliucijos
kur-kas pirmykštesniais sulig jų 
sąstatus, kaip musų ameba, ši
lą išvadą mes padarome verčia
mi. Žinoma, galima manyti 
taip, kad kiekvienas išsivysty
mo laipsnis turėjo ypatybę vys
tyties lik tiek, kiek to reikėjo 
pasiekimui kito, augštesnio lai
psnio ir kad šitas kitas augštes- 
nis laipsnis vystėsi vėl savo ža
rų, ir tt. Bet ir šitaip manant 
dalykas neatsimaino. Ištikro, 
net ir čia priscina prileisti, kad

roma gamtažinių) , aš savo vei- 
kale visuomet rūpinausi pa
braukti tą buitį, kad visa žmo
gaus pažintis turi lik atnašinę 
vertę; žmogus tos pačios daiktų 
esmės negali pažinti. Visi ty
rinėjimai .nukreipti ton pusėn, 
neturi jokios praktiškos vertęs; 
šitie tyrinėjimai net žalingi, ka
dangi jie žmoniją atitraukia nuo 
tų uždavinių, kurių išrišimas y- 
ra galimu ir naudingu.

Naujas Išradimas
PUS-BALSO SISTEMA

kos. Mandolinos, Gitaros ir Mu- 
zikės-Harmonijos. Orkestrus 
praktika jau prasidėjo.

Prisirašykite.
Naujagadyniška Konservatorija

FRANK BAGDŽIUNAS, 
Direktorius

3343 So. Union Avė., Chicago.

DR-STĖS LIETUVOS DARBININKŲ
NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO 18 D., 1917.

M. MELDAŽIO SVETAINĖ JE 
2242 West 23rd Place

Duris atsidarys 6:00 valandą vakare;
Programas prasidės 7 valandą vakare.

Jžanga 25, 35 ir 50 centų asmeniui.
Kviečia visuos atsilankyti Komitetas.

Apsvarstykit 
Gerai.

Puikus Balius
Su Dovanomis Gramofono

RENGIA DRAUGYSTĖ APVEIZDOS DIEVO

Sub., Lapkričio-Nov. 24, 1917
MILDOS (ABIEJOSE) SVET., 32 ir Halsted gatvės
Pradžia 6 valandų vakare. Inžanga 25c porai.

Garsinkis ‘Naujienose

Ar galima 
kitur deiman- 

edus pi- 
pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti? 4

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Milvvaukee ir Nortb Avės.

TBLEPHONE YARDS 2721 į

DR. J. JONIKAI!)* I
Medikas ir Chirurgas*

3315 S. Halsted St., Chicag< I



stink

su tikėji-

diarbų jieš-

niiikui darbas gaut ncl<*ngva 
Mechanikams lengviau barba*

Musų jaunimas taip veikia, 
•:ip veikia, kad nogrąžu nei 
\ Ii apie jų šaunų veikimą. Km - 

■sausas”, bet 
taip šauniai

oi! Kad miestas ir

prakalbas
n. M. M<

būt socialistas. Mockus tvirki
no, kad katalikas jokiu budu ne- argo Matęs.

| maustyti bačkučių

giros niekada netrūksta.
MELUOSE 1LL.

et publikos atsilankė ta ne-kąs tvirtintu4.
gali būt republikonas arba (le

buvo kimštinai prisikimšus, 
ir tikintus pe rkant žmonės ei-

Lieluviu socialistu 4- V
kompanijos komitetas

rinkimuc

sminkis, kol laikas!..
Darbai mat pas mus šiuo tar

pu eina gerai, dolerių atsiranda,

i. kad nei bildu negalima misi

turbūt.

o ne likybi- 
sekta. Red.).

Po to buvo modami Mockui 
klausimai, į kuriuos jis atsaki
nėjo. Viename klausime d. Sta
nkus nesutiko su Mockum: Sla-

bas Krank ir James

ras (Ingis, kandidatas i teisėjus
O kad socialistai rengia susi- 
ikimus. prakalbas, tu Jurgu-

.aiškino apit

pasiklausyti. Girdi, ir per pamo
kslą išgarbinęs kunigą Mockų ir

batams jau buvo vėjus laikas, 
lai Mockus paklausė publikos:

ra

h

pos choras sudainavo Jaunuo
menės llymna; dainavo vien vv- 
rai. Paskui mišrus choras gra
žiai padainavo porą dainelių, o

las, kurs užėmė apie keturias

iš kur jie atsirado, kaip žmonės 
juos sau susitvėrė ir garbina,

Kalba buvo labai įdomi, c

debatai? Rankų pakėlimu vi
si išreiškė norą, kad butų pa
rengti debatai (tik apie dešimts 
balsavo prieš). Tokiu budu nu
tarta greitu laiku parengti deba
tus klausiiyu: “Ar katalikas ga
li būt socialistu ar ne?” Iš so
cialistų pusės d. Stankus priro- 
dinės, kad gali, o laisvamanių 
pusę gins Mockus, kad ne.

Debatai bus, be abejo, labai j- 
domųs, lodei reikia tikėties, kad 
publikos susirinks daug. Deba-

tarnaujančių teisėjų apeinamos 
elc., kur kapitalistų interesai su
siduria su darbo žmonių inte- 4
resais. Kl. Jurgelionis kalbėjo 
apie šios šalies valdiškąsias išlai

sas, i kurį žmonės siunčia atsto-

nių partijų, vietoj rupinimos 
žmonių reikalais , leidžia įstaty
mus apsaugojimui kapitalistų

konstitucijos gvarantuotas žmo
nėms laisves, kaip žodžio, spau
dos, susirinkimų laisvė ir tt. Del
io jis ragino žmones budėti ir

Pertraukos lai- mams, atstovais i visas valdžios 
įstaigas rinkti (įirbo žmonių

kad ir neper-
batus rengtu. kandidatus.

rių ten nepamatysi.
Linksminkis, kol laikas. sa

ko Jurgučiai. Duokdie, kad to
kios linksmybės ryto neišeitų 

nis.jiems tiro pakaušį..
EAST CHICAGO, INI).

Nubaudė sukčių biznierių

na moteriškė, J. F., nuėjo į vie
ną grosernę nusipirkti mėsos ir 
daugiau ko jai reikėjo. Papra
šius jai svaro šoldcrio, bučerius

bet tuo pat laiku moteriškė pa-

| «—------------ —.—.
Autorizuotas T^tas 0011 Šeru vertes $1OQ

JOKIU UŽDĖTU MOKESČIU
<- 4. 4.

skaičiaus orlaivių gudrybės Suvienytųjų 
anų, ir mes 

i gabumą, į-

m Tm ■ K Im n wl O I* W K UT. V W ,

PILNAI IŠMOKĖTA IR BE
Del priverstino reikalavimo didelio 

Valstijų Valdžia paskyrė $640,000,000.00 už kuriuos pirks 22^000’aeropl 
laukiame gauti sutartį, kadangi mes dab r statome aeroplanus ir turim 
rengimą ir kapitalą ir galime pristatyti aems dideliame skaičiuje.

nučio choro tai sunku geriau ir 
reikalauti. Paskui d. Vafnas 
dainavo solo, pianu pritariant, 
o po juo solo daiiAvo žinomas 
detroitiečiams barzdotasis p. 
Kazimeras Stankus. Jo dainavi
mas publikai taip paliko, kad 
net antru kartu jį iššaukė.

Dabar nors trumpai apie De
troito darbininkų padėjimą. De

Red,), bet turbūt retai kur dar
bininkai taip išnaudojami kaip 
čia. Dirbtuvės didelės, darbini-

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHICAGOJE.

•aMgloje ir tikroje Bunkoje. 28 metus teisingai vedamoje Bank*!*. 
fe prietiura Valstijos ir Susivienijimo Banku (Clcaring House) degoail? 

tr taupymo padfijimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvės. 
WALENTY SZYMANSK) 

pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank. 
GEO. C. VVILCE 

ce 'to, vice-prez. T. .VVilce Co 
JOZEF SIKYTA 

knsierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA uetuvisk^;

1900

prezidentai
OTTO KASPAK 

a 'e-prezidentas
WUJ.IAM OETTING 

prez. Oetling Bros 
' n \RJ ES KRUPĘ š 

rire-preridenta,
CA D ĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHBK 
prez. Pilsen Lumber O

J. PESHEL
»ekr. Turk Mnfg. C»

OTTO KUBIN
prez. Atla>

(Brewiug Ct

Del Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedėlio Vak.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių, 
kuriems sunku atlikti savo bankos reikalus laike paprastąją ban
kus valandą.

Del paranktinio tokią depozitorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedėlio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti musų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu Sa. 100,000.00.

State Bank of Chicago
■‘Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.”

La Šalie ir Washington gat. (Prieš City Hali).

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viską Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vicninlčlė grynai Lietuviška Banku po priežiūra Valdž.ios ir Įlan
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
I’adėkiįe savo taupomuosius pinigus į šia Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama,’kad jijsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban-

etvergais ir Subalomis iki 9 valandai vakare, 
s ir l’ėlnyėiomis iki 4 valandai po pietą.

Skolimiune pinigus ant
kinius reikalus.
Atdara 
Panedė

t l;u įlinkais, K< 
Jiais, Scredomi:

.I().\ \S BRENZA, Piri
J (> \ \ S KROTKAS, V.

JONAS BBEX’Z\
JONAS KROTKAS
ANTANAS BRO21S
KAZ. MATULIS

DIREKTORIAI:

PBANAS GIUBAUSKAS

įdomiausios, kokiu šio mieste-

Rcikčlu dažniau lokiu prakalbų

žmonių buvo labai daug su-

BINGRAMTON N. Y.

Margumynai.

pa buvo surengus vakarą. Atsi
lankė skaitlingas būrelis jauni
mo.Susirinkusieji linksmai Lai

taip-gi buvo žaidžiama

pelno kuopai keletas dolerių.

nutarus laikyti balių 21 lapkričio 
š. m., o paskui surengti prakal-

M. M. Račiute llerman, iš 4
Ne\v Yrko. Dr. Račiute Her
mai) buvo kviesta į Binghamto

priežasčių negalėjo atvykti. L. 
M. P. S. 23 kuopa, žinoma, nenu
siramins ir privers d. M. M. Pa
čiutę Herman atvažiuoti i 
Binghomtoną pakalbėti.

pos narių lavinimas antra lek-

diskusuojama. ar gerai socia
listų partija daro nominuodama 
kandikliais į miesto valdybą ne
atsakomas ypalas? Klausimus

didatai. jeigu jie butų išrinkti, 
kaip kada buvo nominuota kele
tas ir lietuvių? Vėliaus paaiškė-

kuopa labai silpnai gyvuoja,ir

tų galima gaut likietas socialistų 
partijai, turi statyti kandidatais 
kad ir ne visai atsakomus žmo
nes. Vėliaus diskusavo: Ar butuC-

keltos mėnesinės mokestis ant 4
5 centų, ir kad už tai galėtų gaut
“Naująją Gadynę”? Didžiuma

daugiaus blėdies, kadangi reikė
tų siuntinėli “N. G.” už (it) centu t 4
melams. Tiems nariams, kurie
skaito “N. G.“, tai butu gerinus: 
jie gautų daug piginus; bet ku-

naudos, kad jie ir gaus ją. lik

laidu.4.
. .J. Balandėlis.

po svarsčiais. Ji čiupt, ir randa 
pakištą švino gabalėlį, apie čver- 
ti svaro sunkumo. Parodžius ta- 4
lai kitoms krautuvėj buvusioms 
moterims, ji areštavo bučerių ir 
lapkričio 13 d. buvo teismas. 
Teisėjas nubaudė bučerių užsi
mokėti 30 dolerių pabaudos, ir 
kiek moteriške buvo išėmus “ant 
knygutės“ teismas nusprendė, i 
kad ji už lai taipjau nebemokė
tų. Tuo budu groserninkas už

doleriu.4

MATOMA DIDELĖ ATEITUS 
DEL AEROPLANU PO KARĖS

talkininkų kariuomene ir 
priešais visiškai supainiojųjų

ta vakariniame fronte, maloniai 
didėja nuomonė, kad tikriausia 
ir greičiausia kelionė į Berlyną 
yra oru.

didelę sumą pirkimui kariuome
nei oria i vys les gudrybių, kurios 
lakiodamas prieš vokiečių tvir
tovę turi lygintis daugumui A- 
merikoniniu karveliu, kurie* ko-4- 4

no padangę.
Su paakstinimu padidėjusiu 

per karę, įžymus biznio žmonės 
pranašavo, kad išsivystymas šios 
išdirbysteės bus daug didesnis 
po karės negu dabartiniu ku|<u 
ir sekanti ištrauka iš straipsnio 
gerąi žinomo ra sėjo, Garrett P. 
Serviss, parodo atmainą laikų.
“Broliai Ca protu, dideli italų

Ii orlaivių komunikacijos per 
vandenyną ir skrajojimą oriniu 
traukiniu dėl pasažierių ir pre
kių greitumu arti 200 tuviui i 4 *-4 4

kėjimu liktai tokio tobulumo 
milžiniškos pirmeivyslės, kurį 
šis pradinis Amerikoninis išra-

nybės, laike praeitų trijų metų.

nai pasiliks ir. kad mes malėme

pradžioje jų išsivystymo, la
kai oro yr;i atidaryti, jų gi di
deli vieškeliai artinasi.”

Kuomet pramonė yra iki šiol

vių stato mašinas manydami 
išpildyti valdžios užsakymus, 
didžiausia Chicagoje dirbtuvė 
žinoma kaipo The Airtrades 
(’ompany of America.

Tek Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v>k. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė.
A > arti 47-tos gatvės, -

Vienas Musų Aeroplanų, padirbtas visai iš žalios medegos musų Dirbtuvėje.

Kiekviena Aeroplanų Dirbtuve Suvienytųjų Valstijų dirbs dieną ir naktį pa
statymui Aeroplanų, ne vien tik laike Karės, bei: ir vėliaus per daug metų.

Sulig parodymo statistikos laike dabartinės karės 22,000 aeroplanų laikosi tik 
trisdešimts dienų. (Abelnas aeroplano tarnavimas karės apskrityje, sakoma, yra 
trumpesnis negu trisdešimts dienų).

Mes turime aprūpinti talkininkus su daugiau negu 100,000 šių mašinų ir ne 
tiktai milijonai, bet bilijonai bus išleista dėl jųjų pastatymo.

Tuo tarpu Vokietijoj yra 280 aeroplanų dirbtuvių, mes Amerikoje turime tik
tai 12, iš kurio skaičiaus musų dirbtuvė vra didžiausia Chicagoje.

Musų atstovai dabartiniuJaiku yra Washingtone vedimui derybų su valdžia 
ir mes laukiame telegramos kas valandą pranešant mums, kad sutartis pasirašy
ta ir užsakymas paduotas.

Šis Valdžios užsakymas dideliai pake’s musų išdirbimą ir tą pačią (lieną, ku
rioje sutartis bus pasirašyta, musų turtas turi pakilti 500 nuošimčių.

Turtai Padaryti Naujuose Dalykuose
AIexander Bell atmokėjo savo dalininkams daugiau negu $200,000.00 už kiek

vieną įdėtą $100.00. >
Westinghouse užmokėjo $240.00 už kiekvieną įdėtą dolerį.
The American Radiator užmokėjo $180.00 už kiekvieną Įdėtą dolerį.
Welsbach užmokėjo $500 už kiekvieną įdėtą dolerį.
Jeigu jus turėtumėte nusipirkę turtą Mergenthaler Kompanijos per septynis 

metus, jus būtumėte gavę $127,000.00 pelno už kiekvieną įdėtą $100.
The Airtrades Company of America buvo užlaikyta ir šiandien stovi ant sau

gaus ir tvirto pinigiško pamato ir jos pasisekimas turi būti taip didelis arba di
desnis negu kurios šių viršminėtų ir dagi daug greičiau.

Mes pasiūlome šį dalyką pirmesniam išpardavimui iš anksto kaina neišpar- 
duotos dalies, paskirstytos i 5,000 dalių ant lygiai $10.00, kadangi likusis turtas 
jati išleistas.

- Jei Jus nupirksit
dalybą, didelę arba mažą, Chicagos Kompanijos išdirbančios įvairaus typo Orlai
vių Gudrybės/ kompanijoje praleidusioje bandymo laipsnį, kuri pasekmingai bu- 
davojo ir lėkdino aeroplanus dar prieš kare, kuri yra vedama prityrusiais žmonė
mis statyme Orlaivių Gudrybės ir parodžiusių gabumą darbo ir jeigu jus duotu
mėte progą padėjimui pamato kaipo “Pradinis Dalininkas” jus nors norėtumėte pa
siteirauti.

Todėl tai pripildykite prisiųstą kartu “Informacijų Kuponą” sugrąžinkit pir
mąja krasa ir mes paduosime į jųsų rankas visus aiškius davadus be jokio priva
lumo iš jūsų pusės.

Mes perkame Laisvės Bondsus po $102.00.
šis turtas pakils be persergėjimo. Mes patariame jums pirkti dabar.

. Siųskite užsakymus

J. T. LORRIS &. COMPANY
' 137 SOUTH LA SALLE STREET

Phone Central 5050
Reikalingi agentai, atstovaujantis lietuvius.

UŽS1RAŠYMO PRIŽADAS
.L T. LOKIUS ik COMPANY,

137 S. La Šalie St^ Chicago.

Rasite įdėta $ , už kuriuos nupirkite man pilnu išmokėjimu se
rų iš turto Airtrades Conipany of America po SI0.00 už Šerą, užmokant pilnai ir 
be jokių uždėjimų mokesčių.

VARDAS-PAVARDE ......... ‘............................. ...............................

ADRESAS ..............................

Informacijos Kuponas
.L T. LORRIS & COMPANY,

137 So. La Šalie St., Chicago.
Meldžiu atsiųsti man pilnas informacijas kas link Airtrades-Company of Ame

rica be jokio privalumo iš mano pusės.
Var<l:is-Į);iv;ir<h" ...............................................................................................................................

Telefonas....... ...............  Adresas...........................................................................................................
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Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago
Rašytoju ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj i ankiaščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos poplcros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba gražinami algai, jei begiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokei.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

mo taktikai. Paskui jie, be- nografiniai-geografinę vie- Atkreipsim skaitytojų (lomą 
ie, pataisė savo obalsį ir ėmė natą, daugelyje dalykų skir- tik į vieną faktą: kada atėjo 
skelbt, kad visa valdžia turi tingą nuo kitų Rusijos dalių, žinia, kad Lietuvoje įsikūrė 
nereit į Darbininkų ir Karei- žmonių kalba, tikėjimas, y- landiatas , tai dešinioji 

7iu Atstovų Tarybą. Kadan- patingas ekonominis krašto spauda pilėme ją su džiaug
ei kareivių didžiuma Rusi- plėtojimąsi sudaro joje pa- smu. Net ir visoje tautinin- 
ioje susideda iš ūkininkų, tai 
šis reikalavimas jau reiškė, 
kad turi būt ne vieno prole
tariato diktatūra, o taip-pat 
ir dalies valstiečių (tų, kurie 
stovi po ginklu).

Bet Rusijos ūkininkai tu
ri da ir atskirą nuo minėto
ms Tarybos organizaciją —- 

Ūkininkų (arba Valstiečių) 
Tarybą. Ši organizacija vei- deracijos ryšiais”, arba 
kė dažniausiai pilname soli-įtonomijos”). . 
darume su D. ir K. A. T., bet ninusi Rusiją, sumažino jos 
ji visgi yra savarankė ir jei- spaudimą ant Lietuvos ir to
gu ji pasipriešintų darbinin- dėl šioje minėtosios tenden- 
kii ii* kaveivių organizacijai, cijos ėmė smarkians apsirei- 
tai pasekmės galėtų būt blo- kšti, kada -gi revoliucija su- 
gos. ^Ūkininkų klesa Rusijo- paralyžavo valdžios centrą, 

tai jos išsiveržė į viršų visu 
smarkumu.

J

matą atsiskyrimo ir sava- kų spaudoje tiktai viena “A- 
rankumo tendencijoms. Kad teitis” pasmerkė tą įstaigą, 
šitos tendencijos nėra atža- kaipo priešingą tautiniems 
gareiviškos, liudija tas f ak- Lietuvos siekimams (nepri- 
tas, kad jas išreiškė savo klausomybei). Po vokiečių 
programe ir sočiai -demokra- valdžia, vadinasi, dešiniem- 
tų partija (reikalaudama siems ir “landrato” užtenka, 
“nepriklausomos Lietuvos 
“laisvos Lietuvos, susijungu
sios su kitomis tautomis fe- 

‘ t“au- 
Karė, susilp-

n o iš Rusijos tai būtinai reikia 
iškovot pilną “neprigulmy-

Redakcijos Straipsniai 1

Chaosas “Proletariato 
Diktatūra ’ ’

je yra daug skaitlingesnė už 
darbininku klesą.

Turėdami tai omenėje, bo
lševikų oponentai statė, vie
toje “proletariato diktatū
ros”, “revoliucinės demokra
tijos diktatūrą”. Steigiama
sis Susirinkimas gali šitą o- 
balsį ir įvykdint — jeigu ji
sai nebus įvykdintas dar an- 
ksčiaus.

spjaudo ant tautininku už 
pritarimą visuotino seimo į- 
dejai; tuo-gi tarpu vienų ir

vių ir partijų suvienijimą.
Chicagos tautininkai kiek

viename savo laikraščio nu
meryje šmeižia ir niekina 
-Lietuviu Darbininku Tarv- * c-
bą; o tuo tarpu jų bendra
darbiai iš rytinių valstijų 
kviečia šios Tarybos komi
tetą į konferenciją, ir kartu 
siunčia “širdingiausią pa
sveikinimą“ tiems Tarvbos

jau yra gana plačiai žinomas 
žmonėms. Socialistų spau
doje jisai yra dažnai vartoja
mas. Bet ne visi teisingai 
supranta jo prasmę.

Tą terminą (išsireiškimą)

pažymėjimui pilno darbinin
ku klcsos k viešpatavimo val
stybėje. Socializmo mokyto
jai skelbė, kad darbininkai, 
norėdami įvykint socializmo 
tvarką, turi užkariaut val-

da tūli žmonės įsivaizdina, 
kad “proletariato diktatūra” 
tai reiškia kokios-nors parti
jos arba frakcijos diktatū
rą. Proletariatas yra klesa, 
o ne partija; todėl, pavyz
džiui, Rusijos bolševikų mė
ginimas paimt į savo rankas 
valdžią neturi su “proletari
ato diktatūra” nieko bendra.

rė ne tiktai i Lietuvos žmo- V
nes, o ir į kitas mažasias Ru
sijos tautas—lenkus, finus, 
suomus ir tt. Ir jeigu tiktai 
ji viena butų buvus prieža
stim musų dešiniųjų fronto 
pernpinymo, tai daug ko ne
galima butų jiems užmest,— 
negut tiktai tą, kad jie gyve
na be principų: kada nėra 
vilties pasiliuosuot nuo sveti
mo jungo, tai jie prirodinėjo, 
jogei to nereikia nė norėt; 
o kada jungas puola, tai jie 
sakosi, 
priešai.

Iš tu 
kautojų,
skirti tuos tautiškus 
klerikališkus elementus, ku
rie, kaip Dr. šliupas, skelbė

visuomet buvę jo

beprincipių patai- 
žinoma, reikia dš- 

arba

Kodėl jie reikalauja 
“ Neprigulmybes ?’ ’

ne viskas eina, kaip ant svie
sto, Rusijoje? Juk musų 
klausimai, palyginant su tais 
uždaviniais, kurie stovi da-

ra tik menkniekis. Įsivaiz
dinkite, kas prasidėtų pas 
mus, jeigu patektume į tokį, 
kaip rusų, padėjimą.

Taigi—“neteiskite, o nebu
site teisiami”!

True translation filccl with the post* 
mastei- at Chicago, Iii., on November 
17, 1917. as rcųuired by the act of 
October 6, 1917.

“Eina lenktyn"
Vokietijos Nepriklauso-

reikalavo, kad reichstago 
prezidentas tuojaus sušauk-

dus tas reformas, kurios pa
keis kapitalizmo tvarką soci
alistine.

Taigi “proletariato dikta
tūra” yra socialės revoliuci
jos įrankis. Ji skiriama yra 
tam laiko tarpui, kuris bus 
tarpe kapitalizmo ir socializ- 
lizmo. Nes mat, socializmas 
neatsiras staigu po darbinin
kų pergalės. Turės būt dar 
tam tikras persikeitimo (re- 
voliucijos) tarpas, laike ku
rio darbininkų klesa praša
lins viena po kitos kapitaliz
mo sistemos įstaigas ir suor
ganizuos jų vietoje socialisti
nes įstaigas (paims dirbtu
ves į visuomenės rankas, ki
taip sutvarkys mokyklas ir 
tt.) Jeigu darbininkų klesa 
neturėtų visos valdžios savo 
rankose (t. y. diktatūros), 
tai ji negalėtų tų dalykų į- 
vykdinti. O kada darbinin
kų klesa įvykdins tuos daly
kus, tai jos diktatūra neteks 
prasmės, nes tada jau bus iš
nykę klesų skirtumai ir val
džia bus ne vienos kokios- 
nors klesos, o visos visuome
nės rankose.

Tai tokią reikšmę turi ta 
“proletariato diktatūra'”. 
Kaikurie žmonės, tečiaus da
ro iŠ to termino visai ką ki
ta. Rusijos bolševikai, pav. 
tuoj po revoliucijos ėmė ske
lbti, kad Rusijoje jau dabar 
reikią įsteigt “proletariato 
diktatūrą.” Tuo-gi tarpu 
patįs bolševikai pripažino, 
kad Rusijoje dar neatėjo so
cialės revoliucijos laikas; ir 
aišku, kad neatėjo, nes pro-

Vakar mes parodėme, kad 
musu klerikalai su tautinin
kais visai nesenai ne tiktai 
nestojo už Lietuvos nepri
klausomybę, bet ir j ieškojo 
išganymo Rusijos globoje.

Nuostabiausia tečiaus yrą 
tai, kad Lietuvos nepriklau
somybės obalsio jie nerėmė 
kaip tik tada, kada Rusijoje 
viešpatavo carizmas. Caro 
valdžiai jie norėjo būt ištiki
mi, o su laisva Rusija jie gei- 
įdžia visai pertraukti ryšius.

Kaikas gali užmesti, kad 
nepriklausomybės obalsį mu
sų dešiniosios srovės priėmė 
apie už pusės metų prieš da
bartinę Rusijos revoliuciją,

va visuomet. Bet tie elemen
tai buvo visai neskaitlingi, 
ir dešiniųjų srovių politikoje 
“liet.-latviškos respublikos” 
ir panašus dalykai nelošė jo
kios rolės.

Vienok neužginčijamas y- 
ra faktas, kad ir šitie “idea
listai”, ir tie pataikautojai, 
kurie vadovaujasi ne princi
pais, o momento aplinkybė
mis, —stoję šiandie , už “ne
prigulmybę” kartu ir dėlto, 
kad jie yra revoliucijos prie
šai. Jei ne, tai kodėl -gi ir 
kunigų spauda,ir šliupas, ir 
tautininkų laikraščiai taip 
garsiai šaukia, kad socialis-

Tautininkai, apskritai i- 
mant, mažiau neapkenčia 
Rusijos revoliucijos, kaip 
klerikalai. Europoje Leono 
partija (kuriai simpatizuoja 
“Lietuva”, “Vienybė L.” ir 
“Tėvynė”) kurį laiką ėjo net 

išvien su socialistais ir prie
šinosi dešiniemsiems, reika
lavusiems atsimetimo nuo 
Rusijos, nelaukiant nė stei
giamojo Rusijos seimo. Bet 
užsitikėjimo prie Rusijos re
voliucijos tautininkai neturi; 
ir juo kurie jų yra atžagarei- 
viškesni, tuo (langiaus apsi
reiškia pas juos to neužsiti- 
kėjimo. Priešingai, žinoma 
butų, jeigu Rusijoje valdžia 
išprustų iš revoliucionierių 
ranku.

Taigi dešiniomsioms mu
sų srovėms rupi ne tiek Lie
tuvos “neprigulmybė” nuo 
svetimų valdžių, kiek jos“ne- 
prigirtmybė” nuo revoliuci
nės demokratijos. Jos stoja 
ne už Lietuvos laisvę, o už 
apsaugojimą .jos.nuo “perdi- 
delės” laisvės. Jeigu joms 
rūpėtų Lietuvos laisvė tikro
je to žodžio prasmėje, tai jos 
juk pirmiausia kalbėtų apie 
tai, kaip padaryt laisvesniu 
ir geresniu Lietuvos žmonių

agitacijoje už “neprigulmybę” 
apie tai visai ir neužsimena 
-arba net smerkia užsimini
mą apie tai.

Aišku,kad socialistai to
kiai pozicijai negali pritart, 
negali kaip tik dėlto, kad 
jiems tikrai rupi Lietuvos 
laisvė.

(Apžvalga
STAMBUSIS IRsKlUL- 
KURIS BIZNIS.

styt Rusijos bolševikų pa- 
siulymą apie mušiu pertrau
kimą. Pirmiaus ta partija 
buvo nutarus rengt visoje 
šalyje masinius mitingus ir 
agituot už musių sustabdy
mą ir už taiką. *

Telegramos dabar prane
ša, kad ir oficialiu socialistu 
partija nenori atsilikti nuo 
Nepriklausomųjų socialistų. 
Ji išleido atsišaukimą, ragin
dama savo- narius uoliai 
rengt susirinkimus ir paro
dyt savo pritarimą Rusijos 
revoliucionierių reikalavi
mams.

V okietijos socialistai, va
dinasi, sukruto. Ar jie at
sieks savo tikslo, sunku į- 
spėt. Bet Vokiętijos liaudis 
bus visviena išjudinta. O tai letariatas tenai dar nėra nė 
yra labai svarbu. Kada liau
dis, organizuotos jietros ve
dama, ims atvirai kovot už 
taika, tQi kaizerio

nakankamai skaitlingas ją į- 
vykdint.

caras. Bet, viena, tas obal- 
sis pirmiausia išėjo iš vokie
čių užimtosios Lietuvos; an
tra, už pusės metų prieš re
voliuciją Rusijoje jau ėjo sti
prus liaudies judėjimas, pra
našaująs carizmo puolimą; 
trečia, tautinihkų ir klerika
lų vienminčiai Rusijoje pa
sirodė Lietuvos neprigulmy- 
bės šalininkais tiktai po re-

Taigi išeina, kad juo tvir
tesnė buvo carizmo pozicija 
Rusijoje, tuo noriaus musų 
patriotai tenkinosi “Rusijos 
įnamių” (“caro burdingie- 
rių”) role; o juo labiaus au
go demokratijos laimėjimo 
viltis Rusijoje, tuo musų pa- 

1 triotuose labiau didėjo palin
kimas atsiskirt nuo jos. Jų 
“neprigulmybės” reikalavi
mas tuo budu, politikos žvil
gsniu, turi reakcini, atžaga
rei višką pobūdį. Jisai gimė 
ne iš iu laisvės noro, o iš jų 
neapykantos prieš laisvę.

Butų tečiaus klaidinga
Bolševikai stoio už mažu- matyti tiktai viena š'^a pn-

valdžia mos “diktatūra”, kas vis°i 00 
ies. •"rtpSincra, sort!?Jiz- Ii

m’*nėt?me

Rusijos socialistams”?
Klerikalai, žinoma, bijosi 

revoliucinės Rusijos labiau
siai. Jie mato, kad, jeigu 
Lietuvoje bus daug -maž to
kia tvarka, kokia žada užvie- 
špataut Rusijoje (smulkių 
ūkininkų ir darbininku val
džia), tai jiems bus prastas 
gyvenimas. Jie sutiktų šim
tą kartų geriaus buti“caro 
įnamiais”, negu kęsti demo
kratijos “despotizmą”. Vie
nintelė jų viltis išgelbėt Lie
tuvą, ntio to “despotizmo'1^, 
tai atskirt ją nuo Rusijos.
_ O atskirt Lietuvą nuo Ru
sijos galima, arba, padarius 
ją nepriklausoma, arba—pri 
jungus prie Vokietijos. Kaip 
dabar dalykai stovi, tai neiš- 
rodo, kad įvyks pastaroji al
ternatyva; todėl klerikalai 
reikalauja “nepriguhnybės”. 
Bet jie tuojaus nusiramintų, 
jeigu pasirodytų, kad Vokie
tija laimi karę ir aneksuoja 
Lietuva, jie tuomet sutiktų 
būt “kaizerio burdingie- 
riais”.

Tai yra ne tuščias spėlio
jimas. Daugelis dalykų ro
do. kad klerikalai S’mpnti- 
7lini'n Vni’zor^miii, nežiūrintį

“Keleivis” parodo, kaip bra
vorai apgavo saliunininkus. Sa-

Karė ne vienam atidarys a- 
kis ir parodys, kad socialis
tai sako teisybe, jog stambus 
kapitalas visuomet smaugia 
smulkųjį kapitalą. Kitaip sa
kant, stambus biznieriai vi
suomet smaugia mažesniuo
sius. Tą dabar geriausia-ga
vo patirti saliunininkai. Bra
vorai pajutę, kad ant degti
nes bus uždėti dideli mokes
čiai, paleido tuksiančius age
ntų, kurie pradėjo įkalbinėti 
saliunininkams, kad pirktų 
dabar degtinę, nes neužilgo 
valdžia uždėsianti mokesčius 
ir degtine pabrangsianti.

Saliunininkai suskato pirk
ti degtinę. Kurie neturėjo pi
nigų, tie pasiskolino. Prisi
pirko po kclioliką ir keliasde
šimtis statinių, prisikrovė “zo- 
pasto” pilnus skiepus ir džia
ugiasi, kad dabar, kuomet de
gtine pabrangs, jie galės gra
žaus biznio padaryti, džiau
giasi, kad bravorai davė jiems 
tokį gerą patarimą.

Bet tas džiaugsmas buvo ne 
ilgam. Kaip tik įstatymas a- 
pie mokesčius įėjo galėn, at
ėjo pas saliunininkus valdžios 
agentai ir liepė parodyt, kiek 
jie turi prisipirkę degtinės. 
Suskaitė lw»ėkas. snmicravo

snapsą ir liepė užmokėti tak
sas. Vienam išėjo mokėt $1,- 
000, kitam 2,000 taksu ir lt.

Persjgando saliunininkai. Sle
pia savo degtinę, kasa į žemę 
veža pas kaimynus. Bet bai
su ir slėpti. Pagaus, da dau

giau reikės užmokėt — nu
baus.
/Bravorininkai tuotarpu juo 

kiasi. Jie. išpardavė degtinę, 
pasiėmė grynins pinigus, o mo
kesčius tegul sau moka saliu
nininkai Jie “mažiukai”.

Saliunininkai dabar laužo 
sau rankas ir kalba: “O lai 
prigavo, tai prigavo.”

KLERIKALŲ SPAUDA 
PRIEŠINGA SEIMUI.

“Darbininkas” sako, kad su
manymas šaukti visuotiną Ame- 
rikos lietitsiii seiliuj tt»i libevolii 

(tautininku) “djemagogiju”. Ji
sai mano, kad seimas bereika
lingas, nes visa kas jau buvo nu
tarta praeituose seimuose. Apie 
bingliamtoniečių ir rocheslerie- 
čią rezoliucijas jisai rašo:

Kiek laiko atgal mes gavo
me Binghamtono, N. Y. lietu
vių rezoliuciją dvi seimo šau
kimo. Bezoliucija buvo ne
aiški. Nepasakyta net kas pa
sirašiusius po rezoliucija in- 
galiojo ją išnešti. Neradome 
reikalnga tą rezoliuciją i laik
raštį dėti.

Dabar mums Bochesterie- 
čiai savas rezoliucijas (labai 
suvėlintas), pasiuntė ir prašo 
savo nuomonę išreikšti. Apie 
tas rezoliucijas “Garsas,” ku
ris jas turimi gavo anksčiau, 
savo žodi tafė. Mums lik pa
silieka “Garso” redakcijos mi
nti paremti, nes kito išėjimo 
Bocheslerieč.iams nematome, 
kaip palikti tas rezoliucijas 
be pasekmių.

šaukti seimą vien dėlto, kad c
liberalus patenkinti, butu juo
kinga. O ką-gi tas naujas sei
mas padarys ar pasakys. Tas 
pats atsikartos, kas buvo pra
eityj ir visas triūsas nueis ant 
nieku. Gal liberalams pasi
taikintu kiek progos pograž- 
byliauti ir savo jausmus ant 
jomarko pastatyti, tai ir vis
kas. Bet tam mes pritarti ne
galime. Lietuvai šiandieną 
reikia rimfų darbų, o ne be
reikalingo blaškymosi po nau
jus seimus, kuomet praeitųjų 
darbai dar neužbaigta.

Seimui, kokį mums siūlo li
beralų spauda ir tos i*ezoliu- 

cijos esame priešingi iš prin
cipo, nes jau išanksto perma
tome, kad jis butų didžiausiu 
nepasisekimu. Savo liaudį 
gerai pažįstame ir gerbiame, 
tad negalime prileisti sau tos 
minties, kad jinai eitų vergau
ti liberalams.

Esame, daugiau kaip tikri, 
kad liaudis sudariusi organi
zacijas ir viešas įstaigas, ne- 
spiaus ant jųjų, kaip to nori 
liberalų politikieriai, bet per 
tas įstaigas savo norą išreikš, 
nes tas įstaigas pati liaudis ir 
veda.

Prie šio musų žodžio dar no 
rime porą patarimų suteikti. 
Liberalai, jei jie nori pasek
mingai Lietuvai patarnuuti ir 
sykiu pripažįsta demokratiz
mo principus, kūrins mes ka
talikai gerbiame ir jų laiko
mės, lai nueina per savo at
stovus į Amerikos Lietuvių 
Tarybą. Savo “unarus,” ger
biamieji, padėkit į šalį ir nors 
sykį su didžiuma pradiekite 
rimtą darbą. Nereikės tuo
met liaudies demagogijomis 
drumsti, gi Lietuvai vis dide
snė nauda bus, jei savo nors 
ir nedideles pajėgas prijung
site.

Rezoliucij ų-gi gam intojai 
tik tegul kiek atidžiau pasvar
sto savo iN?zoliucijas, o prie to 
pažiūri kiek rimčiau į sutver
tą jau katalikų diarbę, aiškiai 
pamatys, kad šinadieną ne lai
kas rezoliucijas naujiems sei
mams rašyti, bet vykinti kuo- 
greičiausia gyv niman praei-

Subata, Lapkričio 17, 1917.
----------- _______________

tų seimų nutarimai.

Bet, neveizint šitokių rašymą, 
klerikalų veikėjai visgi tariasi 
su tautininkais, šiomis dieno- 
mis jų būrys susirinko New Yo- 
rke ir svarstė “Lietuvos iždo’* 
klausymą, visuotino seimo su
manymą ir lt. Tas susirinki
mas nutarė pamėgint suvienyt 
“srovių ir partijų viršūnes” i c 
tuo tikslu yra šaukiama konfe
rencija Ncw Yorkan 29 lap
kričio m. Konferencijon kvie
čiama Tautos Taryba, Tautinė 
Taryba ir Darbininkų Taryba- 
Pakvietimą Darbininkų Tarybos 
laikinasis komitetas gavo vakar 
ir dar nesuspėjo duoti atsaky
mą. Pakvietimo laiškas, adre
suotas P. Grigaičio vardu, ska
mba sekamai:

“Gerbiamasis Tamsta :- 
r^ietuvos k kuisiui ui tarptau

tiniu tapus, atsižvelgiant i <iu- 

hartinio momento svarbą tau
tos gyvenime, yra neatbūtinas 
reikalas Amerikos lietuvių 
srovėms santikius turėti, bent 
taip mus tautos gyveninio pa
malus paliečiančiame klausi
me, kaip Lietuvos neprigul
mybė. Bendra akcija, takti
ka Lietuvos ncprigulinybės 
klausimuose taip skaitlingai 
kolionijai. kaip Amerkios lie
tuviai, yra neatbūtina. San
tikius tarp savęs užmegsli ga
lėtų sroviu ir partijų viršū
nės -- jau esamos Tarybos. 
Tarp savęs Lietuvos neprigul
mybės reikaluose santikius 
nustatyti gidėtų Tarybų susi
važiavimas konferencija.

Tokia nuomonė buvo Ncav 
Yorko lietuvių veikėjų susi
rinkimo įvykusio 1 1 d. Lap
kričio. 29 susirinkusieji, Lie
tuvos dabartinį stovį apkalbė
ję, išrinko žeminus pasirašu- 
sius konferencijos sušaukimu 
rūpintis ir užkviesti Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Amerikos 
Lietuvių Tautinę Tarybą ir A- 
merikos Darbininkų 'karybą 
centro valdybą. Atsižvelgiant 
i laiko brangumą. Tarybų su
sivažiavimui laiką skiriame 
29 Lapkričio, 10 vai. ryto, Mc- 
Alpin viešbutyje, Ncw Yorke. 
Reikalui esant konferencijos 
užsitęsti galėtų į kitas dienas.

Tad prašome daryti konfe
rencijos reikale nutarimą ar 
kitokiu budu minėtoje dieno 
jo sušaukti Tarybos susivažia
vimą New Yorke. Apie Tary
bos tuo klausimu nutarimus, 
prie, konferencijos vykinimo 
žingsnius malonėkite praneš
ti J. B. Kaupui, (456 Grand 
Str., Brooklyn, N. Y.)

Pakvietimo komisija:
J. B. Kaupas, 
Kun. N. J. Petkus, 
V. F. Jankauskas.”

[ Redakcijos Atsakymai
P. Kaušiui. Mat dalykas čia 

yra toks, kad kiekvienas laikra
štis turi teisės reikalauti moko 
sties iš skaitytojo, jei jis laikra
štį užžsisako. Jei skaitytojas, 
kada jo prenumerata pasibaigia, 
urnai nejiraneša leidėjui, kad 
jam laikraščio nebesiųstų, tai 
leidėjas supranta taip, kad ė- 
mėjaS nori laikraštį gauti ir to
liau, ir siunčia — bargu. Jei pa
skui ėmėjas nenori užsimokėti 
už laiką, per kurį jis gavo laik
raštį tiargu, tai, sulig pačto įsta
tymais, leidėjas turi pilnos tei
sės reikalauti užmokesties kadĮ
ir teismo keliu, ir ėmėjas turi 
UžsiinokSti.

Jur, tiesą pasakius, yra tokių 
žmonių, kurie išnaudoja leidė
jus: džsisako sau laikraštį, bet 
užsimokėti nenori.. Nuo tokią 
nesąžiningų skaitytojų laikraš
čių leidėjus apaugoj a pačto j- 
statymai. Tais pačto įstatymais, 
lietuvių laikraščių leidėjai retai 
tepasi naudoj a, bet kartais vis 
dėlto tenka juos pavartoti.

Blad. Juknai.— 1. Lewis Insti • 
lute, 1949 W. Madison st., ■ hi- 
cago. 2. Pasiteiraukite Budrike 
ki-------- 00/0 e ’
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J. Reda.

Klanas

li ubėgęs 
nenusiminė. Ga

sai nėra? Statė visur: kluone, 
pirtyj, laukuose, paupyj — vi-

it nieko

•nėjus šešiems metams, nu- 
įo pas daraktorių, kuris mo
ty viso kaimo vaikus, mokin

bėda!

domukas gerai imasi, gulėtų iš
eit į kunigus. Visai giminei pa
laiminimas; o ir jam pačiam...

Karta viena nt.dėldimii, bu-

laivas pasiva/.inėt. Ant vieno 
tataus kranto buvo daug snie- 
<>. Adom ūkas, kaipo drąsiau- 
ias, mėgino nusileist pirmas.

stogo atsimušė į akmenį

ęs, nosį smarkiai užsigavo į ak
učių. Kad pribėgo vaikai, ra-

savaitę laiko išgijo 
Bet nosis jau buvo kitokia
tams

sti nei pas daraktorių.
Kam suplotanosiui moks

las- šaukė pajuokdamas.
-Nors neleido, pradžią mo

kėdamas, kur a ta trukęs moki-
uosi patsai per save. Per žiemą 
išmoko iš elementoriaus skai
tyt. Tik nelaimė: nesuprato ką 
skaitė — lenkiškai.

Adomukas, paimtas įdomumo, 
kas ten parašyta ant tų medalių, 
kabančių prie “mundieros”, pri
ėjęs, rusiškai nesuprasdamas, 

slebizuot. Nesisekė, 
tokius įdomius vaikus 
Atėjęs perskaitė, nors 

vienos raidės nepažino 
iš atminties.

Mykolas

žinojo
Tu dar mažasč rusiškai ne

moki, nesupranti, 
lietuvišką man 
Senai beklausiau.

Netrukus išnešė 
pelėj usią,

Pradėjo šalintios, vengdavo 
susitikt, ypač nepažįstamų. Pra
kalbėt į kilus bijodavo, o jei pri- 
seidavo, tai pridediavo ranką prie 1 
nosies, lyg norėdamas kasyt, ar. 
nusišluostyt. šventadieniais su- 
sirinkimuose sėsdavo kur kam- 
pę; Įirie žaidžiančių visai nepri- 
sidėdavo. Kuomet, muzika grie-

Duosiu tau

surištą api- 
nudilusiais kampais.

pą, paklausė, kaip užsivadina.

tą pamačius savo kalba raštą 
knyga. Šiain-taip iškaitė: “Bro-
iu iale Viečnasties”.

O, tai tu moki!

Kaip linksma, kad viską supran-

Kur lik atitrukęs skaitė, moki
nosi, ir kitiems vaikams pasa
kojo, ką joje rašo, Už pusę gy
venimo nebūtų davęs.

Vieną rudens vakarą starus- c c

ta atnešė “pavieską”, kad Ado- 
niuką būtinai, po bausme už ne
klausimą, turi vežt į Vaičiaus mo 
kyklą. Nors levas purtėsi, pri-

rosią nei klausyt nenorėjo. Taip 
prisakyta ir turi būt.

Po keliu mėnesių jau ne-

mą, su antramečiais pasodino, 
kas Adomukui davė daugiau 
noro ir patraukimo mokiu lies.

ksla atsisveikin-

*alėlų imt kas nedeki ienis iš 
;yklos knygynėlio knygų pa-Vasaros sulaukus, pasilaikė 

būt pas seni Mvleolą, 25 melus . . . . . . .. ‘ ... siskaitvmui. Adomukui totarnavusį kariuomenėj, ir bu v u-, 
sį po “Sevastopoliu”. Mykolas ]

lės laikų, ypač apie karę. Bet 
kad kaimynams jau senai nu

nedrįso. ■ Manė, šiaip sau 
krautos.

tik
šu

» jo beklausė.
Javo seną, nunešiotą “mun-

dienrą” iškeręs ant vartų, prieš 
saulę vėdino, kad kandįs nesu

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklu Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr. K. NURhAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago. 
K a m p. Mihvaukce ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

skaitė “Kapitono duktė”, “Ap
sakymai apie Norvegiją”, “Ma- 
jakai ir gyvenimas ant jų” “At
radimas Amerikos” ir kitokių 
raštų. Rudenyj, prasidėjus mo
kslui, Adoniuką persodino su 
trečia mečiais. Mokinosi kuoge- 
riausiai. Tik viena bėda ture- c v
jo: po susižeidimo, visi pradėjo 
jį pašiepti. “Suplotnosis”, “Kur- 
nosis”... Ne tik svetimi, bet ir
saviškiai pravardžiavo. Kada 
tik suseidavo su draugais, vi
suomet jiems taikydavo, kad ne- 
įpykdžius. Bet ir tai maža te- 
gelbėjo: (langiaus vadindavo 
Suplotnosiu, negu vardu.

Chicagiečiai žinokite kad
Saugiausias Pinigams

Pasidėti ____
yra tas, kuris turi didelį Kapitalą ir 

Valdžios Kontroliuojamas.
Šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėli matot, 

turi:
KAPITALO IR PERVIRŠIAUS $300,000.00
BANKO TURTAS VIRŠ

ankas

.... $2,900,000.00
Taipgi yra po aštria 

Valdžios priežiūra ir iš
duodantis savo atskaitas 
penkis kartus į metą.

Bankas moka 3 n u oš. 
ratomis ant metų už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
pirkimo namą mieste 
Chicagos, siunčia pinigus 

* i visas svieto dalis, par
traukia pinigus iš kitų 
bankų po visą Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 ryto iki t po pietų. 
SUKATOMIS nuo 9 ryto 
iki 1 v. po pietų; taipgi 
SUBATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.

Kalbama LietuviškaiA STATE BANK 

Seniausias ir Didžiausias Bankas ant Bridgepcrto
Centrai Manufacturing Oistrict Bank
11 12 VVest 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių,

Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos.

davo nelinksmus jausmus, skau
smą, nuliūdimą, širdis lyg bal
su šaukė ne tai atmonijimo, ker-

čios, it kalbančios akjs, mėtė sa
vo perveriančius žvilgsnius į 
šventųjų paveikslus, čia jam ro
dėsi, jie nekalti, jie užtars, pri
glaus. Bet veltui. Bažnyčioj bi
jodavo viduryj stovėt, ar klū
pant. Bodėsi, kad visi į jį žiuri, 
visi mato. Dėlto pasilikdavo prie

nosies.

Nedorėliai, rusiškai praminė jį 
“Gorbanos” (Kupranosis), ir jei 
supykdavo pravardžiuodavus. 
Skundiku mokytojui būt ne no
rėjo. Kartais praleisdavo juo
kais, bet dažniau nusimindavo.

iš gyvenimo, kurialne vien pa
nieka, skausmai.
Nuo saužudiystės sulaikė moli
nos meilė: nusižudžius, kaimy
nai nelaidos kapuose; motina

Mokykloje jį daugiausia už-

buvo graži vienuolikos metų- 
mergaitė. Balto veido juodų 
plaukų, lokių
plaukus nešiodavo palaidus pa
prastai

pat akių. Ilgus

baltu kaspinu parišus;

Juodų gyveno, nei brolis su se
sute. It jauni vieno lizdo baland
žiai. Ji, eidama kas vakaras na
mo, dažnai išskalbdavo jam ske- 
pečiukes. Jis gi atsimokėdamas, 
įklijuodavo jai popierį ir šiaip 
patarnaudavo.

Kiti vaikai, pavydėdami Suplo 
tanosiui gražios Olgos, sumanė 
iškirst koki nors šposą, kuris- 
a Iškirtu viena nuo antro. Piktas c c

sumanymas įvyko.

“Lape”, nuėjęs (Ilgos tėvui pri
melavo: Olga krikštysis j katali
kų tikėjimą ir ėis už Suplotano- 
sio, kaip tik įeis į metus... Jie 
jau taip susitariusiu.

Orelis, išgirdęs tokią naujie-

lan mušdamas rėkė, kad šimtą 
kartų geriu mirt, negu jo duktė 
suterš vardu visai giminei. O-

ma. Jeigu <Pukte butų mirus

Adom ūkas, popierų prikli

kaime pas tėvus, tai atsinešė 
smulkių džiovintų žuvių, kokias 
Olga labai mėgo, ir laukė. Bet

kam, manydamas, 
nuėjo atlankyt.

labą dieną”, bet Orelis, vietoj

metė jį pro duris. Oreliene, pa

škojęs būdų atsiteisti kaip 
skundikams taip ir pačiam tė
vui. Bet Adoihukas prieto jau 
buvo pripratęs. Jam rodėsi — 
tik dėlto gyvena, kad kiti turėtų 
smagumo, jį pašiepdami.

Olga buvo išvežta į kitą mie
steli pas gimines tarnauti.

Pabaigęs valsčiaus mokyklą

jautėsi visai kitoks. Draugai, 
kurie pirma pajuokdavo jį žiu
rėjo su pavydumu. Augščiau 
mokintis nors norėjo, tečiau nei

Visos jo svajonės buvo nukrei
ptos į tolimas šalis, į didelius pa
vojus tolimose kelionėse. To tik

žemlapl paišelių braiže

^ventos vietos Australijos,Indiją

P
asarga! išmintingam žmogui Užtenka Žodis it Proga,
askutine ~ -- ------- -------------

™ Gera Žemeio’iai

asarga

igiai

Geriausiai šiandien gyvena ūkininkai.
Visados jie smagiau ir atsakančiai! gy

veno už miestų darbininkus. Bet ypatingai 
šiądien, kada pasaulyj siaučia didėji karė, 
jie yra tikri ponai, žmonėms trūksta maisto. 
Ūkininkai gauna didelius pinigus. Su v. Vai-

gus paima Louisianos ūkininkai. Kasmetą 
nuo to pačio lauko jie nuima bulves ir kor- 
nus po du syk. Vata jiems neša iki $200 nuo 
akro. Užauginimag gyvulių ir kiaulių jiems 
beveik nieko, nekaštuoja, nes pašaro ir žolės
• • J • 1 • 1 u • J

nas žino, ką šiandie kainuoja mėsa. Louisi- 
anos valstija yra geriausia iš visų kraštų. 
Žemė tenai derlinga. Oras yra malonus ir 
sveikas. Vasaros laiku karščių ten nėra. Žie
ma yra tokia kai}) pavasaris šiauriuose. Ro

Ras mus liko keletas senu kontraktu, 
pagal kurių mes 20-tą lapkričio, puikią iš
dirbtą žemę ir neišdirbtą žeme parduosime 
pagal senas kainas, t. y. nuo $16 iki $20 už 
akeiį, nežiūrint, kad ta pati žemė jau yra 
parduodama nuo $30 uz akeri ir augščiau.

Musų žemė yra tuojaus prie miesto, 
geležinkelio ir prie gerų kelių. Svarbiausia 
dalykas, kad tarpe pasiturinčiu lietuviu u- 
kininku. ‘

20-tą lapkričio š. m. iš Chicagos ir iš ki
čui važiuoja su mumis būrelis lietuviu pas 
lietuvius i Louisianą.

Kas nori pasinaudoti iš tos geros pro
gos ir kas nori pagerinti savo būvi ir ateiti

The Southern Land Co
814 W. 33rd St CHICAGO

Ofisas atdaras Nedaliomis nuo 10 vai. ryto iki 3 vai. po pietų.

$125 $40 $20 >®®®®®«®®®®®«® “PASARGA. Kiekvi™,. kaa

DEL TAVĘS
musų krautuvėje, nepamirškite paimti

Kontest Prasidės
Nuo Linos September 
Iki Lmos December.
Del supažinimo visuomenės su musų 

naujos vietos Rakandų Krautuve mes 
suteiksime dideles dovanas. Kas pir
mutinis daugiausiai išpirks musų krau
tuvėj per šituos tris mėnesius, gaus tri
jų šmotų skurinį setą, vertė 
$125.00; antras gaus karpetą $40, 
čias gaus komodą $20.00 vertės. Del 
kiekvieno čia yra proga gauti kurią 
nors iš šių trijų dovanų.

a***

Lietuvių Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuviu Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo 
ten į pietus. .

Informacijų galit paklausti laišku arba phone Willow Spring 6.‘

girios, pilnos draskančiu žvėrių 
ir kirminų, Afrikos tyrumai,Žie
mių ir pietų ledynai, ir okeanuo-

Kartais kaime vienas kitas bu
vę miestuose kalbėjo apie “strei
kus”. Adomukui ir tas parupo: 
Kas tie streikai? Ko tie darbi-

grįžta pasipoušę, su skrybeliais,

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
RezidencHa:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Of i RRR *

1900 S. Halsted St. 
VlrSuj Hischoff’o Aptiekon. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedčldieniua ir Seredas
nepažint...

(Bus daugiau)

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

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

RUSIŠKAI-LENKIŠKAS 
LIGONBUTIS.

Vyrai, moters ir vaikai, serganti 
reumatizmu, nervuotumu, 2, 
ligomis, skausmu šlaunyse, rankose 
ir nugaroje. Paraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas. Me> 
gydome visas šias ligas vėliausiai’ 
elcktrikiniais prietaisais, garo pirti 
mis ir vėliausiais išradimais medici 
noje.. Jeigu jus sergate lovoje, atsi 
šaukite j mus ir mes nusiųsime s» 
vo gydytoją į jūsų namus.

Mes taipgi priimame ligonius nn 
savaitės. Lavvndale 839
<234 Independence Rlvd Chicagr

Tgant) 
vidurių

paimsite bile vieną iš tų trijų daiktų. 
Ateikite ir persitikrinkite musų krau
tuvės kainomis, o mes esam įsitikinę, 
kad jus atrasite teisingai daug piginus, 
negu kitur.

BALNIS &
PUNDINAS

4536 SO. PAULINA ST 
CHICAGO, ILL.

Telephone Drover 3774

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor 
veliu ir kitokių. Kas ką pirksit 
mane, tai aš viską gvarantuoju — . 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit 
Jei nebus auksas, lai $50 nagrodo> 
gausite nuo šio laiko.

Taipgi priren- 
^yB^kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą r» 
gčjimą, arba galvos skaudėjimą, 
laukite ilgai, bet ateikite pas mani 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksi! 
akinius. Už savo darbą gvarantu“ 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistai 
PETER A. MILLER, optician 

Tel. Canal 5838
2128 W«at 22-ra gatvė. Chlcap

AKIŲ EXPERTAS.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c, 
per pačtą 28c.

Justi n Kulis
3259 S. Hafsted SI., Chicago, III.

Knyga/‘ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Jųsų akys gali reikalauti gydymo, 
arba akinių. Mes galėsime jums pa
sakyti, kaipo gydytojas ir chirurgas. 
20 Metų Patyrimo Gydyme

AKIŲ LIGŲ
Daug keblumų yra priežasčia akių 

hgų. Akių įtempimas atsiliepia į 
nervų sistemą ir vargina įvairius kū
no organus ir yra priežasčia nerviš
kumo — dyspepsijos — galvos skau
dėjimo — nevirškinimo — melan
cholijos — širdies — kepenų ir ink
stų keblumų ir tt.
KELETAS APSIREIŠKIMU AKIU 

INTEMPlMO
Ar jums skauda galvą? Ar ji svai

gsta? Ar bėga i.š akių vanduo? Ar 
kaista arba niežti? Ar silpsta jūsų 
regėjimas? Ar jos yra jauslios ar
ba užsidegančios? Ar jus matote dė
mes prieš akis? Ar kreivos jūsų a- 
Ms? Ar auga kas ant jūsų akių ar
ba vokų? Ar užkimšta jums nosis?

Ar jus turite katarą — Ar jų pa
galinate greitai Šaltį? Ar skamba 
jųsų ausyse arba jums apkursta au
sys?

Pasitarkite su manim, jeigu jus 
kankina viršminėti apsireiškimai.

Nebrangios kainos.
DR. F. Q. CARTER

120 SO. STATE ST., CHICAGO. ILL. 
. 2-ras auffAtas.

1-mos duris iki “THE FA IR” depar- 
lament inės sankrovos.

Valandos: nuo 9oiki 7 vai. vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 iki 12.



3224-3226 So. HalstedSt
Phone Drover 9757

A
IGNACAS PALIONIS

irtais melais jis išmokėjo divi- 
dendius iš savo kišeniaus; kadan-

Kiekvienas skyrius buvo ap
žiūrėtas kritiškai, nuo priėmimo

jiinas aplinkinių sąlygų pieno 
pardavėjų dėl publikos.

rio, ir rasta labai sandariame

akcijos parduodamos ir kaip pi
nigai uždirbami:

Vienas gudruolis kiek pa
menu jo* pavardė yra Gould su-

Mirė Lapkričio 16 d. 2 vai. ryto 
Mirė sulaukęs 26 m. amžiaus.

mas taipgi pats persitikrinti ir 
pieninės švarumu, daktaras, 
drauge su atstovais laikraščių

rioje stovėjo du išardyti auto
mobiliai. Ant durų buvo šitoks 
parašas: “Closed for Ihe ręst of

pūs turtingiems. Panašios me-

pužįstaimis atsilankyli į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

Velionis paėjo iš Kalint) gub., 
Panevėžio pavieto, Spii'akių 
parapijos, Žalaporvių kaimo.

Laidotuvės įvyks nedėlioję, 
lapkričio 18 dieną, 9 vai. ryto, 
iš narni) 839 W. 33rd Place į 
Šv. ,tingio bažnyčią; iš lenai j 
šv. Kazimiero Kapines.

Paliko nuliūdime brolį .lomi, 
\Vauke«an’e, III.

si šioje pieninėje.
Bus padarytas bandymas ir 

kitose pieninėse, kuomet pasi-

Pirkdamiui I i

) yra išimami

mažai nuovokos turi apie
os

iii” bizni.€ *
Kiekviename i n ves t m en-

csanl

lu akcijų, kurios

linkus mėnesiui

Dėjimas pinigų bankan nors

pinigu nėli bondsai buvo pietinų valsli-
liau.lodei

mažą nuošimtį.

Gazo Naudotojams

turto šaltinismi los
Liepsnos šviesas —

pilu ai

toliau*ši kompanija
įsiūlo žmonėms, kaip vienas bei kitas

išparduoda <

kai pasipinigauja. Keikia atmin- nai vartojamos.
Ar

(Jas Bl,lg. Phone IVahash t>000Pcoples

paplokščią

dyką du mhuma

, priimtu Birž

laiką per naujos gadynės PUS-BALSO SYSTEMA

kės kompozitoriai nesinaudojo jąja anksčiau. Alei-

Kazimieras Gugis

J

navos kolektoriumi Bostono uo
ste per dvidešimt metu, tvirtina, 
kad 95 nuošimtis visu biznierių

209.000 doleriu vertės valdžios c
bondsu, kurie esą neverti popie-

savo 
valdi- 

apie

nuro- 
tokių 
vadi- ’

jus 
lie

gumas arba dalykų nepermaty-

mos nuosavybės 
pirmų morgečių 
97 nuošimtis visų 
nigų praž.ųva.

Gana įdoip
lie pinigai pražūva, bei dar įdo-

popieros, firmos prezidentą,

•Pažiurėkime-gi < 
saugus yra pinigai 
bei invcslmenluose.

Tūli žmonės ma

nėra geriausias 
dauginimo. I )i

garsinimai ir languosi' įrengtos 
aliejaus pompos. Daugumas lo-

pirmoje vietoje. Kaip lik ant 
nelaimes, mėlynas dangus yra

kiniui automobi- 
apanų ir kitokių

no žemės paviešio, arba tik per
sikelia kilau miestan.

S aldžia i lokius dalykus ncsi-

jo legaliu arba ir kitokiu bildu 
turtuoliu “triksai” via gerai ži- 
nomi. “Aukso kasyklos ir alie-

paviršio.
žmogui, .atsilankiusiam bile 

kuria didmiestin, pirmiausia

žmonėms “stebuklin- 
nurodydami kaip 

tampa milijonie-

da\įliejamos po dolerį arba du; 
ta kaina nustatoma lik tani, kml 
geriau prisilaikius prie biedni] ’

aliejaus laukų jie mano 
tikru turto šaltiniu.

čionai aš pasistengsiu 
dvti saugumą bei vertę 
i 11 x e.smen tų (in ves t meni u
naši įdėjimas pinigų kokion nors

deginto.

iuni* netrukus arba pri- 
kuponą ir priduokite jį

uomet mokate savo gazo 
u- atkreipta reikalinga a-

I The Peoplcs
Aš vartoju

žinojimo, tvirtos ir nenuilstan
čios energijos, buklaus proto ir

{ Veda visokius rsikalus, kaip kriminaliikttose 
taip ir civiliškaose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

* Namų Ofisas:
; 1123 S. Nalsted Si.
’i Ant trečių lubų
t Tel. Drover 1319

Siūlydami 
gą turtą” 
“skurdžiai 
riais”, jie išvilioja iš žmonių su
nkiu darbu sulaupytus centus, o 
paskui kariu su savo kasyklo- likimą firmosc

kia nuomonė yra klaidingiausią 
iš visų. Kad pasekmingai va

DYKAI-
DU MAŽESNĖS
ŠVIES. UŽDANGALU

gintoją dėl 
lauju įdėti

\merikoj žmonės labai išnali- 
I imi tokios rūšies meklerių, » c *

jas.bei bondsus pavedi pinigus 
į rankas kilų, kurie elgiasi su 
jais kaip jiems patinka; jus ne

Miesto Ofisas:
<27 N. Oearborn St.

Sm-13Unitv Blde.
Tel. Central 440
______ p

rlc, nubankrulindami šėrinin-

pie Amerikos stebuklingus tur
tus dar tėvynėje būdami, jie ma-j

! tinio kapitalo, nekalbant jau a- 
limu ir negali pažini, vertės ‘ P*e lai. kaip tūli žmones piadt- 
kom|Kmijų bei korporaci jų ši'i'ii,! ii*’ biznį turėdami kišeniujt ši-

cagoje tapo numažinta nuo Spalių l 
<l.eno.<, sulig miesto įsakymo, šiimnii 
sii'imaž’no Šviesos didumas nuo pa
plokščios liepsnos degintojų. T 
■tiems gazo naudotojams, kuri

- degintojų, uždangalų ir kaminukų 
kiu ir įdės be mokesčio.

Viena MAŽESNR Šviesa suteiks 
veik tris sykius tiek šviesos, kiek 
pirmiau gaudavote nuo paplokščios 
psno: 
negu

uos greitai is 
pirmiau negu

j tų žymių vaizboje žmonių.
į Kalbant apie gamtos tūrio 
šaltinius reikia neužmiršti, kad

I stambieji turtuoliai Roekefe- 
lleris, Morganas ir jų sėbrai ifuo- 
lalai įieško kur uždirbus milijo-

INF aiaj as 
Išradimas

Privatiškos ir klesinės lekcijos ant Smuikos, Man
dolinos, Gitaros ir Muzikės-Harmonijos. Taipgi ei
name duoti lekcijas į studentų namus.. Orkestros

Naujagadyniška Muzikės Konservatorija 
KRANK BAGDŽHJNAS DIREKTORIUS

Antra, m' viena ge- 
slovinli kompanija ir nei

ir tamsių žmonių kišeniaus. Tiy-j miau žinoti, kaip jie ą 
čia, jeigu los akcijos Indų geros, 
mekleriai jų nepardavinėtų, bei

i paėmus gerą pelną.
Tūlą laiką dirbdamas vienoje 

inveslmenlų firmoje ir kasdie
na turėdamas susidūrimų su vi
sokiais investmenlai patyriau bi
znierių opiniją, kuri yra maž
daug panaši: “Jeigu neturi
kur dėti pinigų, investuok į alie-

Smigiausi iš visų bondsu bei 
akcijų rokuojami valdžios bon- 
dsai. Jie yra tai|) saugus, kaip 
saugi yra šalis. Reikia priminti, 
kad valdžios poziciją pasaulinė
je politikoje' turi žymią įtekinę į 
jos bondsus. Sulig valdžios sto

Gana saugus investavimas yra 
pirmų morgečių bodsai, kurie 
neša 6 nuošimtį pi'lno.

Saugiu invesinenlu rokuojami 
geležinkelių bondsai. kadangi 
jie Im i neblogiausią “security’’. 
Bet pažiūrėkime, kaip tas saugu
mas apsireiškia. Wall si. žurna
las, paduodamas S.uv. Valstijų 
gelžkelių apyskaitas už 1915 me
lus, pažymi, kad 850,000,000 do
lerių vertės bondsu nelik nedavėC c c

jokio pelno, bet nckurie jų par- 
siduodavo vos tik po 17 centų 
ant dolerio. Beiškia, ašluoni ši
mtai ir penkios dešimtis milijo
nų dolerių kuone visiškai gaišo.' 

lių biznis taip prastas? Anaiptol.
Vienatinis atsakymas gali būti 

suktybės, “inismanagement”.
Yra palėmyta net toki atsitiki
mai, kad firmai atsidūrus recei- 
verio rankose, vienas bei kitas 

pinigų
įlinkai jus painformuoja 
pelną arba nuostolius.

Taip dalykams stovint, ar jus 
galite pasitikėti, kad jūsų pini
gai bus teisingai pavartoti? Kai
po- saugenvbę (sccurilv) už sa-

komisiją. Nuo jų priklauso jų- 
sų pinigai; ar jiepavartos juos 
jūsų arba savo naudai tai 
ka klausimu.

Kiek laiko atgal nuotikiai 
(au tis, Miller and Co. firma

su 
ai

škiai nušvietė, kokie dalykai de
dasi. Nerokuojant kitokių suk
tybių. firmos prezidentas ir ki
li valdininkai vien algos gauna 
daugiau negu jie turi įnešę kom- 
panijon, taip kad nustojimas

TiH ilpNlUH)-

in vestavimus, 
inveslintu pi-

• misai pardavinėjami.
Kiek laiko atgal laikraščių ap

garsinimų agentūrai buvo pasiū
lytai tūlos automobilių firmos 
apgarsinimu kontraktas, keleto 
dešimčių tūkstančių ('.olcriu ve r- 
lės. Pirmiau negu priėmus kon
traktą, agentūra nutarė ištirt da- 
lyką. . Į Long Island pasiųsta

Tos firmos ofise dirbo dau
giau kaip trįsdešimlįs žmonių, 
priiminėdami pinigus už š'frus 
ir a įsakinėdami j užklausi mus.

Kaip matote, pora kalvių rin
ko tuksiančius dolerių iš visuo
menės, neturėdami

viena auto-Praeitais melais 
mobilių kompanija 
250,000 doleriu vertės seru, tu- 
rėdant a tik vieną automobiliu ir 
dirbtuves pienus.

Dalciskimc, kad tos firmos vi
ršininkai paspruktų kur nors, 
kokią saugenybę bei turtą jie pa
liktų? Kuo žmonės turėtų pa
sitenkinti bei pasidalinti? Ne
bent lik mėlynu dangumi!..

kė tik perdėjimą pinigų iš vie-' 
no kišeniaus kitan. Bet tuo pa-Į 

rijos davusios liek ir tiek divi
dendu. Kadangi žmonėms divi- 
dcndui arba pelnas rupi labiau 
negu saugenybė (security), tai 
los akcijos Buvo urnai išpirktos 
žymiai pakilusia kaina. Tokiu 
bodu gudruolis uždirbo keletą 
milijonų dsilerių.

žmonės mažai tepaiso ką perką

Vieno pirkliautojai
CICEROJE.

misionierius, l)r. Shinglman,1 
peržiurėjo pieno išvežiotojo Gi-1 
cero, Chicago pieno pristatytojų 
kompanijos Liberty Dairy Co., j 
konrisijonierius pasiėmė bonką 1 
pieno nuo vežimo dėl ištyrinę-1 
jimo laboratorijoje ir atrado,

Pienine yra įrengia su valdy
toju, kuris atskiria visas paša
lines inedegas nuo pieno, priim
to nuo ūkininkų. T uokart jis 
leidžiamas per pasterizavimo 
mašinas labai užganėdinusias 
musų sveikatos komisijonierių. 
Visi pieno laikomi indai yra ge-

M &

sita« Holst kūrenasi su kietais ir 
minkštais anglimis ii' užlaiko ilgai 
ugnj, parsiduoda po .. <$*fl
ir augščiau I I aOO

Parankiausias ir dailus “Moors” su 
gazu ir angliais Pečius baltomis du
rimis. Gyarantuoti vidų- Ert 
i'iaia nt 5 metu, už .... OwbwU

šita dailųlova 2 colių storio, auksuo
ta, balta arba juodai mar- $Jg "J C 

ginta, bile kokio pločio, f v

Didelis Šildomas Pečius, užšildo ma
žus li’is arba kelin is kambarius, tlai- 
Jiai nikeliu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kaštus, parsiduo-

KULIS FURNITURE HOUSE

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstu, Nervų ir 
abclnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitlcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buleli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylislų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

CHEMICAL INSTITUTION .1. Baltrcnas, Prof.
1709 So. Ilalsted St., Telephone CanaI 6117. Chicago, III.

Visienis, kam yra reikalas siudin-

nas, kaip vyrams taip ir moterims, 
užeikite pas mane, kaipo daug metų 
praktikavusį tame amate, o pilnai 
busite užganėdinti kaip darbu taip ir 
\ iduti nėmis kainomis.

ŽINOTINA

S. ALEKNŲ

Telephone Drover 6836

rai išplaunami ir sterilizuojami 
ir vien lik žmonių rankos pa
liečia, kuomet jie yra pripildy
ti, užvožti ir gatavi išvežioji- 
mui. Dargi Smetona dėl dirbi
mo sviesto yra pasterizuojama 
ir turi įgyli geriausią skonį.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE

lu

ra ? Ii

nms

; •

I c
i įįy

Dėlto kad yra inusų 
rakandai geresni, dai
lesni ir už žemesnę kai 

ną, negu kitose krau
tuvėse. Jeigu negalite 

ti u o d am e ant 
išmokėjimų.

kitę musų <]

PfcARL ŲUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jatnos daugumos lietuvių, kurie gr» 
jija koncertiną ir augštai rekomeo 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
menkoje. Mes galime jas paruptu 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurj išsiun 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Mus i c Co.
1510 W. 47th St., Chicago. Ui 

T

vynšky Drapanų Baigei
’N’auji neatimti, daryti ant u 

kymo siūlai ii’ overkotai, vertės 
*30 iki $50, dabar parsiduoda 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $1b 
š35 siutai ir overkotai, nuo $7.5('r 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pana 
tų overkotų. t

Visai mažai vartoti siutai u r*, 
kotai, vertės nuo $25 iki 885. dal 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.5b 
84.50. Vaikinams siutai nur- 
iki $7.50.

Atdara kasdiei į, nedaliomis 
karais.

S. G O R D O N
(415 S Halsted St,.

į JOSEPH C. VVOLON
L LIETUVIS ADVOKATAS
h Kilimas 902-904 National Life Bld». 

29 So. La Šalie St., Chicaro, III.
4 Tcl Central 6390-6391. Atdara:
I Utarninko, ketvergo ir aubatos vak*> 
f raia nuo 6 iki ft vakare, po numerius 
į 1566 MILWAUKEE AVĖ., Chicago, llt, 

Humboldt 97.



Dešimts Metu Apvaikščiojimas
Rengia

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS DRAUGIJA

Nedelioj, Lapkričio 18,1917.
Pradžia lygiai 5:30 vai. po pietų. Inžanga 35c ypatai.

Mildos Abiejose svetainėse
32*ra ir Halsted gatvės.

Apvaikščiojimo programas bus labai įvairus, nes jame daly
vaus geriausios artistiškos spėkos. Taigi gerbiamosios ir 
gerbiamieji nepraleiskite šios progos, bet skaitlingai atsilan
kykite, o užtikriname, kad busit pilnai užganėdinti. Po pro
gramų bus šokiai iki vėlai nakčiai. Grieš J. Grušo orkestrą.

Kviečia L. M. A. DRAUGIJA.

Vynuogės-Vynuogės-Vynuogės
Darykite vynų patįs. Ateikite ir nusipirkite kas jums reikalinga. 
Neatidėliokite. Mes turime daug puikių vynuogių už nebrangias 
kainas. Greitai pasibaigs sezonas. Todėl užsisakykite savo papil
dymą dabar. Klauskite DAN'COYNE, Vynuogių Skyrius,

COYNE BROS.
119 W. So. Water St. Tel. Main 2835. Chicago, III,

CHICaOOS žinios
Naujas skandalas.

Ifealey byloje 
naujas skandalas, 
policijos šefo gynėjas,' adv. Erb- 
stein, užreiškė, jogei vienas pri- 
saikintųjų, būtent Jobu E. Ho- 
ganas, esąs papildęs kreivą pri-| 
sieką. Jis mat tikrinęs, jogei 
nieko nežinąs apie valstybes 
prokurorą Hoyne. Tuo tarpu 
Erbstein aplaikęs informacijų.

lų (stokyardų) darbininkų ren- 
akai- iškilo fiiasi Pan'ikal!’'1< nlgų padidini- 
Mat buvusio ,n0 ir tlarbo valaud'< sutrumpi-

nubugdyta kalėjiman, Weight- siems, mikčioja savininkas. Ta- 
ligoninėn. Ir vienas ir antra 
atsisako pasakyti savo vaid 
priežastį ir nori, kad dalyka 
užsibaigtų be tyrinėjimo. Polici 
jos viršininkai laužo galvas i 
klausia vienas antro: “Nieko ne 
galima suprasti, nieko.”

jęs valstybes prokurorui teismo 
koridoriuje.

Teisėjas Sabath laikinai palei
do prisaikintuosius. Ant vietos 
pradėta tyrinėjimai, kurių pa
sekmes bus paskelbta dar šian-

nimo. Pav., laikytame ketver
ge vakare susirinkime kaip vie
nu balsu tapo nutarta įteikti sa
mdytojams sekamą reikalavi
mą: padidinti darbininkams al
gas po vieną dolerį dienoje ir 
sutrumpinti darbo laiką iki 8 va
landų C

dabar dirbama.
šitą darbininkų reikalavimą 

unijos valdyba turės įteikti 
skerdyklų savininkams — vei
kiausia šiandie.

Jeigu samdytojai atsisakytų 
tarties su darbininkų įgalioti
niais, darbininkai mesią darbą.

vietoj 12 vai., kaip kad

Nuleist pakorimui. Traukia tiesom

Sudegė šokią svetainė.

Vakar naktį sudegė didele 
kių svetaine, Palace Hali, 10 N 
California gat. Nuostolių 
daryta už 50 tūkstančių dol. 
Turįs būt paliuosuotas.

Sauer kurpių kompanijos 
dininkas, William Saueris, ku 
rį pora dienų atgal pasodino šal 
tojon už peržengimą konskrip 
cijos įstatymo, tariant nesiregi 
stravimą, vakar tarp kita už 
reiškė, jogei jis vistiek turįs bu 
paliuosuotas nuo tarnavimo ka 
riuomenėje. Mat, kompanija 
kurios iždininku jisai yra, išdir 
banti S. V. oficieriams kurpei

■ po $25—$50 už porą.

mstos naktimis laikote atdarus 
langus. Aš... aš negaliu kitaip. 
Hooveris reikalauja tausumo, ii* 
aš laikaus jo!

“Wc should worry!” — dar 
nėra “coalles day”, kertasi nuo
mininkai ir grasina nemokėsią 
randų.

Tada ponas Jensen ve ką nu
sitaria. Nusiperka ilgas kopė
čias ir kiekvieną naktį uždari
nėja atkaklių nuomininkų lan
gus. Kartą prikopė prie vieno 
lango ir jau rengėsi uždaryti jį, 
kaip išgirdo nesavą 
gis!”

Dalykai susidėjo 
nuomininkas turėjo
ganiusiai moterei daktarą, o po
ną Jenseną pakviesti kortan.

Nieko negelbėjo pono Jense
no bažijiinasi, kad jis neturėjęs 
tkslo apvogti savo nuomininką 
ir kad jis norįs būti tausiu, id
ant padėjus išlaimėti karę. Tei
sėjas paliepė jam kūrenti kros-

Teatras»Muzika

balsą

taip, 
šaukti

va-

kad 
išsi-

Opera. — Auditoriume seka
mą savaitę, pradedant nuo ry
tojaus, Didžioji Opera statys: 
nedelioj (po pietų) — “Romeo 
and Juliet”; panedėlyj — “Tos- 
ca”; xitarninke “Aida”; seredoj 
— “Rigoletto”; Ketverge — “I- 
sabeau”; petnyčioj — J,Bohe- 
ine”.

Stmnd teatre — “Talės of* 
Hoffman.

Teatras.— (iarrick teatre, pra
dedant pancdėliu, visą savaitę 
bus lošiama “The Passing 
Show.”

Pcrvver’s teatre — “Comc out 
of the Kitchen.”

Columbia — “The Million 
Dollar Dolls.”

KOOPERATYVIŠKOJI DRAUGIJA ;
“THE NATIONAL SOCIETY OF FRUITVA LERS” ;

Rengia

Paskaitas ir Prakalbas
Su labai gražiais Krutančiais paveikslais

Panedelyje, Lapkričio-Nov. 19,1911
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 S. Halsted St.

Pradžia 7:45 vai. vak INŽANGA DYKAI

Kalbėtojai: HARRISON PARKER ir lietuviškai —* 
A. PETRATIS.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, o ypatin
gai norime atkreipti atydą tų, kurie įdomauja koope
racijos įsteigimu ir kurie nori maistą pigiau pirkti.

Prisaiki n tieji teisėjai 
rado esant kaltais pirmo laips
nio žmogžudybeje.Uairy’ Schwa- 
rtzą ir Abr. Kramerį, abu 20 
metų amžiaus. Po to teisėjas 
McGoorty paskyrė jiems baus
mę -“pakarti-”

vakar

m. minėti žu- 
krautuvninką 

Maxwell gat. 
Kuomet pastarasis nesutiko ati
duoti jiems pinigus, žudeikos 
nušovė jį ir pasiėmę pinigus pa-

užpuolė.
rį. 828

Bostono operos kompanija 
reikalauja “indžonkšeno” prieš 
Didžiąją Operą, tariant vieną 
jos dainininką, G. Baklanovą. 
Skundžiamasai, sako, neturįs 
teises dainuoti niekur kitur, ka
dangi jisai esą padhręs kontrak
tą su Bostono operos kompani
ją . ......

Įlaužė šonkaulius, bet 
nesako už. ką.

Leonard Steinman vakar už-

Apiplėšė ir sumušė.
Du nežinomi mušeikos vaka 

jšoko F. Smcdekerio automobi 
litui ir atėmę rastus pas jį pini 
gus, aštuonis dol., biauriai pri 
muse savo auką. Policija j 
ko blogdarių.

Blogdariai betgi pražiopsoję 
Smcdekerio kišenių j e tarp ki 
ta radosi už kelintą šimtų bran 
gakmenų. Jie liko neatimti.

Lietuvių teatras.
‘fDu Broliu”, keturių veiksim] 

drama, nedelioj, lapkr. 18 d., 
Pulaskio svet. —• 1709-1715 So. 
Ashland avė. Pradžia 6 vai. va
kare.

“Amerikoniškos Vestuvės”, 
dviejų veiksmų komedija, ned., 
lapkr. 18 d., Pakšto svetainėje 
— 4837 W. 14th st. (Cicero, 
111.), 7:30 vai. vakare.

DVI NETIKUSIOS IDĖJOS

Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennuylvanijos Hoapitalėse ir Phi> 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodę visokiose 
Ilgose moterims ir merginoms. Kalbu Ue- 
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

iTel. Yards 3654

AKUSERKA MRS.A. VIDIKAS

Skerdyklų darbininkai 
bruzda.

\pie trisdešimts lukstančių

se. First National banko budin- 
ke. Pastarasis bjauriai primuš
tas: užkumščiuota abidvi akįs 
ir įlaužta du šonkauliai.

Abudu areštuota. Steenman

KAPITALAS
$2co,ooo.oo

.4 f r „ PERVIRŠIUS
$25,000.00

Sumušė mergelę.
Policija vakar areštavo 

liam Conroy, 5052 Calumet gt 
ir Al. Chase. Kaltinami sumu
šime mergelės Grace Lytie, 19 
m. amžiaus.

Mergele rasta be sąmones 
ant kelio tarpe 116 ir Torrence 
gat. Manoma, kad ji norėta vi
sai nužudyt - ■ už liudijimą 
prieš tūlą Boppą, nužudžiusį po- 
lieista Mallonev’a ir vėliau nu- 4- •'C
bausta už tai mirties bausme. 
Abu mušeikos yra artimi nu
baustojo draugai.

“Raudonoji mergele" — p-le 
Tcnovailė Semaškiutė, kuri šio
ms dienomis buvo areštuota 
artu su dviem kitais I.W.W. 
uijos nariais už “suokalbį pa- 
nosuot ‘aidoblistus’ iš pavieto 

iino.” Po išklausinėjimo 
i betgi tapo paliuosuota.

Manymas, kad kas yra puik
ius tas yra sveikas, privalo būti 
numestas šalin.

Ypatingai vaistas, nors didžiai 
pasekmingas, bet tuo pačiu sy
kiu gali būti ir labai smagus pri
ėmimui.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras yra galutinis 
prirodymas, kad pasekmingu- 
mas ne išstumia smagaus priė
mimo.

Trinerio Amerikoniškas Kar
taus Vyno Elixiras visuomtejge- 
Ibsti, nežiurina to, kaip labai už- 
sisenėjusi butų jūsų konstipaci- 
ja, nerviškumas, galvos skaudė
jimas, nevirškumas, abelnas nu
silpnėjimas.

Daktaras
Specialistas iš

WISSIG
Seno Kraįaus

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

Tel. Canal 3263.

Nusižudė.

STEBĖTINAS AUGIMAS
LIETUVIU VALSTIJINIO BANKO

UNIVERSAL STATE BANK 
aiškiai parodo, jog visuomenė yra pilnių persitikrinu
si, kad šis Bankas yra Stiprus ir Saugus Bankas. Se
kančios skaitlinės parodo spartų depozitorių augimu. 

—• DEPOZITAI —____ =

Namuose 1921 \V. Adams gi 
policija vakar rado nusitroški 
mišią gasu nežinomą mergelę 
apie 21 melų amžiaus.

Kovo 3. 1917 (atidarymo dienoj) $ 16,754.95 
Balandžio 7, 1917, 1-mas mėnesis,... 87,987.21
Gegužio 5, ,917, 2-ras mėnesis............ 199,854.22
Birželio 2,1917, 3-čias mėnesis.............253,369.00
Liepos 1,1917,4-tas mėnesis.................265,086.08
Rugpjūčio 4,1917, 5-tas mėnesis.......  288,556.89
Rugsėjo 1,1917, 6-tas mėnesis... ........ 351,584.77
Spalių 5,1917, 7-tas mėnesis.................374,900.13

(»o m persiu i u s o eini ist u 

prakalbos.
Mums pranešama, kad ryto 

gompersinė Darbo Demokrati
jos Susivienijimo vietine kuopa 
rengia viešą susirinkimą Cbica- 
gos teatro svetainėje, kampas 
Wabash ir 8 gal. Tarp kilų kal
bėsiąs buvęs Rooto komisijos 
narys, “socialistas” Russellis. 
Busią kalbama apie “demokra-

Areštavo porterį.
Atsakomosios įstaigos vakar 

reštavo tūlą Leonard Bexlcrį, 
tarnautoją Atlantic viešbuty], 

užiurimas kaipo vokiečių val- 
Ižios šnipas.

Bexleris prieš karę tarnavęs 
u ^ol.y.i I .ondoiKt, Ostendo iv 

Paryžiaus viešbučių.

iką apetitą, prigelbsti virškini
mui ir sudrutina visą kūną. Ap- 
tiekose.

Kitas netikusis manymas yra, 
kad buk nėra 
reumatizmo, 
bago ir 1.1.

gero vaisto nuo 
neuralgijos, luin-

Lininiento, tai netrukus pripa

žinsit, kad jus klydote.

Saugesnio ir Stipresnio Banko už Lietuvių Valstijinj 
nėra, nes netik ką turi didelį kapitalų ir perviršį, bet 

i-a uz.ve.*?<!?3 alsbjines \ aidžios ir po nuolatine priežiūra 
’’ ^a0ių ir ištikimų Direktorių ir 5 Banko valdininkų. Pagal 

raportų išduota Valdžios Auditorini Rugsėjo 12 d., 1917, šio

BANKO TURTAS SIEKIA
$644,244.83

Rengėjai kviečia atsilankyti j 
jų prakalbas darbininkus, o y- 
pač taikos šalininkus: turėsią' 
progos atsižinoti, kas tai yra 
demokratija ir kare.

trą vai. po Įlietų.

Pralošė.

an

Mato konspiraciją.

Teisėjas Olson rengiasi parei- 
kalaul valstijos prokuroro, kad 
jis užvestų tyrinėjimus prieš 
soc. rinkimų kampanijos komi
tetą, kuris prieš teisėjų rinki
mus esą išleidęs “nuodėmingų 
plekatų” — prieš Ifapitalistinę 
nuosavybę. Tarp kita plekatuo- 
se esą pasakyta: “Balsuot nėra 
prasižengimu. Darbininkai ne
pasmerks savo draugą darbini
nką, prasižengusį prieš kapita
listinę nuosavybę” ir 11.

Teisėjas Olson mato tame bai
sią konspiraciją ir reikalausiąs, 
kad “sumokslininkai” butų 
traukti tieson.

vėjiniams, išsisukimams, sutini
mams, nuilsusicms ir 1.1.

Aptiekose. JosTriner, Chemi
kas - išdirbėjus, 1333-1313 So. 
Ashland Avė., Chicago, III.

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

pa-

Skolina Pinigus ant Namu ir Biznių, Apsaugoja Namus 
»r Rakandus nuo Ugnies, Parduoda Laivakortes ir Siunčia 
Pinigus j Krajų, krasa ir telegramų. Patarnauja Lietuviams 
visuose reikaluose, ypatingai daryme kontraktų ir kitų doku
mentų. Notprijušas visados randasi Banke.menių

Moka 3 nuošimti už padėtus pinigus. Procentą 
išmoka dusyk per metus, Sausio ir Liepos menes,

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTEO ST. Kamp. 33-čios, CHICAGO

BANKINĖS VALANDOS. Panedėliais, Seredomis ir Pėt- 
nyciomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. popiety. Utarninkais, Ket- 
vergais ir Subatomis nuo 9 valandos ryto iki 8.30 vai. vakaro.

Kare priverčia žmones būti 
kuisiais. Tokiuo norėjo buti ir 
ponas Jensenas, namų savinin
kas, 3210 Cortez gat. Jis nusi
tarė taupyti anglis, kad padė
jus šaliai išlošti karę. Visa bu-

Nauji susirgimai difterija.
Sveikatos departamento 

misionierius, Dr. 
praneša, kad vakar buvo
nauji susirgimai difterija. 
Trįs mirė.

ko- 
Robertson, 

42

rių nuomotojai pradėjo skųs- 
ties, kad jiems esą šalta.

Kaip? šalta? — paklausė 
nustebęs Jensenas.

Taip, — atkerta nuominin
kai. Ir tamsta privalai geriau 
prižiūrėti kroknį.

Bei... bet Kreikia būti tau-

Nelaimė.

Vienas žmogus tapo užmuš
tas ant vietos, o trįs pavojingai 
sužeisti, kuomet Baltimore and 
Ohio traukinis užvažiavo ant 
autoniobiliaus ties 10Q gatve. ‘

š i a n d i c
Cukrus, burokų arba 

rių, 1 svaras ....
Miltai

% bačkos maišas 
% bačkos maišas .
5 svarų bačkos maišas

Rugių Miltai
Bohemian style , 
5 svarai .............
Baili, % bačkos 
Juodi, % bačkos 
5 svarai .............
Graliam miltai 5

Corn Meal
Balti ar geltoni

Maisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy head ...................
Blue rosc .......................

Bulvės
N 1 Wis., Minu, ir Dak . .38—53c 

Pienas
Condcnscd, geriausis .. 18—21c 
Vidutiniškas .............
Evaporated, nesald. .

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

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

Kiaušiniai
švieži extra...............
švieži No 1 ...............
Befrigeratoriu, exlra
Refrigeratorių No 1

nend- 
... 7-%—8%c 

(Maišas) 
... 2.85—3.19 
.... 1.44—1.60 

33—37c 
Maišas i

bač. 1.35—1.45
32—35c

.... 1.37—1.50

.... 1.20—1.35
’......... 29—34c

sv. inaiš. 30—35c
syaras 

........... 5%—G%c 
..6 —7c

svaras
10%—14 

10—13c 
(Pekas)

(Kenas)

16%—18%c 
13—15c 
svaras

.. 40—52c 
svaras 

.. 32—35c 

.. 31—34c 
.. 30—33c 

tuzinas 
... 47—53 
45%—51% 
.. 3,9—44c 
37%-—42%

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

RVSS1AN * 
gTORKISH??/ Z5*. 
feĄTH >' <--' V <z 20fj

WITtf, SALT..,..2SF

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. VVestern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos skaudėjim*.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta t* akių.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba. 
Jeigu turi uždegimų akių, 

tau skauda akys skaitant arti, siuvant, tuokart a»t 
reikalingas nkinių.

Duokite aptiurėti savo akis specialistui aki<|, kuris turi 15 metų pa/ 
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutipiška kaina

JOHN J SMETANA L
AKIŲ SPECIALISTAS

TfiMYKIT MANO U2BASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatves Ant Platt's Aptiekus 2-ras augštas 
Valandos’ mm 0 rvln iki 9 vak. Nedėliom mm 9 rvto iki 12 dieng 

l>l '’Hflil1

svarui 
17i/a__ 20% 
... 16—29 
... 13—17 

—16 
—11 
36% 
34% 

.... 45—49% 
.. 40 %—44% 

svarui 
..... 32—36c 

..........31—38 
........ .. 30—37

Pupos (beans)
Navy ..........................
Lima ..........................

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

prastesnės ... 
Kumpis, geras, svarui

Trastesnis.................
Lašiniai geri, svarui .

Prastesni .................
Taukai

Dėžutėj .....................
Palaidi, geriausi ...
Paprastieji ............. .
Prastieji ...................
Šitokiomis kainomis groserninkai 

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

GERIAUSIA KALĖDŲ 
DOVANA DEL VYRŲ

... 11
32 %—
30 %—

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Puikus Setas, susidedantis iš britvos, 
puodelio su pcnzeiiu ir pusto*. Kain.» 
šio seto tiktai $5.00. Kiti, labai pui 
kųs setai, su pasidabruotu šepečiu 
ir šukom kainuoja $8.00. Britvos pa
vieniai — $2.50. Britvas gvarantuo- 
jam, arba grąžiname pinigus. Par
duodam tiktai per laiškus. Siųskite 
pinigus Money orderiais arba regist- 

I motuose laiškuose. Adresuokit šiaip:

BARZ RAZOR SPECIALTY CO., 
Postai Telegraph Bldg., Room 905, 

Chicago, III.



w a u . 1 a m u b, nicago, 111 Subata, Lapkričio 17, 1917.

Pranešimai

PASARGA.—Draugijų pranešimu* skelbiamo 
*4 ušmokoeties. Pranešimai turi būt priduoti 
t* vakaro, laiškeliu arba telefonu* Canal 1606. 

-Ft įduoti t< pači* diena, kada apausdinamaa 
«4ttaniaitU. nebegali būt įdėti.—“Nauj.” Ked.

Rusų Skyrius rengia vakarų Sausio 
5, 1918, Salimo svet., kertė 15 av. ir 
Lake gt.—Draugiškų . organizacijų 
prašome labai nerengti s.lvo pramo
gų tų diena.S —Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAMA: dešrų kim.ščji.i.

NAMAI-žEMe

L. M. P. S. A. 29 kp. susirinkimas 
^vyks pancdėlyj, lapkričio 19 d., 7:30 
cvmL vakaro, viešo knygyno kainba' 

Trhiose, 1617 N. Robey st. Visos narės 
’sacpavčluokit ateiti paskirtu laiku, 
9UU daug svarbių tarimų. Kviečia- 

ir tas drauges, kurios dar neprt- 
«^uli4>rie L M. P. S. A., ateiti ir pri- 
’Siirašyti. R aš. A. čepukienė. ..

Roseland.—.^Aušros” mokykla, — Bert Packing (31.176 N.^Gr.een st.
10900 Michigan avė. vėl atsidaro. Mo-‘ 
kinimas prasidės panedėlio vakare 
7:30 vai. .Mokytojaus p. Zalatorius.’— 
Visi mokiniai atsilankykite.

—-A. Grebelis.

Lietuvių P. 1). P. Kliubo susirinki
mas Įvyks nedčlioj, lapkričio 18, J. 
Mikalajūno svet. 2332 S. Leavitt st. 
Susirikimas prasidės 2 vai. po pietųd- 
Visi nariai malonėkite būti, nes yra 1 
daug svarbių reikalų. Taipgi atsi-

REIKALINGA sena inoterė arba 
vedusi pora, su maža šeimyna, pri
žiūrėjimui namu. Gera vieta, dėl ge
rų žmonių. Atsišaukite greitai.

A. $Įiųsbo, akušerė.
3255 S. Halsted st. Chicago III.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jūsų na

mų. Moderniškas naujas, 2 liatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 4a

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntimui

| Dr. A. R. Blumenthal J

ninnoja Dykai
Gyvenimai yra tai* 

čias, kada pranyksta 
rėRėjimaa.

Me» vartojam page« 
rlnta OphthahM»«t« 
er. Ypatinga doma 
atkreipiama i vaikai. 
Valandos: nuo • ryto 
iki • vakaro; haW4. 
nuo 10 iki 11 dl«M.

Suvirs 55 Procentus Pelno
gauna viena gerai įsigyvenusi ir atsakanti alie
jaus kompanija nuo 13 aliejaus šulinių, kurios

LSS. kuopos, jeigu kuri turite vei- 
j&dą "Tiktai niekam nesakyk”, malo- 
wiėkite ar parduoti arba paskolinti 
JLŠS. 138 kp., Cicero, III.. Siųskite 
dteip galite greitai (keturis e^rvmp- 
Hborius) Šiuo adresu: V. Shileika, 
j#RiO So. Halsted St., Chicago;

♦ UiMeland, III.—LDLD. 79 kp. susi- 
uto kimus Įvyks nedalioj, lapkr. 18, 
tfrgiai 10 vai. ryto. Aušros Mokykloj, 

Michigan avė. Draugai “kny- 
affos •‘Biliūno Biografija” yra atsių
stos, todėl visi ateikite susirinkinian 
..atsiimti. j-Rašt. A. Grebelis

Smulkus Skelbimai
REIKALAUJU senyvos moters, kuri 
negali eit dirbt dirbtuvėn, pagelbėt 
prie vaikų ir stubos.
6613 Kilis Avė. Chicago, III.

Mušk ego n, Mieh.—LSS. 216 Ku°pos 
•pusmėnesiais susirinkimas Įvyksta 
toedelioj, lapkr. 18, Socialistų Parti
jos svet., 11 W. Western avė. Ant an- 
-tru. lubų, 10 vai. ryto.—Malonėkite 

visi laiku, nes yra svarbių 
reikalų; y ra atėjusios blankos iš L. 

Ji. S. centro. —Kp. sekr. V. Vasys

■ Mrtrose Purk. III.—Draugystė Sū
nų ir Dukterų Lietuvos rengia šei
mynišką vakarų Subatoje, lapkričio 
17 d. 1917.. Era n k ir James svetainėj. 
Visi nariai ir pašaliniai malonėkite 
sk.ullingai atsilankyti. —Rengėjai.

fenuikietna pasiskc-lbimamr kainoa:
1 colis, syk|, 50 centų: dedant 
tų pati skelbiau) ilgiau, ui kiek
vieną kartą colis vietoa 29 centai.

Šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemone tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

• REIKALKG.'V“mergina prie na
mų darbo, mažoje šeimynoj. Užmo
kestis 88.00. Į sava ir pragyveni
mas. ' Atsišaukite: š. BRUCHAS,

3323 S. Halsted St. 2-ros lubos.

REIKALAUJAME —-moterų mai
šams taisyti. Darbas rankinis.

LIBERTY BAG CO.
1251 So. Morgan St., Chicago.

L. S. .1. L. 1 kp. dvisavaitinis susi
rinkimas atsibus subatoj, lapkričio 
17 d., 8 v. vakare, Aušros svt., 3001 S. 
Halsted st. Kviečiame atsilankyti vi
sus narius, nes randasi svarbių rei
kalų apsvarstymui. Valdyba.

L. S. .1. L. 1 kp. lavinimosi susirin
kimas atsibus nedčlioj, lapkričio 18 
rl., 10 v. ryte, paprastoj vieloj. Drg. 
A. Berlašius skaitys lekciją temoje 
“Žmogaus vėlė" ir drg. .1. Čeponis 

"Kolektyve nuosavybe”. Kviečiame 
idsiLinkyti kuoskaillingiausiai pa
skirtu laiku. Rengėjai. .

Nedėlioję, lapkričio 18, bus pami
nėjimas kapitalistų nukankinto Jui.- 
lapd llilslromo mirties, 8 vai. vak., 
(Vest Side Auditorium, kampas Ra

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko Įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
kų nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
si., asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Ganai 1506.

ASMENŲ JIESK<MIMAI
Pajieškau Jono Kanišaucko, Šiau

lių pav., Šeduvos parap., melai algai 
gyveno Ghicagoje prie lloync avė. 
Jis pats tegul atsišaukia, arbų kas ži 
uote ,ij praneškite jo adresų.

Broli i s lovas Račkausk as
P. O. Box 1257 MeIrose Park. III.

I

Pajieškau Simano Radžvilo, Pa- 
švyniinio miestelio. Šiaulių paviilo, 
Kauno gub. Meldžiu kad jis pats al- 
si-atikių. arba kas apie jį žino malo
nes pranešti. Petras Valiulis, 
32.')!) S.I laistei! st. Chicago. Ui.

TUOJ REIKALINGAS — choro ve
dėjas. Kas tai gali, lai atsišaukia 
kuogreičiausiai: užsiėmimo yra viso
kio. Platesnių žinių delei kreipkitės

Juozas A. Sasnauskas,
267 Clinton St., Ringhamton, N.Y.

REIKAI.INGAS geras pardavėjas 
parduoti išdirbinius vienos didžiau
sios motorų išdirbyStės. Atsišauki
te tarp 9 ir 10 vai. rvlo Į

TEMPLĄR MOTORS COMPANY 
133!) Michigan avenuc. Chicago.

ČIA YRA PROGA barJieriams kurie 
jau mokinasi arba nori mokintis bar- 
berystės amalo, tai atsišaukite luo- 
jaus pas mane. Jus luo.jaiis galite už
dirbti 825 iki $30 i savaitę besimo
kindami. Alsišaukit i barzdaskulyklų 
723 \V. I I SI., Chicago.

RANDAI

ATIDI OI)AMA rciidon saliunas.
3256 Morgan si.. Best Bre\ving Co..

1317 l letcher SI., Chicago.

PARDAVIMUI\

ATSILANKYKITE 
norite geros vietos dėl 
951 \V. l'Jlh St.

vpatiškai ka? 
karČiamos

Cliieag.

I

Roseland. III. —Liet. Mot. l’roe. Sus. 
2.'»kp. susirinkimas Įvyks nedėlio.i, 
lapkričio 18 d., 2 vai. po piet. Visos 
nares ir naujai norinčios pristoti ma
lonėkit atsilankyt paskirtu laiku Au
šros svet. llif'iin Michigan Avė.

— Rast. J. Grybienė.

Indiana Harhor, Ind.—LSS. 217 kp. 
lavinimus susirinkimas Įvyks paned., 
f.t d. lapkj'icio. \. Mikutavičiaus svet. 
2112 —137 St., pradžia 7: 30 vai. vak. 
- 4>i augai \ isi alsilanky kilt* paskirtu 
mikli, turime daug svarbių reikalu, 
tie draugai, kurie norėtumėt pristoti 
prie vielinės ko.,taip jau ateikite.

P. Matonis, Rast.

Rocfordiečių (lomai. —LSS 75 k p. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks 18 d" 
aaiĄricio, 1.30 vai. po pietų svetai
nėje k. oi P.. 218 s. Main st.* Draugai 
h draugės, atvykite paskirtu laiku, 
nes j ra svarbių dalykų. Naujį, norin- 
iiep prisirašy ti, taipgi ateikite

— Rašt. A. Meldažis.

II) SL, Kenosha, \Vis.

1 'a jieškau 
ivi-eko, Ka

savo brolio .luož 
uno gub., šiaul 
.lėlio. Pirmiau

apo Ma-
ių pav..
g\vena

es l’rn-1 * 1 1 ' 1 ( ) 1 V

k puls arb

ik nesu i ? ,|t. ' t<
> apie jį nieko
i jo motel is ic; 
ii. turiu labai

1.7. 1 v l * 
iH'žinau. i
[ui atsi-
svarbų

įkalą; arb: 
vena, prai 
e:ui ne 1 • e- K 
lt) S. Halst

i jei kas žinotu 
u-škiie greitai 
atberine Makavt 
e<l St., ('.hieago,

kur jie 
mm. 
-ekaitč.
III. t .S.

1 ’a.iivškan 
ergės pav., 
aus g\ veiv

Kenosha, 
Anl:

Pelikso Rošiatv 
Dobeikiti miesl 
Chicagojc, dab 
\Vis.

mas Adomonis,

, Vilk
ui o. Se- 
u- gyve-

Pajicškilu Ant. Žilinsko ir .1. Slul- 
ginsko. Kutino gub.. Šeduvos parap., 
Landiškiii kaimo. Meldžiu alsišaukit

A. Paluekis, 
1936 Case avė., Barine, \Vjs.

PABD \\ l\ll I krautuvė ir “l(-<- 
Crcum" parlor prie Davis Sųiiarc 
Parko. Labai gerai eina biznis. \ pa
tingai vasarą. Turiu greitai išva
žiuoti iš Chieagos dėl silpnos svei 
katos. 150,) S. Paulina si., Chicago.

PAIIIH’OI) V .šiaiieiaus šapą su e- 
leklros mašinomis. Viela gerai iš
dirbta: per savaitę darbo Įeina nuo 
60 iki 75 dolerių. Pardavimo prie
žastis — savininkas išvažiuoja į kilų 
miestų. \ įsišaukite:
36,') I \Vi ighi\vood Avė., Chicago, III.

PARDlODŲ barber Sliop ir Pool 
Romu arba paraudavoju. Biznis iš- 

,dirbtas per 6 melus laiko. Norinlie- 
jis tą biznį pirkti prąšomi atsišaukti 
tuojaus Peler I. Balchul, 
1013 So. Main si., Rockford, III.

Pajieškau Jono Miliaus. Paeina iŠ 
Kauno gub.. gyveno Chicagoj (i mė
nesiai atgal, vėliaus išvažiavo j Ans- 
gar, losva, o dabar nežinia kur jis 
yra. Jis pats ar kas ii žino malones' 
pranešti laišku. Kas pilimis praneši 
jo tikrų adresą gaus dovanų 85. -

SI Adomaitienė,
7! I \V. 21 St. Placc., Chicago, III.

PARDl'OD\MA vėliausios mados 
bučernės vogos ir regisleris. Atsi
šaukite šiuo adresu:
1719 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Ganai 4995.

St. Charles, III.—177 kuopos mė
nesinis susirinkimas Įvyks nedčlioj, 
į^rimo Aorkaičkis svetainėj (87) 
Malomkite visi draugai ir draugės 
susirinkti 10 va), ryto. Bus svarbiu 
svarstymų. —P. M> balintas.

Aš Ona Pužienč (po tėvais Jožer- 
ekutė) pajieškau savo pusbroliu An
driaus ir Juozapo Rinių, paeina iš 
Panemunės, Marianrpolės pav., Su
valkų gub.. 3 metai atual gyveno — 
Pittstone, Pa. Malonėkite atsišaukti 
šiuo adresu: Ona Paužienė, 
P. O. Lavvrcnce, Pa.

i PARDUODU greitu laiku Koncer- 
' linų ir “Slide Trombonų, iš priežas
ties ėmimo i kariuomenę. Meldžiu 
atsišaukti į: P. Meškcris,
1009 Markei St., DeKalb, III.

’\O(;k 10 r d ? 1 ‘ et u v i ų do m a i .—si U o 
kad SLA. 77 kuopos ma- 
balius, kuris turėjo būt 
lapkričio 17, nebejvyks. 

■s atsakymo svetainės.

pranešame, 
skaratlinis 
Unilv Hali

Pajieškau savo pusbrolio Kaz'inie- 
ro Bagino, iš Kauno guv., Raseinių 
pa., Laukuvos parapijos. Sterbliš- 
kės kaimo ir Onos Liulikaitės iš 
Tvėrių parapijos, Vinragių kaimo. 
Kas žinote meldžiu pranešt, arba pa
lįs atsišaukite.

Marei joną Pocaitč,
1151 So. \Vood SI., Chiįago, III.

RAKANDAI

A. H A. Lokalus 269 laikys sa 
vo susirinkimų subatoj, lapkr. 17, 8 
' d. y., Rashinskio salėj, 731 W. 181h 
'M ,?J,.r,‘u. kviečiami būtinai at
vykti susirinkinian. —Valdvhn

LSS. 231 kp. susirinkimas įvyks 
nedęhoj. lapkričio 18. L'niversity 
•Srltlement svet., 1630 Gross Avė. šiar 

s,lsninkime turėsime nubalsuot 
• >b. centro viršininkus dėlto visi

Li<-t. Moterų l’rogr. Susivienijimo 
tos kuopos repeticijos “Palocius E- 
ro Dugne” Įvyks sedelioje, lapkri- 

(L 10 vai, Vyto, Mildos svotui- 
•!’ -s‘- .Halsted St. Visi lošėjai
losvjos pribukite laiku. Komitetas.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo už pagelbininka 

ant vežimo arba ant truko. Malonė
kite atsišaukti šiuo adresu.

J. Janušiavičius
839 W. 34 st. Clncago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario prie laisvų 

žmonių, So. Chicago arba Burnsidėj, 
tarp 92 ir 89 gatvių. Geistina ,kad 
su valgiu. Krei|»kitės laišku: 

John J. Jasiuskas,
3219 So. Halsted SL, Chicago, III,

EXTRA
Jauna pora priversta paaukatH •» 

vo puikius, beveik naujus, rakandu; 
už retai pigių kainą, $160.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. Ve 
iiausios mados valgomojo kambarit 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gv» 
rancija už $115 ir $225 Victrola si 
brangiais rekordais už $60.00 Sn 
yra retas pigumas ir jums apsiruo 
kės patirti nežiūrint kur jus <yve 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos kaipgi po vieną. Msiiau 
kitę tuojaus Gyvenimo vieta; l$2i 
So. Kędzie avė., arti 22-ros gat 
Chicago. UI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

JAUNA PORA turi parduoti iu»< 
jaus penkių kambarių ve.M naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono 
graph, upright pianų ir tt. Parduodi 
visus sykiu arba atskirai Pigiai ui 
grynus pinigus
2910 North Avė., l-mas fiatas Prir» 
Humboldl Pank Chi<

įcero distrikto Naujienų šėriniu- 
susirinkimas Įvyks panedčlvj, la- 
n to Iii. X vai. vak., Tanmliuno ir 
It^alio svet.. kampas L> gt., ir 4!) 

\ isi to distrikto ščrininkai su
nkite, nes y ra svąrb’ii reikalu.

ATIDUODAMA ^ųandon geras šva
rus kambarys vienatį) laisvam vaiki
nui. Garu apšildomas, su valgiu ar 
be valgio. Aisišaukile : J. Vainoris, 
151) Kensington Avė., Kensington, III,

prisii

lašt. A. Labaijauskis.

LD1.D. 65 kp. susirin-
anodėlyi. laplcričio 19
>rią|istti sveta
Gerbi-iini n-tt-i

i nė j, 5(»() 
ai inąlo-
te nauju

KAMBARYS dėl moters arba mer 
ginus, beveik už dyką, lik biskj rei 
Kėlų pasidarbuol.

1 Kambarys dėl vieno ar dvieili 
vyrų, piripos klesos, be valgio. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki

PARDAVIMUI, 3542 So. Francisęo 
avė., moderniškas 2 fintų mūrinis 
namas, veik naujas, kieto medžio, 
elektriką, pasparu, metalinė garada, 
tinkavotas bcizmentas. cementinė a- 
sla, skalbykla. Gatvės ištaisytos ir 
apmokėtos. Rendos $43.00 mėnesy j. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas į- 
mokėjimas, likusius 40.00 mėnesyje. 
Galima paimti pigiai namelį mainais. 
PIIELAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. Phone Yards 6539.

DIDELIS BARGENAS
Veikite greitai, ši ^iroga ne ilgai 

tęsis.
2 augštų medinis namas su mūriniu 

nameliu užpakalyje.
Ramios $45.50 mėnesyje.
Kaina $3,600. Atsišaukite į savi

ninkų dėl patyrimo. 2909 Emerabl 
avė., Chicago.

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTE RISK U 8 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprėda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs lis) 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jųsų parankumo. Už $10 ii 
mokinam jus sint visokius drabužius 

DRESS MAKING COLLEGES,
233G W. Madison gat., WeHter« ava

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 VVella v«L

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
lės, stenografijos, lypewriting, pirk- 
lybos teisių. Suv. Valst. istorijos, a 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinčs ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašys t ės.

MokĮnimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, UI

DYKAI! DYKA!
Dabar yra j ūsų pro<<a m o 

kytis barzdaskntystes 
, amato dykai

25 mokiniams dykai
Nepraleiskite šio pakvietimo. Atsl 
lankykite pas mus tuojau. Lšsikirpkh 
šitą, kad atsimintumėt musų adreną

BURKE BARBER SCHOOL
612 W, Madison St., Chicago, lt!

i DR. A. I. EPŠTEIN j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

i 3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
j Gyvenimo Tol. Canal 5188V,.. ,.....  ..................... -•-/

Akis

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4117

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams W®oma^ per 16 <v<- 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurg*; 
ir ahuieris.

Gydo aštrias it chroniškas ligas, 
rą, moterų ir valkti, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros p-'<- 
taisua.

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų ‘ 
f 8 vakarais. Telephone Canal 31 >• 
GiVENIMAS: 3412 S. Halsted Str<-

VALANDOS: 8—9 O-to, tiktai

OR. W. YUSZKIEWICŽ

LIETUVIŠKAS” AKIŲ GYDYTOJA*- 
■'a* turi skaudamas arba silpnas aki. 
,aivos skaudėjimo, atsilankykite on

1155 Mihvaukce Avė
valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaka>. 

n.io a rvto iki ) po ji*-.

+'

2.

Telephone Drover

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 
Specialistas Moteriikų, Vyriškų, Valai 

ir vtsq chroniškų lirų.

PARSIDUODA labai pigiai 6-šių 
kambarių puikus vėliausios mados 
rakandai. Gera proga įsigyti dai
lius rakandus už pigių kainų. Par- 
siduos skyrium arba visi sykiu. 
Reikalaujanti ateikite ir duokite pa
siūlymų.
2335 So. Iloyne avė., 1-nios lubos 

. arti 24-tos gatvės.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St.,' Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii-

g rvto n nuo 5 iki 8 vakare

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 26 meta) 
G\ venimas ir Ofisas

3149 S. Morgan St. kertė 32 at.
Chicago, III 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Ghroniškv Ligų 
<)FIS<F VALANDOS:

g iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet R 
S ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- & 
n mis vakarais ofisas uždarytas. H
3 l'elephone Yards 687

PARDUODU rakandus dviejų k:un- 
' barių; visai mažai vačloli, kaip da- 
I bar prasti laikai, lai labai patogu 
žmogui g\ venli, randa pigi, šilumos 

I maža tereikia ir pigiai p;irduodu.
• "•!'i:if!:aš’ avlnjdžia šį 

‘miestą. Atsišaukite šiuo adresu:
1526 So. 49 Ct. Cicero, III.

Pelnas gali greitu laiku padidėti ir serų kaina 
stebėtinai paaugti, nes šitai kompanijai ką-tik 
•pasisekė nupirkti naują žemės plotą, arti mil
žiniškų aliejaus sulinių. Vienos kompanijos se
rai, kuri išgręžė kelis šulinius arti šios naujai 
užpirktos žemės, pakilo nuo $100 iki $40,000.00

• .bėgiu kelių mėnesių. Panašus dalykas gali įvyk- 
* ti ir su šios kompanijos Šerais. Todėl nepraleis-

skaitlių šitų šefų.

Tamstos Pinigai Gvarantuojami
Kompaniją gvarantuoja Tamstos pinųps. Jeigu 
Tamstai Šerai nepatiks, galėsi savo pinigus at
siimti.

Procentas mokamas kas menesis
šita kompanija moka procentus kas mėnesį vi
siems savo šėrininkams. Pirmą dieną kiekvieno 
mėnesio prisiunčiamas procento čekis tiesiog į 
namus. Pradžioj 1918 metų bus išmokamas ex-

ris, tikiu, bus gana didelis.

Jeigu prisiusi man savo orderi ir 
pinigus iki 20 d. šio menesio

tai 1-mą dieną gruodžio (Dec.) gausi savo pirmą 
procentų čekį ir paskui kas mėnesi.

Priimame Laisvės Bondsus i užmokės’i už Šerus
mokėjimais.

$60.00 
150.00 
300.00 
600.00

ILGAUDAS
(SI CIIAS. \VC

110 So. Dearborn St K

L

* V M • X t

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pUtlj. t- 
vakare. NetĮ^ldieniaia 10—1 po pietų.

3354 S. HALSTED ST., arti 14 St 
CHICAGO. 1LL.

n
AKIŲ. SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akiniu* 
nuoji ii patarimui duoda dykai

t3S-88 Mihvaukee avė., arti Chicago av. $-• 
uboe. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki valt 
•ui Nedėliomis nuo 9 išryto iki $ D* •*** 

Tel Haymarket 2484

DR. S. BI E Z 1 S |
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitt St
Valandos 8—10 ryte; 4

Tel. Canal 3877

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

Tel. Drover 7179.

■ Vr

TELEPHONE YARDS 5834.

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

DRAUGUU ATYDA1!

SIRUPAS III KOMPANIJA
Mes išdirbant viską, kas tik drau

gijoms rekiilinga; t. y. visokius gu- 
sikuSiua, medalius, kukardas, vė
liavas,.antspaudas irt. t.,

Mes turim S. L. A , S. I.. K. K. A. 
ir T. M. D galtnv Ženkleliu pardavi
mui: unksiniai po $1.00, sidabriniai 
žiedai po $2.30, auksiniai žiedai, nuo 
S3.01) ir aukštyn, laikrodėliams kaliu-

/» ikalaukltr nimu Knlolvyn

STRUPAS & (X).
92 Warwick St. Ncwa>k, N. J.
33 John St. Ncw York. N. Y.

Ltukus siuskite j K«wark. N. J.

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki J dieną.

MID-CITY BANK feuILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212

803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago. 
Inėjimas iš Madison gatvės.APTIEKA

VYRAMS IR

Išpildau receptus su didžiausia atyda, 
nežiūrint, ųr tie receptai Lietuvos ar 
Amerikos daktarų. Tai vienatinė lie
tuviška nptieka . Bostone Ir Massachu- 
setts Valstijoj. Gyduolių Kali! gaut ko
kios tik pasaulyj yra vartojamos. Ga
lit reikalaut per laiškus, o aš prisiųsiu 
per csprcsij.

TElSfNGlAUBIA IR GERIAUSIA 
LIETUVIŠKA

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.

stHAI* SFIIRMIKH r am HKIDGKEUKTO

SLAUGIEMS

K. ŠIDLAUSKIS
Aptiekorius ir savininkas 
SOUTH BOSTON. MASS.

Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas, Floras 15c. Balkonas 10c.

Prie šių kainų priskaitoma ir , 
lc ir 2c kariškos mokestįs

4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HAtSTEI) ir 32-ra GATVĖ

t F PINI R

"NAUJIENAS.”

VKintHt autvru rmjl’JOSV nUO $8.00 17 *1- 
gAčiau Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augšdiau Pritaikome akinius utdyk^ 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkinus »<• 
tt yra vaisiais (vairių ligų, kuris c<)l 
suti prašalintos getų akinių pritaiky
mu Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
.knuda ūkis Jei Jos raudonos, jei tai- 
vu sopu, jei blogai matai, jei akis •li
esta, nctęek ilgiau, o j i ei ko k pagslbot 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
tūniai uždykų Atmink kad mn ko* 

■ am gvarantuojam akini<u 
<iam gerai prireukam

B. U. Mr.BIKUKr, KK«pert*» Optika*, 
•maiuujat* patarimo «rt>e vaistų, ateikit put mana /) 

Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 1* metų A* duodu patarimus D 
r>il* kokiui rusiškus vaistus At rekomenduoji, tik GERl’S dakti 

raugu, tmoutų 8 M MK8IROFF -I____
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