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Vokietija siūlanti taika 
Rusijai

Grasina kare Rusijai

matiški susirašinėjimai yra 
jo žinioje ir neužilgo bus vie
šai paskelbta.

Valstybės banko skyrius 
Taskvoje tapo Užgriebta 

kartu su $50, 000,000, kurie 
nesenai tapo perkelti ten iš 
Petrogrado banko.

Visos Rusijos valstiečių 
kongreso buveinė tapo per
kelta iš Petrogrado į Mogi-

rue translation filed with the post- 
naster at Chicago, III., on November 
14, 1917, as reųuired by the act of 
letober G, 1917.

NELEIS APDOVANOTI
AMERIKIEČIUS.

Įstatymai draudžia.

Finlandija yra valdoma socialistų
si maišymo į svarstymus. Pa
daryta žingsnių, kad karei
viai galėtų dalyvauti kong
rese be jokių kliudymų.

Rusija paskelbsianti slaptus diplomatiškus 
susirašinėjimus

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., on November 
24, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
VOKIETIJA SIŪLO TAI

KĄ RUSIJAI

STOCKHOLM, lapkr. 23. 
—Centralnės valstybės pa
siuntė emisarą su pasiul.v- 
mu taikos Rusijos revoliuci
nei valdžiai. Pasiuntinis

Sulig pranešimo iš Hapa- 
randa, bolševiku viršininkai 
pasiuntė atstovus pasitikti

susitarus apie sąlygas užbai
gimo karės, jau vedama ka
riškųjų vadovų fronte.

Talkininku valdžios daro 
žingsnių, kad neprileidus 
prie atskiros taikos. Pada
ryta sutartis, kad kiti talki
ninkai laikysis bendros tak
tikos ir atsisakys pripažin
ti bolševikus kaipo augščiau- 
sią valdžia.C C

Grasina kare Rusijai.
Rimtai svarstoma kokių 

priemonių griebties, jei Ru-

master at Chicago, III., on November 
£6 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

RUSIJOS PASIŪLYMAS 
PERTRAUKIMO MŪŠIŲ.

Tekstas pasiūlymo, įteikto 
talkininkų šalių ambasa
doms.

PETROGRADAS, lapkr.

pasiuntė Wilsonui sekamą 
notą, Įteiktą bolševikų užru- 
bežinių reikalų ministerio 
Leono Trockio visiems talki
ninkų ambasadoriams:

i susirinkimas 
; čia.

i mas galėtų būti priežastim 
karės prieš Rusiją, nėra at-

ciaus

nešti jums, p. ambasadoriau, 
kad visos Kusijos kareiviui ir 
dai hininką atstovą kongri'šas, 
spaliu 26 <1., suorganizavo nau
ją valdžią, formoje šalies komi- 
sionierią tarybos. Viršininkai 
šios vi 
Luniu.

liauja incognito

Truv Iranslnlion filed with Ihe post-1 
master at Chicago. III., on November

STOCKIIOLM. lapkr.

i prieš kliką žmonių, kurie nė
ra visos Rusijos žmonių at
stovais, bet kurie užėmė ne-

tižiai (uit traliniu valslvbiu tai-l *4

Truc liaiislntion filed with the post-

1917.

I'rue translation filed \vith ihe post- 
master at Chicago. III., on November 
21. 1917, as re<|uired bv thc act of 
October G, 1917.
FINLANDIJOJ SOCIALIS

TŲ KABINETAS.
EMISARUS.

Seimas bus vyriausia Finlandi
jos valdžia.

šalis yra valdoma sociali-

STOCKIIOLM. lapkr.

siuntė

Stockholme, kad susitarus apie 
pertraukimą mušiu ir taikos ta-

siu

pranešama

imas 127 balsais prieš 68 nuta
rė. jog seimas turės gale, kokia 
pirminu turėjo Kusijos caras.

PETROGRADAS, lap. 23 
— Revoliucija Finlandijoje 
užsibaigė sutvėrimu socialis- 
tiško kabineto iš 10 narių. 
Streikas užsibaigė, kada su
sirinko Finlandijos seimas 
ir priėmė 8 vai. darbo dienos 
įstatymą. Prižadama lygios 
balsavimo teisės ir daugelis 
radikalių socialtstiškų įsta
tymų, jų tarpe reformas že
mės nuomavime.

užru bežiurs 
stas man.

kaipo šalies užrubežinią 
lu komisioniuriui.

lą pasiūlymo pertraukimo mu
šiu ir demokratinės taikos, pa
matais, bu aneksiją, ar kontri
buciją su apsisprendimo teise
tautoms, užgiriais a isos Kusi
jos kareiviu ir darbininką ats
tovą kongreso, aš laikau už gar
bę prašyli j ūsą skaityti viršini- 
nėlą dokumentą kaipo formali 
pasiūlymą , ūmaus pr i traukimo 
mušiu visuose frontuose ir u- v

Truc iranslalion filed \vith Ihe post- 
niasler ai Chicago, III., on November 
24, 1917. as reųuired by Ihe act of 
Uclober G, 1917,

DYMĄ MŪŠIŲ JAU 
VEDAMOS.

estams

True translation filed with thc post- 
tnastcr at Chicago, III., on November 
21, 1917, as rciĮuired bv thc act of 
October 6, 1917.

PALEIDŽIA DALĮ KA
REIVIŲ.

Paskelbs slaptus diplomatiš
kus susirašinėjimus.

LONDONAS,, lapkr. 23.— 
įsijos armijos 1899 metų

namo.

Iše^
31

WASHJNGTON, lapk. 23. 
— Sekretorius Daniels šian
die paskelbė, kad anglų ad- 
miraltijos pasisiūlymas ap
teikti medaliais oficierius ir 
jurininkus dviejų Amerikos 
torpedinių laivų naikintojų 
už jų pasitarnavimą naikini
me submarinų, tapo atmes
tas, kadangi šios šalies įsta
tymai neleidžia kareiviams 
ir jurininkams priiminėti or- 
denus nuo svetimų valdžių.

4Tue translation filed with the post- 
master at Čhięago, Iii., on November 
24, 1917, as ręguired by the act of 
October 6, 1017. \ • .

NAUJAS STREIKAS 
ARGENTINOJE.

BUENOS AIRES, lapk. 23 
— Pietinės Argentinos gele
žinkelio darbininkai vėl su- 
strėikavo. Valdžia tikisi, 
kad stręikas nepersimes ant 
kitų geležnikelių.

STREIKAS.

Italai atmuša vokiečius

Anglai tebeina priekyn

Bolševikai nacionalizavo laikraščius ir 
spaustuves

AMER. DARBO FEDERA
CIJA Už LAISVŲ ŽODŽIO 

IR SPAUDOS.

BUFFALO. — Amerikos 
Darbo Federacijos konven
cija vienbalsiai priėmė tą 
dalį pildomojo komiteto ra
porto, kur reikalaujama, 
kad laisvė žodžio ir spaudos 
butų pilniausia užlaikyta ir

True translalion filed vilk thc post- 
mastei' at Chieagiį, III., on November 
24, 1917, as rcąuircd by Ihe act of 

« lober G, 1917.

PRŪSIJOS MINISTERIS 
REZIGNAVO.

HAAGA, lapkr. 23.—Ber
ibio “Vorwaerts” praneša, 
kad Prūsijos vidaus reikalų 
ministeris Dr. Drews rezig
navo, kadangi jo Prūsijos 
politiškųjų reformų bilius 
tapo taip pakeistas svarbia
usiose vietose, kad jis nega-

mti Prūsijos žemesniame bu
te.

CLOQUET, Minu. — Lapkri
čio 19 dieną, po pietų, metė da
rbą Northern Lubmęr Co. ža
lių lentų yardų darbininkai, o 
ant rytojaus, lapkr. 20, sustrei
kavo taipjau ir Johnson Went- 
\vorth darbininkai. Reikalauja 
9 valandų darbo dienoje su mo
kesčiu už 10 valandų (dabar bu
vo dirbama 10 valandų dienoj). 
Kompanijos j ieško skobų, bet 
negauna. Yardų darbininkai, 
daugiausia finai, nors neorgani
zuoti, bet laikosi tvirtai. Yardų

buvo kur dėti lentų, lodei ir

jose turėjo paliauti dirbę. Buvo 
dirbama dieną ir naktį, o dabar 
viskas ramu, nes skubų nėra, 
šiuo lodei perspėju, kad iš ki
tur darbininkai nevažiuotu čia c

—Petras Kugelevičius.

'I'rue translation filed \vilh the post 
mastei’ ai Chicago, III., on November 
,21, 1917, as rcųuircd b\ the act of 
October 6, 1917.
I> E RSE RGS H š EIM1NIN -
KĖS PRIEŠ “MAISTO KO

LEKTORIUS”.
Suv. Valstijų maisto ad

ministratorius Herber Hoo- 
ver paskelbė sekamą perser
gėjimą šeimininkėms:

“Mes turime pranešimų iš

I rie vaikšto po namus, neva 
autorizuoti maisto adminis-

| maistą dėl valdžios ar armi
jos.Truc translation filed with the post- 

masler at Chicago, III., on November 
24, 1917, as reųuircd by Ihe act of 
October 6, 1917.

APKALTINO O’LEARY. į
NEW YORK, lapkr. 2o. -g Šeimininkių, ir kad tie vi- 

I eismas šiandie apkaltino sj ^mon^s yra prigavikai ir 
peržengime šnipinėjimo ir turi butĮ atiduoti policijai.

“Priimkite mano užtikrinimą. A Q<Lea American Trutb ' 
p. ambasadoriau, giliausios pa- 1
garbos kareivių ir darbininkų 
valdžios Francijos žmonėms, 
kurie negali netrokšti taikos.

pasiūlymą, kurį autoritetin
ga Kusijos respublikos valdžia 
įteikė tuo pačiu laiku visu ka- 
raiujaneią šalią žmonėms ir jų 
valdžioms.

“Priimkite mano užtikrinimą, 
j), ambasadoriau, giliausios pa-

pasidariusios bekruti jeiriis šioje

Trockį,

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on November 
24, 1917, as reąuired by the act of piera. 
October 6, 1917.
VOKIEČIAMS NEPASISE

KĖ ITALIJOJ.

Bandė apsupti italus, bet 
tapo atmušti.

RYMAS, lapkr. 23.—Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, 
kad austrų-vokiečių spėkos 
bandė padaryti didelę apsu 
pamąją ataką prieš Monte 
Meletta, bet italai atlaikė vi
sas pozicijas.

Vakar teutonai atakavo 
italų pozicijas tarp Brenta 
ir Piave upių. Keletas pozi-

skui visos atsiimta.
Vakarop paskutinė italų 

kontr-ataka galutinai sus
tabdė austrus-vokiečius.

I'rue Iranslnlion filed xvitli the post 
master ai Chicago. III., on November 
24, 1917. as require(l b\ Ihe act oi

NUVIJO VOKIEČIUS 
ATGAL CAMBRAI APY

GARDOJE.

ANGAŲ ARMIJOS KVA- 
T1ERA FRANCIJOJ, lapkr. 
23. — Anglai šiandie nuvijo 
vokiečius atgal kanalo Nord 
apygardoj, Cambrai fronte.

True translation filed with the posl 
master at Chicago. III., on Novembe 
24, 1917, as reguired by t Ik* act of 
October 6, 1917.

PAĖJO PRIEKYN.

LONDONAS, lapkr. 23.— 
Karės ofisas paskelbė, kad

I ti, kad jokis valdžios depar
tamentas nedavė ir niekad

i nedarys tokių reikalavimų skį priekyn savo liniją. Pa
dėjimas Somme fronte, į pie
tvakarius nuo Cambrai, ne
persimainęs.

Čius nuo Ypres, pastūmė bi-

ikraščiai ir laikraštinė po- 
Pavienės ypatos w 

galės leisti laikraščių, tei
gti laikraščius galės tik pri 
pažintos politiškos partijof 
ir municipalitetai. Talpini
mas apgarsinimų uždraus
tas, apart valdžios organų 
ir paimti už tuos apgarsini-

lies iždan.
Sovietas taipgi paskelbė, 

kad gatviniai apgarsinimai

apgarsinimų skaičiun įeina 
afišos, lapeliai, gatvekarių 
apgarsinimai ir didelės pie
štos iškabos.

I'rue translation filed \vith Ihe post- 
naster at Chicago. III., on November 

21, 1917, ak reųuired by thc act of 
Ictober G, 1917.

150 GRAIKŲ BUS 
DEPORTUOTA.

ATHENAI, lapkr. 23. — 
Apie 150 graikų, vokiečių ša
lininkų, taper areštuota ir 
jie yra kaltinami šnipinėji
me, vedime propagandos ir 
skleidime neteisingų žinių. 
Jie visi bus ištremti.

True translation filed witn the post- 
master at Chicago, III., on November 
24, 1917, as recpiircd by the act nf 
iclober G. 1917.

NUSKRIDO IŠ ANGLIJOS
KAI) NUMETUS BOMBAS

PRIE KONSTANTINO
POLIO.

LONDONAS, lapkr. 23.- 
Admiraltija paskelbė, kad

oro buvo padarytas Konsta-

liko didelis anglų bombar
davimo aeroplanas, nuskri-

krasos įstatymų, Jeremiah Valdži0S agentai tyrinėja 
l tokius daivkus ir šis depar- 

Society prezidentą ir redak-, lamelltas ‘pageidauja žinių 
torių laikraščio Bull, ku- apje vjsus tokius žmonės.” 
rį kiek pirmiau buvo uždra-.__ __ :
ustaKsiuntinėti krasa. 

Kartu su
Bull Publishing Co., 
dolph Stern, ir Luther 
Bedford.

SUPERIOR, Wis., lapkr. 
juo apkaltina 23. — 50 šeimynų liko be pa- 

S. A- stogės iš priežasties gaisro, 
S. prasidėjusio ant Broadway 

ir pridariusio už $75,000 
_  nuostolių.

True translation filed vvith the posl 
master at Chicago, III., on Novembei 
24, 1917, as reqiiired bv thc act of 
October G, 1917.

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ 
KAIMĄ IR MIŠKĄ.

BERLINAS, lapkr. 23. — 
Vakarykštis vokiečių karės 
ofiso pranešimas sako, kad

Viduržemio juroje.
Aeroplanas sustojo Ly- 

ons, Ryme ir kitose vietose

Jis išbuvo ore viso 31 va
landą. Tai, manoma, yra 
pasaulio rekordas tolume 
skridimo ir nešamo svaru
mo.

NAUJAS “PATRIOTŲ” ŽYGIS.
komisionierius.

Sc.HiC A?.

1Fo‘ o-
r i aku, .k u p kiminus 
odo vieną tartokų “kur

timu vn ■ i 
būdavoii:vo laiv

ntaine kaimo ir La Folie mi
ško.

Anglų atakos prieš Rumi- 
ly, Banteux ir Vendhuile su
iro su dideliais nuostoliais.

Truc translation filed \vith the posl 
master at Chicago, III., on Novembr 
24, 1917, as reųuired by Ihe act of 
October G, 1917.
PAĖMĖ LAIKRAŠČIUS 

VALSTYBĖS NUOSA
VYBĖN.

Galės leisti tik pripažintos 
politiškos partijos. Nega
lės talpinti apgarsinimų.

PETROGRADAS, lapkr.
09 icU-nfirvMiil Izd

leido Įstatymą, kuriuo naci
onalizuojama spaustuvės, ki

BILL1NGS, MonL, lapkr. 23

nia, kad govcda sužvėrėjusių 
“patriotų“, pasivadinusių save 
“laisvės komitetu“, mažame an-

laukus, kur jį sumušė ir suka 
po jo nagaikomis, kam jisai vei-

1 ŽMONĖS UŽMUŠTA 
KASYKLOJ.

YVAKEFIEL1), Mic

1 m., ir Loui 
užmušta Ogi 

Mining C.o. kasyki 
luboms. Toj pačio

Lima,

lap. 21
Marcut

Norton

nanedė-
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’i Federacijos Lietuvių Kliubų
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Šmitoje. Lagkridio-Nov. 28,1917 DOUflLAS PARK AUDITORIUM
itr IKed^rir Avės

MiLnscilke Jereck o

Pr of. R Teiehmanu.
stovyj.

Teisybė, klausimas apie tai 
ar viendienė miršta sava nūrti

Kares Nootakos. Statoma scenoj pirmu kariu
'PjHMTt t»MH pw*kuf Mo n r. ertas. iCtaMyarsruM ĮfaJkena*H Phm.aft'e? L

k" 1 hSUKATOJE, GRUODŽIO 0B»£) » **»

(Galas.)

b; M TanMs gan* ssaur 
HdhMLiP'jMO *9£MBBnė f 
tiiaa» sudėta, taigi juo 
pi l- m f < - nifH

to negaJii padaryti tritonas. Bet 
■B* atgbntics ypatybės ritohk 
cnas neina greta su orsranimn be»

B A l. IUS
PADĖKOS dienoje

Rengia
Cicero Lietuvių Kooperacija 

UTARNINKE
Upkiicio-Nov. 29, 1917 
P. PAKŠTO SVETAINĖJE 
<837 W. 14th St, Cicero, 111} 
Pradžia 3 valandą po pietų.

Inžanga Ifle ypMai
Proga gauti gaidžių, vištų, 

kalakutų, žąsų 4r kHų- 
paukščių.

Kviečia visus KOMITETAS

41-Um Mietutiri ii ški i mindau

BALIUS
Parengtas

PalaimintoH Lietuva

Ketverge, lapkričio 29, 
{Padekavenės Dienoje) 
COLI.SEUM ANNEX SVET., 

1&0S So. Wabash Are.

Inžanga 50c y patai.
Muzika Brolių Sarpalin 

P1LSAHGA: _ -*» • - 
gaut |K> 
fMtriu ir 

MNAUJIENU 
U “
» W. 
naitis. f

Tikietus galima 
nuo Draugystės 

ekančiose vietose: 
<>flse, 1840 So. 

t., P. Pilkio krautuvėj, 
8th St.» M. J. Darni įo- 
e Cream Parlor, 901 
St., M. Palionis, krau- 
l S. Leavitt St., J. Bag- 

14 S. Oakley 
Ofise, 
Eilioti

< >j, 233
ftv€ų LitžiktrvITCZ
\ i į a Avė . J. L

r VUU Nn WoiMi
A.

I
11 < j

S 1 tlT
' i kaiiavr

t< V ( V KM _i____

1702 
Ban

Store, 4902 
<ko krautu-

ing

tardinys.

pasakyti, kad su padidėjusiu or- 
gaiiizirvo išsivystymu, jam padi
dėja ir pavojus pražūti verstina 
mirtimi. Be to, mirties galybė 
turi didėti greta su pažangiuoju 

vystymusi dar kitokiu
Prie įvairių pavojų, ku

rie gulė ant organinio pasaulio 
, mio pačių pradžių, prisidėjo dar 
rųšių kova savytarpyj; musų lai 

kova virto visuotina ir 
Įgijo tnkį apėmį, kad josios aiu- 
ikoms kas minuta krinta aibės 
gyvų esybių. Akyvaizdoje to 

■'mes ateiname prie nuomonės, 
lad mirtis, ištinkanti esybę vis- 

: g> yni priversLae mirtimi taip 
tkad apie prigimtą mirtį negali 
būti nei kalbos. Ir ištikro, kai- 
kurios buitį s patvirtina musų 
žodžius. Privesime šitą pavyz
dį : kaip yra žinoma, medžiai ga
li gyvvnti labai ilgai; musų gi
riose mus dažnai rasime šimat- 
mečius aržuolus. šitai, Wuer- 
temberge yra liepa turinti jau 
r0OO metų; Beųue’je aglaitė il
ties Faunteniškio vienuolyno į- 

! romis (arti miesto Ripono, An
glijoje), augščiausiam ėgliui 
skaitoma apie 1200 metų. Bet 

medžiai gali gyventi daug il
giau. Kalifornijoje ištisos girios 
susideda iš milžiniškų velling- 
tonijų (Welliiigt<>nia gigantea 

arba Seųuoia gigantea) ir dau-

mes jau 4000 6000 metų.Mums 
atrodo, kad šitie medžiai gali 
gyventi nesuskaitomą metų il
gį. Jie miršta ne dėl jiegų išse
kimo: tiktai baisi vėtra, perkū
no trenksmas ar gaisras gali 
juos sugriauti.

Bet ir. neilgai gyvuojantieji 
organizmai nėra iiuosais nuo 
pavojaus numirti prievartinga 
mirtimi. Net ten, kur prie pir- i 
mos pažiūros rodosi, jog mir
ties priežastimi yra liga, arčiaus 
prisižiūrėjus pamatoma, kad ga
lų gale mirtis yra iššaukta ora
linėmis veikmėmis. Kįla klau
simas, ar galima surasti gamto
je prigimtos mirties buvimo pri-

| parodymą? Taip, galima. Apsi
stosime kiek ilgiau prie musų 
pavyzdžio. Kalbėsime apie vien
dienes (Ephemeridae). Viendie- 
ne, tas musų pučių gyvenimo 
trumpybės simbolas, nevisai už
sipelno tiks pagailos, kurią mes 
jaučiame atsiminę apie ją. Da
lykas yra tame, kad ji ištikro, 
gyvena tik* vieną dieną. Kita
me stovyj, vikšro stovyje ji gy
vena ilgus metus tekančiame j 
vandenyj, čia ji pereina stadi-

negali numirti nuo kokios epi
demijos, kuri buvo iššaukta pa
razitinių mikraorganizmų įsi- 
veržimu? Stropiausi tyrinėji
mai nieko panašaus negalėjo su
sekti. Visi vabzdžio organai tu
rėjo normalį'sudėjimų ir ant jų 
nebuvo jokios sugadinimo žy
mės. Bet gal viendienė numirš
ta nuo nusilpnėjimo, atsiradu
sio dėl ūmo kiaušininių ir sėk
linių akyčių atsidalinimo? To- 
kis prileidimas taipgi nėra tei
singas. Gi daugmhas patinų, 
kurių būva visuomet daugiau 
kaip pataičių, savo lyties ypaty
bių nesuspėja parodyti ir taipgi 
greitai miršta, kaip ir jų laimin
gesnieji bendrai. Beto yra aky
va tas, kad šitos musės labai 
lengva pagauti. Priešingai baL 
liesiems vikšrams, jas labai len
gvai galima sugauti ir jos nei 
kiek nesistengia pasprukti. Jas 
palietus jos tik pasitraukia tru
putį, bet nelekia. O tą jos galė
tų padaryti, kadangi jų sparne
liai yra gerai išvystyti ir pui
kiai jų opų kūnelį iš vietos į vie
tą gali perkelti. Ir taip viskas 
kalba už tą, kad pas viendienes 
išnyko pastanga save užlaikyti, 
išnyko noras gyventi: mirtis yra 
prigimta jų gyvatos užbaiga ir 
mes apie tai negalime abejoti, 
kad organinėje gamtoje norma
lė fiziologiška mirtis turi vietą.

Bet jei vienakiniai gyviai ne
miršta dar sava mirtimi, tai e- 
voliucijos teorijos žvilgsniu rei
kia manyti, kad tokia mirtis pa
sidarė galima tik organiniam pa
sauliui išsivysčius. Buvo taipgi 
bandyta mirties atsiradimą aiš
kinti, žiūrint į mirtį kaipo j pri
taikymo apsireiškimą, atsiradu
sį rūšies užlaikymo labui. Tas 
reikia suprasti šitaip: šitos nuo
monės pasekėjai tvirtino,, kad 
jei organizmai nuo žemės pavie
šio išnyktų tik dėl netikėtos prie
vartines mirties, tai žemė tuo- 
jaus prisikimštų gyvybės atsto
vais ir jauniems organizmams, 
nusileidžiantieins senesniems ir 
savo jiega ir prityrimu, ant že
mes nebūtų vietos. Todėl se
nesnės viena tos tūlą laiką pra
gyvenę ir pasidauginę turi mirti . 
prigimta mirtimi. Tuo patiin 
jaunesnėms viena toms yra duo
dama proga dauginties ir tokiu 
budu palaikyti gyvybės ratasu- 
ką. l eisybė, šita nuomone pa
reiškia nelabai daug. Ji yra gry
na hipoteze ir pasirodys mums 
visai nereikalinga, atsiminus, 
kad viena prievartinė mirtis pa
daro tokius baisius išnaikini
mus organizmų eilėse, jog pa

Pradžia punktualiai T:30 vai. vakavę, jh»ž>»ųf» 35 »•«* ypataiu.
GarbiamoM Lietuviu visuomenei uaoraUiakrte ši©e (progos 

nan.alvti uarstatajit durna — !»■»«*
jeigu- jums žingeidi* žinoti, koks »ri<ljž—im- ym šiame
karės momento, tai ateikite ir -Miw ta k W*
kalas atvaizdins gyvai. Skaitlingai‘‘Inpriitafeatariu

P R O G B A M A ST;
L) Orama- "Kurt? Nuotnfew*
2> Vyrų Chorą.*-, po vadovyst*
3) ‘faehrvH.i vyrų HiaddM.
4) Solo ..................................... .....................
ftj ajrt,‘jkpme'tc .. ..........

...............................
7) UeteNNM* Moterų vedamas
M) £*tra

. . J KATtMAUS

. ... p-TURSKIS

Didelis Puikus

Balius
Rengia*.

Lietuvių Rytmet&Beu žvaigždes
P’aMpos ir PasUuilIt^mE^

Sub., Gruodžlo-Oec. 1, 1917
ATLAS SVETAINEI

1436-44fW. Emma gatvė, aiti- Oticag©
Pradžia 6:39 vatodų. vahaine.,

Meilingai kviečiame visus
ir senus, be skirtumo, į šį piaikų-balių., Muzika bus 
pirmos klesos, todėl galės visi gerai pasišokti ir gra
žiai pasilinksminti.

Kviečiame ir tikriname, kacL huBTte viri užganė
dinti. . KOMTTirTAS:

15-tas Iškilmingas Balius
Rengiamas

DRAUGYSTES ŠV.
Atsibus

Nedėlioj, Lapkričio=Nov.25,1917
M. MELDĄ ŽIU SVETAINĖJ, 2242 W. 2Srt Pfeuee.

I’radžia 5 vai. vakare. 25c yjpMat

Kviečiame visus, kas gyvas, atsilankyti į musų puikų 
balių, kokio ga] būt, kaip pasaulis sutvertas dar Chi- 
cagoje nebuvo.

Visi linksmai praleisite laik^ ir tameite gerų aV 
siminimų, kad smagiai laiką prateidtote.

Širdingai visus kviečia - KOMITETAS'.

Puikus Balius
Su Dovanomis Gramofom 

RENGIA.DRAUGYSTE APVEIZDOS DIEVO 

Sub., Lapkričio-Nov. 24, 1917
MILDOS (ABIEJOSE) SVET., 32 ir Hateted gatvės 
Pradžia 6 valandą vakare, Knžanga 25c nwraii„ 
imLUJMLlI. . 1M1IIB IIIIIIIIMIIIMIMIĮBI ■ IBEIIHWI ■llill—I.... .... I Himri""--.-'

■ n uApvaikšciojimas ir

BALIUS
2© MĖTĮ) SVOKTOVIŲ

TCISVtRfiiS MYLĖTOJŲ

Medei, Lapkričio-Nov. 25, ISO
WMtS¥CTAH«ĖJE, Kaw^as fidoted k ® gt

balius
Parengtas

DRAUGYSTĖS APŠVIETIMO BR'OIJŲ
Su Perstatymu T'riy Veiksmų Tragedijai 

“KERŠTINGA MEIL&”

Seredoį, Lapkričio Nov.2&, IIW
M. >WLJW1IO SVETAINĖJ, 2244 W.. 2Sa^ ’Rbfc*

atepid&rys € v., vakare; uždanga pakiU: 7 ,3f) 
Inžang& 25 ir. 35c ypatai

_________ —=.4
—JUlilJMBJllOMU- l»llĮI I H—IUl !«■.?,

jjr&r' IPuilcvis Vakaras į.
Hcnfftu Lietuviu SiMTialuitŲ Sv.l**HgGt> 17O-t«j» K«ra$&

SUJBATOJE, LAPKRIČIO (NOV.) 24 D., Wi J»t. |
Seencie statoma vieno veiksmo farsas

S. S. 'ARBA ŠL1UBINĖ IšKliJMĖ’-
J. BUTKEVIČIAUS SVET., 8132 Vincem*# Ar. j 

(Engiėwood) i
P t a tižia 7 vaL rak FtogTamaH prasidės 8 vai. vakar* tiEiUuga 2bt. i, 

GERBIAMIEJI: Malonėkite atsilankyti skaitlingai j nut.su rcu* į 
iaiuno vakaru. Po losimo dainuos Ghicagos Lietuva? Vyrų Ghoriv: i 
vadovaujant p. S. Diliui.Kviečia LSH. 170 KUOKA. f.

I
g& Balius su Programų

Rengia
METOVIŲ NEI'RIGULMINGAS KLIUKAS

PADkKOS DIENOJE (THANKSOIVINC, OAY)
KETVERGE, LAPKRIČIO-NOV EMBER 29. 19 U Į 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So Hateted Gatvė, j.

i Pradžia ii v. vak. Pr-agra-maM pratridpe ♦> v. vak. Imiaaga 25 r ypatiu. i.
Nuoširdžiai prašome atsilankyti ,i itiusų iškilmingi) Baluj, karu- j 

bus paanarguikis įvairiu programų. Po programų Ims ilnbuamixi <!<• į 
vano& nariams, iširavusiems šiame Kiuibe 10 metu ir per t*j laikų •' 
n tiHiusiems iš Kliubo pašalpos Pagalios į vairų:; šokiai.
Muzika Broliu Sarpalių................ ... Kviečia visus-KDIHTETAo ,

■iiiMMiinMiniiiwiiMiuii.ili ■ ■■■n -BMmuM—nnmrT-n------------------- ------

numeta nuo savęs vikšro inak- 
štelę, išeina iš vandens, dar kar
tų permaino savo parūdą ir pas
kui ore saulei .šviečiant švenčia 

•savo jungtuves. Apvaisintus 
kiaušinėlius ji atiduoda užlai
kyti vandeniui; iš jų už kelių sa
vaičių išsirita vikšreliai. Ji gi 
pati vakare numiršta; ji net ne
ėda nieko; visos jos mintįs nu
kreiptos į tai, idant apsaugoti

no naštų naujos gyvyliės už- 
mazgas; atlikus savo uždavinį, 
ji numiršta. Čia mes. ištikro,. 
turime prieš save prigimtos mi
rties pavyzdį, kadangi šitie va
bzdžiai numiršta negalėdami il-

dėlto, kad pas juos virškinimo

lydinis esybių prieaugis.
Reikia pasakyti, kad norma

lūs, fiziologiškos mirties pavyz
džių rasis labai maža toje išvai-

vietą pas viendienę. Ypatingai 
augštesnieji gyvūnai negali duo
ti tokios mirties pavyzdžio. Vie
nok, akyvaizdoje, kad tokia pri
gimtinė mirtis gali atsitikti ir 
reikia skaityties su jos galimu
mu. reikia manyti, kad ir augs- 
tesnės esybes, ir ypatingai žmo
gus, gali numirti prigimtine mir
timi. Rods, mes čia jau turime 
pasakyti, kad tas niekuomet ne
atsitinka; žmogus visuomet mir
šta pirma laiko.

į MUZIKAL1S MOKINIMAS 
dėl jiisy vaikų ant smuikos

Prof. D. GOLDSTEIN
Smuikas Mokytojas

Senas 11311 Mielii^an
Naujas a<ir.: 11314 Michigan
,t Chicago, III

Naujai; Išradimas
PUS-BALSO SISTEMA

Didelis Iškilmingas BALIUS
Parengtas

LIETUVIŲ POLITIŠKO IR PAŠĖLTOS KL.IUBO

Subatoje, Laskričio=Nov. 24 d., 1917
PULASKIO SVETAINĖJE, 
1711-15 So. Aritland Avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 25c jwraii..
Muzika L. J. Burbos Orchestra. Kviečia KoinHetas.

ŠOKIAI su DOVANOMS
. KALAKUTŲ, ŽĄSŲ, KIAULIŲ 

Jv\ k S 
J«WĄSUBATO.I, LAPKRIČIO 24-tą D., 1917 M.

Nito 7 vai. vakare ir tęsis visą nakt. Taipgi 
^NEDĖLIOJĘ, LAPKRIČIO 25-tą D^ 1917 

Nuo 2 vai. po piet^ iki 12 valandai nakties.

EXluri.s'tirru.p<> vofzainieji
LEAFY GROVK, VYllJLOTOB arJtllN4iS,

Privatiškos lekcijos ant Smui 
kos, Mandolinos, Gitaros ir Mu 
zikes-Rarmoiujos Orkestrus 
praktika jau prasidėjo

Prisirašykite.
Naujagadymišką Konservatorijų

FRANB BAGDŽ1UNAS, 
Direktorius

3343 Sc. Union Avė., Chfcago.

Šokių Mokykla

JšmC. Z. KLOVAS
Trf. 4 Įnikai Prof- J" SLAŽAS

Mokiname hu»w naujatuiia mada visokiu* ko
kius. UiUkriname ponekmes. Mokinant* Pa 
neRoKnin ir 11ėkmURom.- Praftiia 7 #15 v. vak.

3. RAHHXT*I«KIO SVETAINĖJV31 irt., d*ic«.«ro, I*>
Duodamu Privatinės Lt kcijus

Milda katras
VODEVILRJS IK PAVinKSUM

Vodeviliam* Permaina
Panedėlyj, Ketverge ir Bebūto

Pirma# Floras 15c. Balkonai lb 
Prie šip kainą priAkailom; v

Ic ir 2c kariškos mokestį!
4 DIDELI AKTAI KAKUIEN
/4ALSTED ir 32-ru GATV Š

PIhmh Can^l I25l.

ŠOKIŲ MOKYKLA 
fiA Gimk Ui CHeriuittefc* 

Union
C' ** kampiuj

L’iucIlgui
Ateik j vieHMštčh. 

Šokiu Mokyklų V»
JnafflHKĮ si šokiai mokinau*;, 

sulig uttMjaiMia »•» 
da;— angliški k b* 
tnviški. Aš <ritW* 
rrmi, kad išmoku< 

v siu į trimųM) latk.-j
Šokiai atsibuna kas panedėlį ir 1o» 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakari. 
Mokytojas JOS KAZUMJSKiV. r» 
pagelbihirikėni
1900 S. Union avė., Ghieago

SKAITYKIT IR PI,ATlMKr
"P? AU J IK.N A.J5*-.

IMPERFECT IN ORIGINAL

nut.su


o
Ai A U J 1 E N G S. ChlCaUv*, h

c ai žinokite kad
/

mas Pinigams 
dėti Bankas '

(Ų T..‘/O Ii ^kadliCŽ j

i INDI! ANA HARBOK, IM>.

yra tas, kuris turi didelį Kapitalą ir 
Valdžios Kontroliuojamas.

šitas Valstijinis bankas, kurio čia paveikslėli matot, 
turi:

KAPITALO IR PERVIRŠIAUS $300,000.00
... $2,900,000.00

Taipgi > ra po aštria 
Valdžios priežiura >ir iš- 

is savo atskaitas 
penkis kartus į nietq.

Bankas moka 3 nuoš. 
natomis ant metu už pa
dėtus pinigus, duoda pa
skolas ant budavojimo ir 
i'irkimo namu mi.esįe 
rbieagos, siunčia pinigus 
i visas svieto dalis, par- 
’nmkia pinigus iš kitų 
banku po visą Ameriką 
ir abelnai atlieka viso
kius bankinius reikalus. 
Bankinės Valandos: nuo 
9 rvto iki 4 po pietų. 
St BATOMIS nuo 9 ryto 
i’:i I v. po pietų; taipgi 
Sl’BATOMIS VAKARAIS 
nuo 6 iki 9 vai. atdaras.

Kalbumą Lietuviškai
Seniausias ir Didžiausias Bankas ant bncgepirto

Centrą ManuLcturmg i’isbict Bank
1112 West 35th St., Tarpe Racine ir Morgan Gatvių,

Chicago, III.
Randasi ant 35-tos gatvės Strytkarių Linijos.

□aaaaaasan^asiasaaaasiaaaai
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.
Kiuje ir tikroje Batikoje. 28 meta* teisingai vedamoje Baakef*.

• ♦mr. ' .i susivienijimo Bitukų iCleanna Home) depoalt*
tr taupymo padCjimų.

KASPAR STATE B4NK
*uu BLUE ISLAND AVĖ., kampa* l» gatvė*.

tvA^l’Ah
• rezidentą.'

WAI.ENTY SZYMANSK) 
pirklys

V. 1*. MASHEK 
prez. Pilsen Lurnber C*

U ITO KASPAt 
vtce-prezidenii»A

Wtl.l.IAM OETTINb 
prez. Oetting Bros

• HABI.ES KBUPKA 
dee-preiidentas 

PADĖJIMAS* 
PERVIRŠ k* 
KAPITALE.'

H. E. GITE 
▼įce-prez. Nat. City Kana

GEO C. WILCE 
tce Co vice-prez. T.

IOZEF S1KYTA
kt.sienus

J. PESHEl
tekt. Turk Mnig C» 

OTTO KUBIN 
VVilc* Co prez. Atla>

Brrwlng (',»

PERVIRŠIJA $6,000.000.
KALHmMa lietu. 1SAA.

”<$iaaaEsaaD;aaaaaaEiauaaDBsnno*

Jau buvo rašyta Naujienose, 
kad vielos draugijos tariasi dar- 
buoties nukentėjusiųjų nuo ka
res šelpimo reikalu. Nebuvo a- 
bejota, kad tani sumanymui pri
tars visos vielos draugijos. 'Pe
čiaus tik puse jų tęsusi tarė. Bet' 
lai nestebėtina. Kiekvienam su
manymui, nors jis btdų naudin
giausias, tamsybes apaštalų aba
zuose ra’ndasi priešų. Kai ku-. 
rios .draugijos buvo nutarusios 
musų Sumanymą remti, bet ka
da jų nariai pastebėjo laikraš
čiuose parugojimų, kad suma- 
nytasai darbas labai vilkinamas, 

•savo susirinkimuose nutarimą 
atidėjo visai į šalį. Kam, girdi, 
“padavė į gazietas’1.

Užsiėmimas viešais reikalais 
verčia daugiau protauti ir dar- 
buoties, o jie kaip tik nuo to ir 
purtosi. Nors ir geriausi tari
mai butų padaryti, bet gal jų 
išrokavimą, jeigu “padavė į ga
zietas'’, lai jau nustokime veikę 
ir nuleiskime rankas.

Lapkričio 13 d. įvyko trijų 
draugijų atstovų susirinkimas, 
būtent SLA. 185 kp., L$S. 217 
kp. ir Liet. Vyrų ir Mot. Apšv. 
Dr-jos. Rimtai besitariant, pa
togiausia atrasta rengti balių 
sausio 27, 1918 m. Auditorium 
svet. Surengimui darbuosis iš- 
rink tasai komitetas.

Kiekvieno lietuvio pareiga tu
rėtų būti remti rengiamąjį va
karą, nes jeigu lankome kitas 
pasilinksminimo vietas, tai tuo 
labiau turėtume paremti šį pa
rengimą, kurio pelnas eis labda
ringam darbui — šelpimui nu
kentėjusių nuo karės brolių ir 
seserų. —J. S. Stripeikis.

a ai.ynč > Žaizdos.”
i i .įvyko labai gerai. Žulį mų b.: > 
i vo gana dali“’ atsilankę. 

* *

Sekamomis lapki ičio 25 ir 23 
I dienomis laukiame čia atsilan
kant iš Chicagos d. P. Grigaičio, 
Naujienų redaktoriaus. 25-tą 
jis pakviestas kalbėti Simano 
Daukanto draugijos rengiamose 
prakalbose, o 26-tą LSS. 51-mos 
kuopos prakalbose. Abejos pra
kalbos įvyks L. Simų svetainėj, 
Illamilton avė., kaip 7:30 vai. va
karo. Tikimės, kad publikos 
kus kimštinai prisikimšę.

—K. K. P.

MONTELO, MASS.

Chronika

Lapkričio 14 buvo F. J. Ba- 
gočiaus paskaita tema “Popie
žių istorija”.

’f Lapkr. 17 L. M. D. Choras 
buvo surengęs prakalbas ir'kon
certą. Kalbėtoju turėjo būt d. 
J. Naviaėkas iš VVorcester, Mass. 
Bet jis, dėl jam žinomų prieža
sčių, neatvyko. Kalbėjo d. St. 
Michelsonas, iš So. Boston, apie 
dailę. Dainavo choras d. A. Ba- 
čiulio vedamas. Programų! pa
sibaigus buvo šokiai ligi vėlu
mos.

Lapkr. 18 turėjo prakalbas 
Dr. A. Montyidas, iš Chicagos. 
Kalbėjo dviem atvejais: pirma,
apie revoliuciją Rusijoj 1905 
metais ir dabartinę pervartą, an-

SPRINGFIELD, LLL.

bos buvo labai interesingos. 
Kalbėdamas jis stipriai pėrė ir 
klerikalų apuokus, kurie bando 
kritikuoti socializmą, palįs apie 
jį mažiausio supratimo neturė
dami.

Aukų surinkta astuoni dole
riai su centais — lėšoms paden
gti. —žvirblialogijos studentas.

DeJ Patarnavimo Depozitoriams 
Bankas Atdaras Panedelio Vak.

šio Banko viršininkai realizuoja, kad daug yra depozitorių, 
kurtoms sunku atlikti savo bnnkos reikalus laike paprastųjų ban- 
kos valandų

Del parankamo tokių depozilorių šio Banko taupomasis sky
rius bus laikomas atdaras Panedelio vakarais iki 8 vai.

Musų depozitoriai apsaugoti Thusų Kapitalu ir Perviršiu, vir
šijančiu $5.100.000,00.

State Bank of Chicago
“Kalbame lietuviškai. Kviečiame atsilankyti lietuvius.”

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

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvertais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Ncdėliomis šuo 9 ryto iki 1 fljenų.

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

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

Tamsybės apaštalas

Per visą savaitę laikė čia sa
vo misijas” argu “konferenci
jas” kunigas Metodologas.

Kunigas? Tiesa, jis atbulą 
kalnierių užsidėjęs, bet savo 
“konferencijose” jis pasirodė 
toks nepraustaburnis, variojo 
tokių šlykščių keiksmo ir ko- 
Hojimo žodžių, kad jTun ir so
džiaus piemuo galėtų pavydėti. 
Rodės, kad jis visą pragarą ap
vers ant socialistų ne tik ant 
socialistų, bet ant visos progre
syviosios visuomenės dalies. Ir 
tai — bažnyčioje, šventoje vie
toje 1

Dabar, po visų tų keiksmingų 
“konferencijų”, visi ąpkvailinti 
žinoncliai, visos davatkos ir pat
sai kunigėlis su savo gaspadine 
džiaugiasi, kad tas tamsybės a- 
paštalas labai sustiprinęs tikėji
mą ir klerikalų poziciją, laip 
sustiprinęs, kad ne tik socialis- 

i tai, bet nei džermanų kanuolės 
nieko dabar nebepadarysiančios.

Rašyti visa, ką tasai katalikiš
kas kunigas pliovoja, gaila po- 

i pievos. Pirminsiu tik, kad jis 
dagi apgailestavo, kam Rusijos

Iš TEXAS PADANGES

Camp Logan.

šioj apielinkėj dabar dar 6- 
ras šiltas; žemė nuo saulės kai
tros labai išdžiūvus. žmonės, 
kur čia gyvena, sako, kad dar 
nuo vasario mėnesio nebuvo lie
taus. Tat kad reikia kast že

me. tenka nikiais kirsto kir

Netoli nuo čia vra didelis 
miestas llouston. Kad nedėlio- 
mis ar subatomis nuvažiuoji

vių. Civilių žmonių, ypatingai

Camp Logan — tai kareivių 
stovykla, užimanti didelį plotą 
žemės, čia jau keli šimtai akrų 
žemės užtverta kariuomenės ar
kliams, taipjau mulams. Jų —

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

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

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

kus ir kulturiškus reikalus.

įmonių apšvietai leidžia savaitrašti ,,TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
u šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros.
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

darbininkai nuvertę carą nuo 
sosto. — Ką, sako, socialistai 
pelnė nuvertę carą?..

Kažin, kada lie žmonės pare
gės, kaip juos mulkina tie tam
sybės apaštalai, prisidengę šve
ntumo ir Kristaus mokslo ličy- 
na? —L—nis.

GRAND RAPIDS, MIC H.

Sunkus darosi laikai. Žmonės 
nusiminę ir laukia nežinia ko. 
Žiaurioji žiema ateina, o kariu 
su ja ir žmonių vargas. Anglių 
negalima gauti nei už pinigus. 
Kas dėl darbų, tai jų yra ir dir
bama neblogiausia, bet pinigų 
susitaupyti juodesnei dienai ne
begalima: taip viskas brangu, 
kad tik pavalgai ir šiaip laip ap
sitaisai ir dar randą užsimoki, 
štai tau nei skatiko nebelieka iš 
“pcidės”. ‘

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

Lapkričio 
kuopa buvo

18 dieną LSS. 51 
surengusi teatrą.
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Aeroplaną, Moterų ir kitų OrlaivystBsrs kmenų
Auicrizuotas Turtas Jį 500,000. Šeru vertes $10.00
PILNAI 1 IŠMOKĖTA IR BE JOKIŲ UŽDĖTŲ MOKESČIŲ

Del priverstino reikalavimo didelio skaičiaus orlaivių gudrybės Suvienytųjų 
Valstijų Valdžia paskyrė $640,000,000.00 už kuriuos pirks 22,000 aeroplanų, ir mes 
laukiame gauti sutarti, kadangi mes dabar statome aeroplanus ir turim gabumą, j- 
rengimą ir kapitalą ir galime pristatyti jiems dideliame skaičiuje.

kelis šimtus atgabena naujų. Čia 
juos lavina, tarnystei mokina.

—A. Neverauckas. i

Jakutis ir kareivijoj 
—artistas.

Camp Grant, III.—Camp Grant 
pagarsėjęs dabar kaipo Dėdės

nios. Kaip girdeli, tai čia bus 
mokinama apie 40 tuksiančių 
kareivių.

per dieną muštre, tečiaus, vaka
ri’ vis dėlto nori pasilinksminti. 
Tos pramogos patiekia čia žino-

užlaiko keletą svetainių ir su- 
rengia vakarėlius su įvairiais 
p pogromais.

parengė koncertą, kurio išpildy
me, be kitų, dalyvavo ir chica-

A. Jakutis. ,Nors kitiems “artis
tams” kareiviai ir suteikė griau
smingų aplodismentų, bet p. Ja
kučio tai ir nuo estrados neno-

vo iššauktas. Jis dainavo angli
škai ir itališkai.

vas valstiją. Pusėtinai ir lie
tuvių išvažiuoja. —Kareivis.

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

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

Sulig parodymo statistikos laike dabartinės kares 22,000 aeroplanų laikosi tik 
trisdešimts dienų. (Abelnas aeroplano tarnavimas kares 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 yra didžiausia Chicagoje.

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

šis Valdžios užsakymas dideliai pakels musų išdirbinių ir tą pačią dieną, ku
rioje sutartis bus pasirašyta, musų turtas turi pakilti 500 nuošimčių.

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

vieną įdėtą $100.00.
VVestinghouse 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 viršrninėtų ir dagi daug greičiau.

Mes pasiūlome šį dalyką pirmesniam išpardavimui, iš anksto kaina iieišpah- 
duotos dalies, paskirstytos į 5,000 dalių ant lygiai $10.00, kadangi likusia turtas 
jau 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 progį padėjimui pamato kaipo ‘‘Pradinis Dalininkas” jus nors norėtumėte pa
siteirauti. I

Todėl tai pripildykite prisiųstą kartu “Informacijų Kuponą” sugrąžinkit pir
mąja krasa ir mes paduosime į jūsų 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 užsakymui

J. T. L.ORRIS & COMPANY
137 SOUTH LA SALLE STREET

Phone Central 5050
Reikalingi agentai, atstovaujantis lietuvius.

UžSIRAšYMO PRIŽADAS
L T. LORRIS & COMPANY,

• 137 S. La Šalie St., Chicago.

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

VA RDAS-PA VARDE

ADRESAS

Informacijos Kuponas
J. 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.
Vardas-pavarde  ....................................................................................   • <■.....................................

telefonas............................................. Adresas.................................................... . ..............................................................
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Du svarbus 
darbai.

ry t
vi U Darbininkų Ta- 
ngiasi prie dviejų
iarbų.
aikinasis Komitetasparašė ' peticija apie atjauki—

rną įstatymo, varžančio
s v e t i m t a u č i ų spaudą.
K a i r tiktai bus gau-
ta kie! , parašu po peticija, ji
bus pasiųsta abiem kongreso
butam Tuomet bus paskel
bta pcbt ici jos tekstas ir jos
pa rėn; tmui bus renkama pa
rasai vijoje šalyje. Šituo
tikslu jau dabar mėginama
užmegsti ryšiai ir su kitų
tautu ( rganizacijomis.

*:.s Darbininkų Tary-
bos da rbas tai — organiza-
vindls į ugelbos šaukiamiems
į karulemenę. Kaip “Nau-
jietiu’' skaitytojai žino, nese-j
na i ta į to Įiaskelbta nauja re-(
gistrrn imosi tvarka. Ji pa-i
lies dešimtis tūkstančių lie-
tuvių. Chicagos Darbiniu- c?
k u Tairybos komitetas paki
stengs šu teikt patarnavimą
lietuviams, gyvenantiems

griežčiau, negu bent kokie 
nacionalistai, kadangi juk 
kaizerio politika remiasi na
cionalizmu.

K la idingų i n te madonai i - 
mo supratimų teeiaus nėkiek 
nepadeda prašalint tie žmo
nės, kurie internacionalistais 

šiame mieste. Savo ffumany-pr|pa^js^a tiktai tam tikrą 
mals 
tomis

Darbai, apie kuriuos 
minėjome 
čiausiai visuomenei. ■ 
mes ,kad visuomenė padės 
juos atlikti kuopasekmingia- 
usi’ai.

ai pasidalins ir su ki-j nacionalizmo priešų dalį. Lie 
koloni jomis. j tuvių spaudoje dažnai girdėt

eia tokių balsu, kad “internaei- 
yra svarbus pla- onąlistais” Rusijoje esą vien 

Tiki-įtik bolševikai, Vokietijoje— 
vien tik Liebknechtas su sa
vo pasekėjais, Amerikoje — 
vien tik kairysis socialistų 
partijos sparnas. (Boudin, 
Rutger ir k.). Kada taip kal
bama, tai išrodo, kad ištikro 
Ituri išdalies tiesos tie inter-

Internaciona
lizmas.

Visi priprastieji politikos 
terminai šiandie pradėta va- 
rtot naujoje, dažnai visiškai 
iškreiptoje prasmėje.

Koks jau, rodos, buvo aiš
kus kiekvienam apšviestam 
žmogui žodis “internaciona
lizmas”, o betgi kokios kei
stos reikšmės šiandie jam 
dažnai duodama! Jei tikėt 
kapitalistų spaudai, tai “in
ternacionalistas” yra toks 
žmogus, kuris eina prieš sa
vo tautos gerovę, remia des
potizmą ir būtinai yra susi- 
uostęs su Vokietijos kaize
riu, arba net parsidavęs jam. 
Internacionalizmą išpažįsta, 
girdi, tiktai tokie elementai, 
kaip Rusijos bolševikai, A- 
merikos “nidoblistai” ir j 
juos panašus.
Kas-tri ištiesų yra interna

cionalizmas? Kaip ir visoks 
“izmas”, iisai reiškia tam ti
kros rūšies idėjas (mmt’s). 
Jisai yra dalykas, skirtin
gas nuo “nacionalizmo”. Na- 
cianalizmas (nuo žodžio “na
cija” — tauta) stato augš- 
Či’^us už viską tauta, šitos 
idėins Soiirdnksins rupi tak
tai m t^’d.os nauda. Jeigu

ro’Vnlniiia

.... ’ns ir pavergimo,

I tai jie stoja už priespaudą ir 
pavergimą. Jeigu jie savo 
tautos labo negali atsiekt 
taikiu keliu, tai jie agituoja 
už karę. Jeigu jų tautai 
gręsia nemalonumas arba 
pavojus iš kitos tautos pusės, 
tai jie nesustos ir prieš tai, 
kad tų tautų visai išnaiki
nus. Nacionalisto idealas— 
padaryt savo tautų turtinge
sne ir galingesne už visas 
kitas tautas, nors tatai ne
apsieitų be kitų tautų skria
udimo ir pragaišties.

O internacionalistas stato 
žmonijos gerovę augščiaus 
už savo tautos naudų. Jisai 
pripažįsta visoms tautoms 
lygias teises ir jisai negei
džia kitai tautai to, ką skai
to kenksminga esant savo 
tautai. Todėl jisai kartais 
gali pasipriešint savo tautos 
siekimams, — kuomet jie y-
ra neteisingi arba priešta
rauja visos žmonijos labui. 
Internacionalistai priešinasi 
kitų tautų priespaudai ir pa- 

Ivergimui; jie priešinasi tam, 
kad tautų ginčuose spręstų 

I spėka. Jie nori, kad santy- 
! kiuose tarpe tautų butų lai- 
(komasi tų pačių doros ir tei- 
| sės įstatymų, kokie tvarko 
I santykius tarjie atskirų as- 
įmenų tautos viduje. Iš to ir 
ivra kilęs tas vardas “inter- 
' nacionalizmas” (“inter1' rei
škia “tarp”; o “nacioja” —

onalistai nėra ir negali būt 
“vokiškumo” simpatizato- 
riai; o juo mažiaus — Vokie
tijos kaizerio. Kaizeriškai

/nacionalizmo priešai, kurie 
iij laiko per kokį tai plačia
jai visuomenei svetimą da
lyką. Išeina tuomet, kad in
ternacionalizmo šalininkų 
išiandie yra mažiaus, negu jų 
•buvo keletas metų atgal.

Bet tai yra netiesa. Inter
nacionalizmo idėjos dar nie
kuomet nebuvo taip išsipla-
tinusios, kaip šiandie, ir jos 
tolyn vis labiaus platinasi. 
Toms priklauso ateitis.

Apžvalga.
TAUTINIO ŠOVINIZMO 
APAŠTALAI

Petrogrado “Santara” smar
kiai ima į nagą J. Gabrio reda
guojamą laikraštėlį “Pro Lithu- 
ania”, oficialį “informacijos biu
ro” organą. Tame laikraštėly
je, būtent, p. Gabrys rašo, kad 
lenkai nutarę “ikurti didžią len
kų imperiją”, kurioje butų au
tonominės dalys -Lietuva, Uk
raina, Galicija, Čekija, Kroatija 
ir“Yougo-Slaves”. “Santaroje 
delei to sakoma:

Perskaitęs straipsni, neži
nai žmo<m«. ar čvi bandoma 
rimtai cnnP i • **• - \
|ni n r <*•>’

tikslu platina kompromituo
jančias kai ką, ypač gi lietu-!

vius, paskalas. Nes, susiimi— 
darni, kurtoji gi lenkų pnrti-’ 
ja reikalauja, kad butų suda-j 
ryta lenkų imperija nuo Bąl-‘ 
t i jos juros jau nebe iki Juo
dųjų marių tiktai, bet iki Ad- 
riatikos ir Archipelago, kaip t 
matoma iš autoriaus žodžių. 
Žinome, kad lenkai turi ne
maža pretensijų prie baltin
siu, lietuvių, bet kad kėsintų
si ant čekų, kroatų ar net slo
vakų, serbų, bulgarų, tai jau 
čia bene tik autorių prasima- ’ 
nynias.

Klausimas, ar rimti pasau
lio politikai ir mokslo vyrai* 
nepavadins musų intrigantais, i 
jei mes panašias žinias platin
dami, negalėsime jų dokume
ntais ar faktais išrodyti?
“Santara” yra visai konserva- 

tyvis laikraštis, pritariąs dau
giau klerikalams, negu revoliu
cionieriams. Vienok ir ji Gab
rio rašymus lygina prie intry- 
gantų darbo.

DISKUSIJOS SOC.-LIAUD.
PARTIJOJE.

Bene įdomiausia bus paskuti
nio laiko apsireiškimas tarpe 
lietuvių tremtinių (pabėgėlių) 

’ Rusijoje tai nepaprastas Soci- 
l alislų-Liaudininkų Partijos iš- 
1 siplctojimas. Pirmiaus sociali
stinis judėjimas lietuvių visuo
menėje buvo beveik visas susi
metęs i Sociat-Demokratų Par
tiją. () šiandie ne tiktai gyvuo
ja sale S. D. P. nauja socialisti
ne. partija, bet atrodo, kad ji 
turi ir dauginus pasekėjų už pir
mąją. liesa, tikrai palyginti tų 
dviejų socialistinių srovių jie- 
gas yra sunku, nes, viena, žinių 
apie jas ateina mažai; antra, S. 
I). P. yra dabar suskilus j dvi 
organizacijas: ‘bolševikišką ir 
menševikišką, be to, dalis social
demokratų yra neprisidejtis nė 
prie vienos frakcijos (tokiu ne- 
frakciniu s.-d. yni. pav. Vladas 
Požėla). Bet vis dėlto socialis- 
tai-liaudininkai išsiplėtojo į jie- 
gą, kuri gali stoti į lenktynes su 
social-demokratais.

Ta naujoji partija pasidarė iš 
Demokratų Partijos. Joje te
eiaus radosi gana mišrių eleme
ntų, — pradedant radikalais— 
socialistais ir baigiant tautinin
kais —• liberalais. Todėl natūra
lia yra dalykas, kad ir šiandie 
tarpe tų elementų nėra nuomo
nių ir principų vienodumo. Ir 
šis nevienodumas turėjo anks- 
čiaus ar vėliaus iššaukti diskusi
jų ir ginčų.

Dabar tatai, matomu, ir įvy
ko, Paskutiniai pasiekusieji 
mus soc.-Iiaud. organo (“Nauj. 
Lietuvos”) numeriai pilni yra 
straipsnių, pašvęstų ginčams dė
lei svarbių taktikos ir principų 
klausimų, kurie rengiamasi sva
rstyt soc.-liaud. konferencijoje. 
Butų labai įdomu sekti tuos gin
čus smulkinus, nes iš jų paaiškės 
tos partijos ateitis. Gaila tiktai, 
kad ne visi jos organo numeriai 
ateina pas mus.

Num. 27-am yra gvildenama 
keletas labai svarbių dalykų, 
tarp jų: internacionalizmo klau
simas, tautos tarybos ir santykių 
su kitomis partijomis klausi
mas, žemęs ir kapitalų konfiska
vimo klausimas ir kiti. Visais 
tais klausimais soc.liaudininkų 
nuomones labai skinasi. Pir
muoju, pav., rašo straipsnį Mo
rkus Juraitis, polemizuoadmas 
su tulu “Liaudininku-Demokra- 
tu”, kuris norįs ‘sutreškiifti soci- 
alistų-internacionalistų pozici
jas”. Juraitis mėgina atremti to 
“troškintojo” atakas ir sako:

Konstatuodamas, “kad ne 
tik viso pasaulio, bet nė kelių 
kaimynių kraštų darbo žmo- 

( nių reikalai nėra vienodi, kad 
ne retai jie net priešingi”, au
torius nurodo į sodžiaus ir 
miestu darbininku reikalų 
“nripšimnima”. Tuo dalyku 
o* dnnffinii nndpč'au:

mocfonf lobi nnf ppjį 
. reikėtų

N A U ‘ ‘ E

p *' ve 3ti ir miesto dar- 
bir'i’* r la<re. Kuomet bat- 
seivct iš savo darbdavio sau 
die’ervę -dgą ''kovoja, d'arbda- 
Wv 'i'o*: piniems, bi’l’i kniną 
I’domos, uždeda vartoto
jui (pirkikui) , t. y. nei dau
giu” nei mažiau, kaip tiems 
patiems darbininkams, kurie, 
pirkdami batus, turi brangiau 
už juos mokėti. Tas pats de
lei siuvėjų, duonkepių, krau- 
tuvią tarnautojų ir taip toliau, 
be galo...

Bet eikime toliau. Liaud.- 
Dem. mini, kad Amerikos da
rbininkai kovoja prieš savo 
draugus — ateivius-darbinin- 
kus. Ir čia aš dar vieną-kitą 
panašų pavyzdį pridėsiu: tas 
pats, kaip ir Amerikoje, deda
si Australijoje, tas pats gali 
prasidėti ir Rusijoje su gelto
naisiais Kinų darbininkais, ja
ponais, mongolais.

Tuos faktus minint ir tik 
tuomi, kaip tai pas Liaud.- 
Dem. kad yra, tenkinanties, 
internacijonalio socijalizmo 
teorijai ir praktikai tikrai jau 
pasidarytų striuka. Juk kaip 

gi griūva tas pamatas — vi
sų pasaulio dirbančiųjų vieny
be — kuriuo visas internacijo 
nalio socijalizmo mokslas ir 
praktika remiasi. Po tokių 
galingų Liaud.- Dem. faktų 
šturmo, nabagams-intemaci- 
jonalistams, rodosi, tik ir be
liktų, kaip už savo aklumą ir 
senąsias nuodėmes galinties, 
pulti ant kelių, mušties j kru
tinę ir liesti ranką buržuazi
jai, kad) su ja išvien dėl tautos 
bei demokratijos reikalų pra
kaituoti.

Gerai ar blogai, bet man, 
socijalistui-liaudininkui inter- 
nacijonalistui, ir po visų L.- 
Dem.-to, argumentų taip gria
udu dėl savo teorijos nesida- 
ro. Atbulai. Aš labai džiau
giuosi, kad musų priešinin
kai, kovodami prieš mus, tik 
tokių menkų priekaištų tegali 
padaryti.

Dalykas štai koksai. Tvir
tinti lai, kad visa demokrati
ja eiti išvien negali, vien L.- 
D-to nurodytais faktais besi- 
remiant, tai tikrai perdaug na
ivus daiktas. Jojo samprota
vimais remianties, išeitų, kad 
ir vienos šalies miesto darbi
ninkai taip-pat negali išvien 
delei savo reikalų kovoti, nes 
įvairių profesijų darbo žmo
nių reikalai, kaip augščiau nu 
rodžiau, taip-pat vieni kitiems 
priešingi. Ištiktųjų gi, ma
tome visai ką kita. Įvairių- 
įvairiausios profesijonalės da
rbininkų draugijos kad ir to
je pačioje Rusijoje ne tik tarp 
savęs nekovoja, bet visomis 
pajiegomis viena kitą palaiko. 
Socialistinės partijos, taip-pat 
visokių darbo šakų žmones 
savęsp sutraukinačios, milži
niškai auga. Reiškia, Liaud— 
Dem. samprotavimuose yra 
kas netikra. Ir tasai netikru
mas gludi jierdaug primity
viame reikalų vienybės ir 
priešingumo supratime.

Dalykas toks, kad visos da
rbo srytys šiuo metu ankštai 
viena su kita surištos. Mai
nantis sąlygoms vienoje sri
čių — jos mainosi ir kitose. 
Kįla uždarbis vienur — už jį 
ir kitur kovojama, ir toji ko
va, anksčiau ar vėliau, baigia
si laimėjimu. Tai viena. Be 
to, delei demokratijos reika
lų vienodumo kalbėdami, mes 
tuomi pat turime omeny ne 
tik vienų kasdienių reikalų 
vienybę. Laikini, kasdieni
niai reikalų skirtumai kai ku
riose šakose patįs save naiki
na augštojo idealo — socija
lizmo — šviesoje. Del jo ko
vodami, darbo žmonės ne tai 
kad vieno-kito skatiko išsiža- 
d!a — kovai dėl socijalizmo 
darbo klasė ir pačio brangiau
sio žmogui daikto — gyvybes 
-—nesigaili. Skaistūs Laisvos 
Darbo Pasaulio idealas —štai, 
sulvg socijalistų-liaudininkv 
ideologuos, tas svarbiausias 
iii i.,., ... ., kur s oarno žmo

nes (ir, kaipo visuomenes 
sluogsnį, tik juos) vienija 
j galingą pasaulio <lel tiesos 
ir teisybės kovotojų Šeimyną.

Tiesa, dėl tų pat priežacčių, 
kurias L.-D-as savo straipsny
je nurodo kartais kįla tarp at
skirų dalių darbininkų nema
lonių incidentų. Bet mes juk 
taip-pat gerai žinome, kad to
je pačioje Amerikoje bei Au
stralijoje tie incidentai, soci
jalizmo idėjai plėčiau lies, sa
vo pirmykštės aštrumos nus
toja. Kaip visose srityse, taip 
ir čia, privatus atskirų darbo 
sluoksnių reikalai, socijaliz- 
mui augant, užleidžia vietą 
bendriems klasės reikalams, 
tuomi pat naikindami laiki
nas demokratijos vienybėje 
dėmes.
Dabar paduosime ištrauką iš 

M. Sleževičiaus straipsnio, ku
riame kritikuojama radikalio 
soc..-liaud. sparno ir “Nauj. L.” 
pozicija Lietuvos laisvės klausi
me. Sleževičius stoja už visų lie
tuvių partijų susitarimą Lietu
vos politikos klausime ,už tau
tas tarybą, o ne už darbo liau
dies tarybą. Sako:

... Visuomenės ir politikos 
gyvenime eikime savo taku, 
bet nestumkime nuo savęs ir 
nesipeškime kad ir su didžia
usiais savo priešais, dėlto, kas 
šiuo momentu yra bendra ir 
vieniems ir kitiems. Jei šian
dien visoms Lietuvos parti
joms yra bendra laisva Lie
tuva ir jei visos partijos tin
ka dėl Lietuvos laisvės kovo
ti, tai mes visi turime, aplink 
šitą musų reikalavimą jung
tis. Netolimos praeities pa
vyzdys. Prieš Seimą visi bu
vome susijungę kovai dėl lai
svos Lietuvos. Visos partijos 
liko reikalauti iš Rusijos Vy
riausybės: “Steigiamojo Sei
mo, kuris nustatytų Lietuvos 
valdymo formą ir Lietuvos 
santykius su kaimynėmis tau
tomis”.

Juk tai aiškiu-aiškiausia c

Lietuvos nepriklausomybė. 
Negali gi kam nors priklau
soma šalis nustatinėti savo 
santykių prie kaimynių tau
tų? Musų visos partijos tąjį 
reikalavimą buvo priėmusios 
ir jau vykiTio. Seimas tai pa
tvirtino. Juk ir vienų ir kilų 
rezoliucijoj yra vienas bend»- 
ras tikslas (reikalavimas): 
“Steigiamojo Lietuvos Seimo, 
kurs nustatytų Lietuvos val
dymo formą ir Lietuvos san
tykius su kaimynėmis tauto
mis.” Visa kita — tai menk
niekis, dėlto butume galėję 
susitarti, jei tik butume pa
norėję. Visi kiti abiejų rezo
liucijų reikalavimai, mano 
supratimu, antraeiliai reika
lavimai. Juos šiandien mes 
turėtume atidėti į, šalį, ir vi
siems (5 partijoms) laikytis 
to, kas yra bendra visiems ir 
kas reiškia “pilną laisvę Lie
tuvai savo žodį savo politikos 
reikalais tarti”. O ar taip y- 
ra? Anaiptol. Nežinia dėl ko 
—stačiai dėl tuščio “Santa
ros”, ar musų s.-d. ūpo pasi- 
gadininio — aš jau nežinau 
keno, “Tautos Taryba” galu
tinai suiro. Vien tik “Santa
rai” visą kaltę vargu begali
me nuversti. Matyt, ir mes ne 
per stipriai Tautos Tarybą 
branginome, jei leidome taip 
lengvai jai suirti. Tai juk di
džiausias mums politikos 
smūgis. Atemetę visas ambi
cijas ir turėdami vien savo ša
lies labą, priešakyje, mes tu
rime pirmi užincijuoti Tau
tos Tarybos atnaujinimą ant 
pamatų, kurie buvo nustatyti 
prieš Seimą, nes tie pamatai 
ir Seimo pripažinti ir šiandien 
dar pilnai visiems priimtini. 
Iš to išplaukia: jei mes nori
me būti tikrai gyva politinė 
partija, jei mes norime gyvo- < 
nimą stumti, o ne paskui ii rė
plioti, — mes visados turime 
laikytis šios taisvktės: i^sh””- 
fi ir vykinti ta oholsi, v. 
ra .<r miiui^ n- /.i<u

gus; jungti apie jį visos tau
tos ir šalies jėgas, kurios tam 
obalsiui pritaria, nebijodami 
net jei tam pritars kai kada ir 
centras ir net dešinieji. Juk 
kai kada esama bendro obal- 
sio visai tautai, visam kraštui 
(valstybei): toks šių dienų 
musų obalsis laisva Lietu
va (Steigtam. Seimas Vilniu
je. ir lt. ir lt.). Juk jokių sc- 
cijalių reformų musų liaudis, 
kaipo tokia, nepradės vykinti, 
kol ji neturės laisvos Lietu
vos. Taigi, jei šiandien soci- 
jalių reformų nevykiname, 
nes neturime dar palies obje
kto - “Lietuvos” - tai nėra 
mums šiandien ko ir dėl 
to peštis. Atbulai, ir dešinie
siems ir kairiesiems, kurie no
ri Lietuvą savaip kiekvienas 
gelbėti, būtinai reikalinga 
laisva Lietuva, čia musų ke
liai sutina, todėl nebėkime 
viens nuo kito ir nebijokime 
to, kas nėra taip baisu, kaip 
mes sau kad įsivaizdiname, 
o bendromis pajėgomis stoki
me į vieną eilę ir pareikalau
kime sau to, kas mums prigu
li laisves Lietuvai. O esu 
tikras, bendro musų balso vi
si paklausys. Jt i rusų Vyriau
sybė nustojo su mumis skai
tytis, tai dėlto, kad pamatė, 
kad mes iširome ir likome be
jėgiai.

Kitą karią supažindinsime 
skaitytojus su kitomis charak
teringomis diskusantų nuomo
nėmis.

MINYKO
LOGIKA

Tūlas laikraštis pasiryžo pri- 
rodyt “Naujienų” “nelogingu- 
mą”. Jos, mat. pasakė, kad pro
letariato diktatūra Rusijoje da
bar reikštų mažumos diktatūrą, 
kadangi proletariatas (beturčnĮl 
darbininkų klesa) tenai šiandie 
dar yra mažesnis ir už vieną tik
tai ūkininkų luomą, nekalbant 
jau apie kitas klesas. Kuo-gi ta
sai laikraštis sumuša šita “nclo- c 

gingą” “Naujienų” argumentą? 
Ugi ve:

Valstiečių Atstovų Taryba 
“dažniausiai veikia pilname 
solidarume su Darbininku ir c 

Kareivių Atstovų Taryba”.

Tuo budu išeina, kad proleta
riatas iš mažumos pavirto... di
džiuma. Reiškia, kad jeigu kas 
kartais veikia pilname solidaru
me su proletariatu, tai jisai pa
liauja buvęs tuo, kas jisai buvo, 
ir pasidaro “proletariatu”.

Čia mums prisimena vienas 
anekdotas.

... Kartą, sako vienas katali
kiškas minykas užsimanė pėt- 
nyčioje pavalgyt mėsos. Bet ba
žnyčios įstatymai draudžia val
gyt mėsą petnyčioje. Kas da
ryt? Ve ką sugalvojo minykas: 
Katalikų bažnyčia turi tokį sak
ramentą, kuriuo iš nekataliko 
padaroma katalikas, būtent 
krikštą; kodel-gi negalima butų 
pagelba to sakramento padaryk 
iš mėsos kokį kitą valgį, kuris 
petnyčioje nėra uždraustas? Ir 
minykas padaro. Jisai pakrikš
tija valstiečius “proletariatu”... 
tariant, mėsą žuvim, ir prisival
go iki soties. Ir apetitas paten
kinta, ir “proletariato diktatū
ra”... argu, Bažnyčios įstatymai 
išsaugota I

Honoraras
Vienas daktaras atnešė pas 

kurpių savo batus pataisyti. 
Kurpius apžiurėjo batus, apžiu
rėjo, ir grąžina atgal:

—Tie batai, daktare, nebever
ti taisymo.

—Šitaip? Na, tai tuščia jų.
Daktaras pasiėmęs batus, ei

na laukan. Bet kurpius šankia 
jį atgal.

—Daktare, man priklauso 
gauti pusę dolerio.

—Už ką? •
—Na, mat, kad aš andais nu

einu pas farrptnn f'”’ i
vr»Vf)VO? yv,or» . •
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Sveikatos Skėrius!
----------------------------------- x

('atsarga — .Nauji, uy Sveikatos 
Skaliu VCu.i bakiatan A. uiunl-’ 
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinom klausiniais Šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė
ti ir Šiaip asmenims, kurie no
rėtu gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siusti Šiaip u^mlresavis:
T)r. A. Montvid, 3332 \V. Nortb 
Avė., Chicago, III.— -Red.

NETVARKUS MAISTAS
K. Ž kas iš Chicago 111., rašo
Laikraščiuose išskaičiau, jog 

mėsa nėra sveika valgyt, todėl 
aš ir sustojau ją valgęs. Maiti
nuosi bulvėm, žirniais, pupom, 
duona, blynais ir panašiais val
giais, bet pradėjo darylis pras
čiau, negu mėsą valgant. Vidu
riai visada išpusti, raugėj u, gal
va laikais skauda ir viduriai nei
na gerai. Ar tai neparodo, kad' 
mėsa geriau valgyt, negu javus 
ir daržoves?

Atsakymas: Jeigu aš saky
čiau žmogui susišildyk ir jisai 
lįstų į pečių, o paskui skųstųsi, 
jog šiluma jam kenkia, butą, 
juokinga. Ar ne? Patarimas 
nevartot perdaug mėsos nerei
škia, kad jos visai nereikia, ir 
nereiškia, kad reikia maitinties 
t'k krakmoliniais ir cukriniais 
maistais, jeigu mėsos nevarto- 
jama. Reikia varlot margą mai
stą — riebumų, proleidų ir kra
kmolinių ir cukrinių produktą 
ir imti gana druskos ir vandens. 
Seilėse, žarnose ir iš saldžiosios, 
giles ateinanti syvai veikia ant 
krakmolų, bet jei tų krakmolą 
priimama perdaug, syvų neuž
tenka jų perdirbimui, todėl pra
sideda jų rūgimas ir symptomai 
iš to. Musų kūne yra giles, ku
rios duoda syvus, veikiančius 
ant pieno, ant proleidų (mėsų, 
kiaušinių ir t.t.). krakmolų ir 
.cukrn ir riebumų. Reikia imli 
tokį maistą, kad visi lie syvai tu
rėtų ką veikli ir kad nė vienų ne 
butų pennažai. Žinoma, čia rei
kėtų pridurti da ilgą lekciją.a- 
pie tai, kaip tuos maistus valgyt 
ir kurie gali būti maišomi at
skirai.

P. R, iŠ Pittsburg, Pa., klau
sia:

1. Kas geriausiai imti vidu
rių paliuosavimui?

2. Kas yra hcmorrhoidai ?
Atsakymai:
L Tinkamas maistas ix* daug 

vandens yra geriausiai. Bet pir 
niiaiis;ai reikia rasti užkietėji
mo priežastį ir jei galima ją pra
šalinti. Rukštus pienas ir pasu
kos (maslionkos) yra gerai. Vai
stų ėmimas priklauso nuo prie
žasties užkietėjimo. Viename 
atsitikime gyvojo sidabro drus
ka, kitame kaskara, trečiame 
Epsono druska gali būti geriau
si. Kožname atsitikime reikia 
pritaikyti vaistus.

2. Hcmorrhoidai yra venų (gy 
slų) padidėjimas išeinamoj žar
noj. Jie gali būti viduj žarnos 
arba išlaukinėj dalyj išeinamo
sios vietos. Karlais jie praplyš
ta ir kraujas pasirodo.

—Dr. A. Montvida&
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UŽDARYTA 
Ketverge, Ijipkr. 29 d 
Visa dieniu Padėkos Dieną

STEMPŲ DYKAI PANEDeLYJE, 
Lapkričio 26, Dalinimo Dienoje 

JEŠKITE SAVO STEMPŲ KNYGELE
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Virš 1200
Kautu

MOTERIMS IR MERGINOMS

L* k 
.dvi

š didžiausių ir puošniausių stai- 
kij galima gauti šiame krašte. 
Litai papuošti kailiu, gražiausių

• ii ir bferg. $15 Pliušo Kautai*10.88 I 
kautai geros rųšies juodo pilu- | 

didelis kalnierius ir ąugšti inankie- j 
puikiai pliušu apsiuvinėti, diržuoti į 

liai, pilna ei 
i moterims 
$15.00 vertė.-

48 colių il| 
merginoms 
i anų

papras-
10.88

4h, ker 
), dideli

> vci 
raini 
eolu i g» O
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itai, 
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erti Moterim 
i.ški cxtra mi<
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Kautai $14.75 
geros rusi e s 
dideli kalnie- 
diržuoti stv

i $18.50

u 
p;

diržais, su 
įmušti per
29.75

Nestebėtina, kad šis yra tokis 
didelis sezonas kailinių drapanų

Drapanas ir 
du-odame yra

finu

riyjy puikus.

on Muftos— popui ere.
p“sa *7.00

caitio; vilko kalniečius, pana-

pririn *22.50
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vėrini ir
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Mandžurijos vil
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Overkautai
Vyrams ir Vaikams

Mes turime apsivertę įvairiam pasi
rinkimui vyrų Siutų ir Overkautų

Vyrų ir Vaikinų Kautai
Juodo Kerseys, oxford pilko vien

tisa, rusvi, pilki, žali ir įvairių gra
žių verpimų, gražus puošnus kautai, 
puškančiai su diržais, t'lsterette ir 
vėliausi Trench kautai. Mieros jau
niems vyrams 32 iki 40, College vai
kinams, visu amžių, storiems, lie
siem ir extra mieros vy- $4 Ą Cft 
rams, 36 iki 48............. ■ »»vU

Vyrų Siutai ir Overkautai
Visi rankomis siūti, gerai nudirbti, 
geras primieravimas, paprastos ir 
puošnios spalvos, pririnkti vyrams 
modeliai, geriausios ir vidutinės stai
bis jauniems vyrams. Mieros dėl vi
sų, storiems, ploniems ir extra 
mieros ............................ fcv

iHH lipi

UuS lii’stl
I THEi$Y$TTX CLOTTrr.i*

Vyry Siutai ir Overkautai
Ktippenheimer siutai ir overkautai 
išreikalaujantiems vyrams, — nieko 
geresnio nėra padaryta vyrams ir 
jauniems vaikinams. Importuotos 
vilnos, paprastos arba gražios spal
vos. Naujausios šios valandos stai- 
les, mieros visokiems ūgiams $Qg 
rcguiiares ir extra po.........

Rusiškos ir Turkiškos
12th SL Tek Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. I2th 8L. arti 
8t Louit* Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti I2th 
St.. Cbieago. III-

Vanos

Vieną naktį išbudęs išgirdo 
kažkokį zurzčjiiną šalia, netoli 
š^vęs. Pakėlęs galvą pamate 
pusiau apnuogintą merginą, ko
vojančią su kažkokiu vyriškiu. 
Merginu gėdydamasi ar bijoda
ma nerėkė, nesi.šaukė pagelbės. 
Pro dantis tik, ne balsiai, malda
vo, kati atsitrauktų. Adomukas, 
pašokęs, storu diržu kirto vyriš
kiui imi strėnas. Išbudo kiti 
žmonės pasidarė tnikšinas. 
Ant trnkšmo atbėgo dūkias vo
kietis sargas. Atsižinojęs ka
me dalykas, gašlųjį bernioką 
jaučio gysliui* taip pašveniijo, 
kad gulėjo lyg negyvas.

Po sunkios, ilgos kelionės, at
vyko Amerikon, pas gimines, 
mažame miestelyj. Važiuoda
mas mąstė apie šią laisvą -šalį. 
Gyvens laimingai, nieks neper
sekios, nekliudys. Galus mo
kinius. Tik viena: sąžine grau
žė. Rodėsi, kad labai nusikal
tęs. Tėvyne palikęs varguose, 
nelaimėse, tamsybėj bėga, 
kur jau laisvė senai iškovota.

Niekados... mane sau.
Pasimokinsiu, užsidirbsiu kelis 
skatikus... Atitaisysiu klaidas.

Visai ką kita rado negu mą- 
nė. Mėnesį išbuvęs be darbo, 
Įlindo < skolos. Nors laiko tu
rėjo nedirbdamas, mokintjes 
neg liejo: supykęs, susinerva
vęs.

Pradu jo dirbt. Darbas sun- 
kns, užmokesties šeši dol. sa
vaitėj. Išdirbęs kelis mėnesius, 
pasidarė nurungus, pats savęs 
neapkenti?. Žmonės, turėdami 
laisvę žodžio, mokinties, susi
rinkimus daryti, atšalę lyg uo
los; doodasi save išnaudoti, 
sk riausti.

Uždarbio ne tik kad neliko, 
dar atsakomai pragyvent sun
ku. Galvoj vaidijosi, jog nie
kad neišbris iš skurdo, kurį at
rado, nutikėtai, laisvoj šalyj. No
rėdamas nors valandžiukę pasi- 
liuosuot nuo kankinančią min
čių, pradėjo užsigerti. Užsigė
ręs degtines rodos atgydavo, at
gimdavo, linksmas, drąsus; baj
inės nei skurdd nejautė. Išėjus 
svaigalams, dar daugiau rūpino
si, kentė, darėsi jautresnis; kar
tais susirgdavo iš piktumo.

Išgyvenęs metus ir pusę, susi
taupęs kelis centus leidosi į di
desnius miestus, kur daugiau lie
tuvių gyvena. Apsigyvenęs tarp 
lietuviui, susipažino su savo idė
jos draugais. Daug linksmiau 
jautėsi: prakalbos, diskusijos, 
debatai; žodžiu sakant, nesnau-' 
dįe, darbas ėjo pirmyn, nors 
daug kas trukdė kelią.

Viena didžiausių slogų stab
dančių apšvietą — girtybe. Vie
ni geria iš sunkaus darbo parė
ję, kiti iš linksmumo ar iš liūd
numo. O visi kiti pasižiūrė
ję viens į kitą. Geria susižieda
vę. vestuvėse, atlankynose, krik
štynose, dagi laidotuvėse. Ge
ria vyrai ir moters, seniai ir jau
nuoliai; dagi vaikai valiojo iš
gert stiklą degtinės nėsusiraukę. 

. Apšvietus draugijos rengia 
prakalbas; kalbėtojus traukia iš 
kitų miestų, apmoka keliones, 
“už darbą”, na, ir dėl svetingu
mo pa iri ta bačkutę ar “keisą” 
alaus, kvortą degtinės: iškelia 
triukšmingą puotą. Kalbėtojas 
kelias valandas išrėkęs, rankom 
išmosavęs, išradęs kokią blėdį 
neša alkoholis sveikatai, kiše
nini ir darbininkų susipratimui, 
atėjęs į stubą patsai stiklą po 
stiklo geria, sveikindamas ren
gėjus. Klausytojai, nors grau
dinosi savo praėjusių, padarytų 
klaidų, bet matydami, kad ir jų 
mokytojas — kalbėtojas nepra
sčiau geria, ranka pamoję vėl 
kaip gere taip geria

—Ką čia klausyt, kad jau taip 
butų bloga, kalbėtojas negertų. 
Už pinigus kalba, kaip tik jam 
liepia — kalbasi.

Matant, kad ir prakalbomis 
galima pasipelnyt, priviso kal

bėtojų it grybų. Pamokėt gau
na, atsigeria, pavalgo, prasiva- 
žinėja. Bent žmogelis, turėda
mas gerą balsą užsilipęs ant pa
grindų parėkė ant visos salės, iš
dergė sau nepatinkamus asme
nis, ir lieka kaMiėtojum.

Pagarsėt lengvas būdas: pa
rašė koresjumdcnciją, jei patsai 
nemoka, kitą, mokantį, pasisam- 

tasai parašo, išginti, persto
to “garsiu” kalbėtojom, “nuo
sekliai išaiškinančiu” darbinin
kų reikalus. Randasi ič tokių: 
kalbėdami stengiasi Įtiki klau
sytojams. Vietoj pamokinimo, 
krečia juokus, pamargindami 
piktais, bjauriais žodžiais. Ži
noma, tas tamsiems, neprotau
jantiems žmonėms patinka. 
Nors toks kalbėtojas visai ne
kalbėtų, lik pliaukštų, publikos 
daugiau susirinks, nei kalbant 
rimtam kalbėtojui.

A domuku i tas nepatiko. To
kį “apšvietus platinimą” skaitė 
humbugu, chamizmu, skria
uda žmonėms.

Vieną pavasarį darbininkai 
nebegalėdami iš savo uždarbio 
nei dorai prainist, susitarę su
streikavo. Trumpu laiku susto
jo -visos mašinos. Darbdaviai, 
tyčiodamies, ar norėdami su- 

klaidint streikininkus,- leido tu- 
šoris mašinas. Dirbtuvių dū
dos staugė ryką vakarą^J^g bu
tų nieko neatsitikę. Darbinin
kai streiklaužius pasitikę, atkal
binėjo, kad mesiu dirbę, butų 
lygus žmonėmis. Kapitalistams 
to tik ir reikėjo. Sutraukė bu
riąs ginkluotų kareivių, užleido 
ant ramiai demonstruojančių 
gatvėmis streikininkų. Areštai, 
apdaužymai, išvaikymai susirin
kimų, net užinnŠystes. vis tai dė
josi laisvoj šalyj.

Norėdami nužeminti streiki
ninkus, griebėsi provokacijos: 
pad«*da dinamito, ir paskui are
štuoja. Nors žino, kad bombai 
sprogus aplinkui grudų namai, 
žūtų daug gyvasčių tai nie
ko. Doleris brangesnis už šim
tus gyvasčių.

Adomukas, kuris pirmiau bu
vo taip energijos pilnas, pradėjo 
žudyti viltį, kad kada nors dir
bančioji klesa išsiliuosuos ramiu 
budu. Juigu sueitų Juituką, pil
nai sutiktų su jo manymu: “Kur 
galima veikt ramiu budu, ten 
turi veikt; kur reikia veikt tie
sioginiu, turi veikt”. Kuomet jie 
susirokmodavo piktai užreikš- 
davo: “Vienas sumišimas dau
giau ženklina negu dešimts ant 
popierių surašytų programų”.

(Bus daugiau).

I)r. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chicaf*.

Tel. Drover 7179.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

W<t K»

Jums nereikia mokėti grynais piniguti uz jiysn drapanas. 
Pradėkite patikėjimo sąskaitą fti WeHtpr.n Premium 
kur jus galite gauti didžiausią įvairumą vėliausių siadut 
puikiausiąiastmų kautų ir suknių už.grynus pinigutį išmo
kant mažais jnedėhniais arka mėnesiniais ikinokėjimats Jųr. 
g-a’Jitę apsitaisyti g ražlai> nors jus netu rite gat.avų p uogų

Mokėkite kuomet jus ju\)s nešiosite

Atdara vakarais ir ru-Juldiemais apari SereJo*- ir i rinyi’ioj- 
vakarų.

WESTERH Plil Cffl
Halsted St. Antras Augsią

Lietuviij Tautiškos Kapines
1912 metais lapo įsteigtos Lietuvių 'Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Ghieagos lietuviams, bet daugumui dm yra ma
žai žinomos.

laūdoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienės* 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

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

Informacijų galit paklausti laišku arim pbone Willow Spring C

Te). Drover 704? (

S ir. C. Z. Vezelk
Lietuvis Den^itafi ■ 

j 
Valandos: nuo I) ryto ikt 9 vuA.

Nedaliomis pagal sutarinut
4712 So. ApMnnd Avo 

arti 47-ios gatvib,

Valandos- ■ Nuo 0 ryto iki y 
<»>■< ') rvto ik •

4S* 1

! Rsiims’izmas Sausgeiė. e
• HHBBHMMCBMMHBBMMHBHr e.
K Nesikankykite savęs skaus* «fr
7 mais, Reumatizmu, hausgėte. d 
fi Kaulį; GClinm, arba Mėšlungiu 4 
X —raumenų silkiniu, nes skau- £ 
£ dėjimai naikina kum gyvybt X

ir dažnai ant patalo paguldė ę 
fi CAPblCO COMPOUNJ) mo- 
J sfis lengvai prašalina vh'Šim- ►
* notas ligas; mums fok’idie dau- £ 
J gybū žmonių siunčia padėka- fį 
£ vones pasveikę Kaina 25c S 
v per pačių 28c.
8 Justin Kulis * 
į 3259 S. iialstcti S?., Chicago, IH. |

Knyga BALTINIS SVEIKA- J 
0 TOS”, augalais gydy’ties, kai- t 
| na 50c. į

i

731 VV. 18th S., arti Halsted s!

l)r. A. L,.. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicage, III

f t>—11 ryte; T—7. 't—-f- vi

OfiHHK :
1900 S. Halrted St 

Virmtj RmehofUo Apti»k»m
Teicphoite Cmuil M-t

Valandom 3—6 po pietų 
iMkiriant NoJ«W»e»u«p u Nereštv

<
I

sas125s40 ZODelTavesA
Kontestas Prasidėjo nuo 1 September iki 1 December

Del supažinimo visuomenės su musų naujos vie
tos Rakandų Krautuve mes suteiksime didelei do
vanas. Kas pirmutinis daugiausiai išpirks musų 
krautuvėj per šituos tris menesis, gaus trijų šmotų> 
skurinį setą, vertes $125 00; antras gaus harpetą- 
$-10, o trečias gaus komodą $20.00 vertes. T>ėt kiek
vieno čia yra proga gauti kurią nors iš šių trijų 
dovanų,

PASARGA. Kiekvienas, kas tik pirks trmsų 
krautuvėje, nepamirškite paimti bill’ą arba irecetp- 
t’ę; su tais receipt’ais paimsite bile vieną iš ių trijų 
daiktų. Ateikite ir persitikrinkite musų krauitr 
vės kainomis, o mes esant įsitikinę, kad jus at
rasite teisingai daug pigiaus, negu kitur, 
šalę parodoma kame liostnmeriai stori Monterie. 
Pasiskubink, proga baigiasi.

BALNIS

Adomas šedis . 
M. žimblis .... 
K. Kurrnauskis 
T. Burnare . . 
Burk suskis .. • 
Ratoka.............
Geceni ........ 
Zdriko’vvska ... 
JRaponaviČe 
Groviče ...........
Jescvyče .........
Murauskaitė ... 
Gedvilienė .... 
Simonas .........
Gečas ... 
Benevičia

•$380.60
- .. 354.55
. - - 340.22
... '185.55

158.35
119.50

....... 97.2,5

....... 92.25
.... 78.00
........77.85
. 71.75

89.00
- ;66.20
• - - 63.65

61.24
•... 58.89

Janauskis 
Jociene 
Balnis . 
Stulpiną,; 
Molina iešką.* 
J'.liukas
Nudieki

Z u diek is
Pertlich
Abaravičių

K. Gečas
Ir taip tolinas

53 00

55 (>č 
52.0h 
50.20

46.45

44.90
41.30
<.()•
39.00
36.50
30:, 
35.0.

& PUN DINAS
4536 S0. PAULI NA ST. Tel Drover 3774 CHICAG0, K U
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Išpardavimas•: t s

Puikus, Ridi

$39.50

irt pirma istorijoje išpar- 
phonographų nebuvo pa-

\ \ zdingu rekordų. 10 pasirinkt- 
,i. už įžengiamųjų pardavimo kai

l lie Rieh—Tone groja viso- 
rekardus su stebėtina tono

c * tL
P vL. A *•

Į ■ M ■ B

A i

* ’, ■ 
M 111 > S1 K

iki 15 Nuošimčio

imi
III), 
kius

No 1—39 colių augštumo. su 41) 
pasirinkimu, kaina OO KA 

| liklai........ ............. CU.OU
j No 2—11 coliu augstumo,' su 40 

pasirinkimų, kaina 39.50 
No 5—50 colių augstumo. I ikr; 

pasirinkimų, ..... .......................

d 3—1.| coliu f 
tsirinkhnų, kai

nasirinkinui

49.50
IS1 . colių augstumo, tik-

«> .to $5g 5Q
■ ;gg 50

MUŠI UŽTIKRINIMAS - Pinigai atiduodama 
jeigu neu/.ganėdi n tas. Mes suteikiame ainiu 
laike vienų metų nuo pirkimo dienos.

RICH -- TONE PHONOGRAPH AGENCY

718 North American 36 So. State Street.
aiškinimų.

j

4

*

S

TYRO MEDAUS Galinta 
gauti tiesiog iš lietuviškų tariny 
dideliais ir mažais orderiais.. Kai
na — svaras 25c.

TAIPGI geriausiai pirkti KAR
MA per “ŪKININKĄ”. Rašydami 
įdėkite markę atsakymui.

O. Box 96. Hari. Miehigan.

Rusijos Revoliucijos Paveiksiu
Kas norite jų viena gauti, luojaus rašykite ir prisiųskite 25 centus 
pado stampomis. O kas norite juos platinti, rašykite ir klauskite 
informacijų apie komisini). Paveikslai labai dailus ir dideli.

Rašykite: J. ACERIS, 1810 S. Halsted St.. Chicago, III.

i a V H C* ii j V j •
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Dmbininhij kooperatyvų su- 
v 3 2. i a v i»i u i i p a s i b ai ?’ <u s.

Ka lik paslhaigusis visos Rusi
jos darbininku kooperatyvų su
važiavimas parodė darbininkų 
kooperacijos didį augimų. Su
važiavę buvo 152 atstovų nuo 
102 nepriklausomų kooperaty
vu, turinčiu 158.735 narių, ir 11 
alslovų nuo 13 priklausomų ko
operatyvų 52,930 narių, ir 19 
alslovų nuo jaungtiuių susivie
nijimų.

Iš viso buvo nuo 51 1,665 žm. 
200 atstovai.
šilas suvažiavimas parodė. kad 

darbininkų kooperacija gali ir 
privalo veikti savarankiai. Jisai 
pabrėžė darbininkų kooperatyvų 

i klasės pozicija ir darbininkų ju- 
! dėjimo visose šakose vienodu
mą bei solidarumą. Suvažiavi
mas nutarė, kad darbininkų ko
operacija idėjos žvilgsniu turi 
atsiriboti nuo visų klasių koope
racijos. Darbininkų kooperaty
vai yra tai darbininkų organi
zacijos, einančios prie tų pačių 
tikslų, ką ir kitų klasių organi
zacijos. 'fodel ir jųjų darbui 
turi būti taikinami. Darbinin- 
Icų kooperacijos tikslus — stitlu- 
rvli tinkamas sąlygas narių dva
siniam lavinimuisi ir klasiniam 
auklėjiinuisi.

Užtat suvažiavimas išrinko i- 
dėjinj centrų, kuris turi jungti 
dėl nurodytų uždavinių koope
ratyvu darbus.

Be to, buvo svarstyta daug ir 
kitu svarbiu klausimu. Suvožia- 
vimas nutarė, kad darbininkų 
kooperacija turi remti bendruo
sius demokratijos reikalus, tu
ri aktyviai darbuoties revoliucL 
nes demokratijos organuose. 
Darb. bei Kar. 'Tarybose, ir pa
laikyti rinkimuose j Steigiamą- 
jį Susirinkimų socialistines par
tijas.

Nors pripažinta buvo koope
ratyvų visiškas neutralumas, su-

važiavimas rado geistina viso- 
j kinis budais remti soeijalisių pa-j

Elijas ir profesionalesx«ąjun gas. | 
Kultūros bei švietimosi srity

je suvažiavimas taip-pat pabrė
žė, kad kooperatyvai turi vado
vautis klasinio judėjimo bent - 
rais principais ir megzti gyvų 
ryšių su darbininkų klasės pro- 
fesi jonalėmis bei politinėmis 
organizacijomis.

Maisto bei municipalinis (mie 
sto ūkio) klausimais suvažiavi
mas laip-pal ^atsistojo ant ben
dro pamato ir dar kartų pažy
mėjo kooperacijos ryšį su visų 
darbininkų judėjimu.

Suvažiavimas taip-pat tarė 
Birtų savo žodi einamais politi
kos klausimais ir parode, kad 
demokratija, kovodama dėl savo 
laisvės, kovodama su kontr-rc- 
voliucija, gali drąsiai remtis ši
ta nauja savo organizacija.

Bet maža to. Suvažiavimas 
vienu balsu nutarė kreipties į 
'Tarptautinį Kooperatyvų Sąjun
gos Biurų Londone ir pasiūlyt 
tuoj imties organizuoti 'Tarpiau-! 

tinę Konferencijų, idant palai
kyti soeijalisių kovų dėl taikos.

(N. L.)

LIBERTY D AIRY CO.

Dairy Company peržiūrėta 
Sveikatos Komisijonieriaus 
ir Cicefoš laikraščių atstovų.

Tūla pieno kompanija Chicagoje, 
kuri pardavoja pieną Cicerus mies
telyje, tapo apžiūrėta Dr. J. Shingl- 
man, sveikatos komisijonieriaus Ci- 
ceroic. Tuo sykiu redaktorius laik- 
laščio Cicero Independent turėjo 

| malonumą lydėti komisijonieriu ap
žiūrėjimui Liberty pieninės Chica- 
goje. .

Gausite Didesne Verte
Kad musų skaitytojai galėtų žinot 

kaip išrodo ir veikia moderniška 
pieninė, mes išaiškinsim visą veikmę 
pieno užlaikymo nuo to laiko, kuo
met pienas atvežta i stotį iki yra kra
unamas i vežimus išvežiojimui.

Pirkdami pas mus Stubos Rakandus

šita daili lova 2 colių storio, auksuo
ta, balta arba juodai mar- šj! 'VC 
inla, bile kokio pločio, ■ ■ ■ v

PfNh užinokčti kesh, tai mes 
duodame ant lengvų 
išmokėjimų. Pamaty
kite musų didžiausių 
pasirinkimą iš Pečių, 
Divonų, Lovų ir Stnlu

šitas Ilotst kūrenasi su kietais 
minkštais migliu 
ugni. parsiduoda

Didelis šildomas Pečius, užšildo ma
žus tris arba keturis kambarius, dai
liai nikeliu papuoštas. Sumažinsite 
anglių kaštus, parsiduo-

Parankiausias ir 
gazu ir angliais Pečius baltomis du
rimis. Gvaranluoti vidų- Efl 
riaia nl 5 metu, už .... Ou»vU

moto

dailus “iMoors” su

ir
is ir užlaiko ilgai

1 11.85

Dėlto kad yra tnusų 
rakandai geresni, dai
lesni ir už žemesnę kai 
na, negu kitose krau-

Pienas sunešamas į dideli kohere- 
, to kambarį ir luojaus pilamas į dide
li) kubilą. Blekinės gi dedama į ste
rilizuojamus įtaisus, garuojantis ka
rštas vanduo išplauna. Tuokart ble
kinės dedamos ant glūdžių, kad iš 

j džiutų ir išsisausėtų. Tokiu budu iš- 
į valytos blekinės naudojamos alei- 
jnančiam kartųjį Tuokart pienas lei- 
Įdžiama per mašiną vadinamą valy
tojas, kur visi pašaliniai nešvaru
mai, kaip plaukai ir bakterijos pra
šalinama.

Ši mašina yra centrifūga, kuri su
kasi taip greitai kad atmeta visas 
medegas. kurios sunkesnes už tikrą 
pieną. .Ii dirba Ino pačiu budu kaip 
Smetonos separatorius.

Pienas telpa dideliuose pastariza- 
vimo kubiluose. Nuolatos judantis 
aparatas taip užkaitina pieną, kad į 
20 miliutų pasiekia 1 10 laipsnių tem
peratūros'. Kuomet pienas yra pas- 
lariziiojamas minėtoje temperatūroj 
per liek laiko, daugiausia užkrečia
mų bakterijų ir tų kurios yra prie- 
žasria surugimo pieno >ra nžmn.ša- 
inis. Tokiu budu užlaikoma page
rinta kokybė pieno.

Tuokart pienas pumpuojama į sal
dy toją, kuris atvėsina pieną iki že
miausios temperatūros, taip kad vi
si likusieji organiški veiklumai su
stoja. žema temperatūra šaldomoje 
\ ra ptilaikoma ammonijos skystimu 

i arba vadinamu sūrymu. Ammonija 
‘ padedama po tuštuma, kuri vėsina 
į rūgštį į temperatūros užšaklančios 
i vandeni. Tokiu budu užlaikoma pie- 
i nas salias ir šviežias. Iš šaldomo- 
jsios pienas leidžiamas į pilamą į bo- 
nkas mašiną, kur užkišama sanitari
škais kamščiais. -I.aike visos šios 
procedūros pienas negalimi oro, iš
skiriant lą valandėlę, kada pralei-

> džiamas saldy tojas.

Viena geriausių mašinų yra varto
jamos Liberty pieninėj plovimui bo- 
nkų ir skrynių, Skrynės įdedamos 
i 120 laipsnių alkalio skystimą, ku- 

j ris sunaikina riebumus ir nešvaru- 
Įnius, kurie gal bul užsilikę atvežto- 
j se bonkose Skrynės stumiama se- 
! kančiom plovčjui, kur viršus ir apa- 
į čia skrynės plaunama tyru vandeniu 
I pašildytų 140 temperatūros karščio. 
Skrvnė praleidžia virš 150 laipsnių 
ir 180 laipsnių ir ant galo, kuomet 
sterilizuojama, vanduo siekia tem- 

jieraturos 210 laipsnių.

KULIS FURNITURE H0USE
3224-3226 So. Halsted St.

Pilone Drover 9757 Chicago, Illinois.

Rūgšti smetona pasterizuojama te
mperatūroje 110 laipsnių. Viskas 
pieninei užlaikoma labai švariai. Iš 
vežiotojai niekuomet nevaikščioja 
pačioje pieninėj. Visi viduje dir
bantieji darbininkai dėvi baltas ne
suteptas drapanas. “ši yra viena 
švariausių pieninių, kokioje aš kuo
met nors lankiausi”, pasakė Dakta
ras Shinglmann išeidamas.

(Advert.)
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Pusę Milijono Dolerių Kusdicn
IŠDUODA DABAR 0KLAH0.40S ALIEJAUS LAUKAI

Oklahomos valstija turi pastebėtini rekordą. Viena Oklahomos valstija 
išduoda daugiau aliejaus, negu visos ki os valstijos krūvon paėmus.

Oklahomos valstija iki šiol išdavė daugiau negu už 800 milijonų dolerių 
vertės aliejaus.

Sulig Suvienytų Valstijų Mineralų Biuro apskaitliavimo, po Oklahomos 
žeme guli dar daugiau negu 1,874,000,00 ) (1,874 milijonai) bačkų aliejaus.

Sulig Su v. Valst. Mineralų Biuro, t i iš kiekvieno šimto šulinių, gręžtų 
Oklahomos valstijoj, 97 šuliniai'išduo la aliejaus ir gazą. Vadinas, beveik 
kiekvienas gręžtas šulinys Oklahomoj "duoda aliejaus.

Sakoma, kad Osage indijonų giminė Oklahomoj yra turtingiausia giminė 
pasaulyj, nes ant kiekvieno vyro, moters ir kūdikio išpuola daugiau kaip po 
$80,000.00 turto. Keli metai atgal šita giminė buvo beturtė kaipir daugelis ki
tų indijonų. šiandie jie valdo milžiniš us turtus — ir tai vis iš Oklahomos 
aliejaus.

Sulig žinovų apskaitliavimo, tik maža dalis Oklahomos aliejaus lauku iš
naudota. Milžiniškos daugybės aliejaus guli po žeme. Dideli turtai laukia tų 
žmonių, kurie dabaę prisideda prie augančių, atsakančiu Oklahomos aliejaus 
kompanijų.

Buck Run Oil and Refining Co.
turi 3520 akrų aliejaus žemės Atoka paviete, Oklahomoj. Visur ant šitos že
mės yra aliejaus. Iš upės atkrančiu jau dabar teka aliejus. Vietiniai gyvento
jai pilnai užtikrina, jog po ta žeme randasi milžiniškos daugybes aliejaus Jie 
tiki, kad kuomet BUCK RUN OIL AND REFINING CO. išgręš gilius šulinius 
—jos šėrininkai praturtės.

Be šito žemės ploto, BUCK RUN OIL AND REFINING CO. dabar veda 
derybas, kad užėmus didelį aliejaus lauką kitoj vietoj Oklahomos valstijoj. Tuo 
tikslu dabar važiuoja po Oklahomą ir Kansas musų firmos kasierius, p. I. E. 
Letner.

BUCK RUN OIL AND REFINING KOMPANIJOS
Šerai parsiduoda dabar tik po $1.00. 100 šėrų kaštuoja $100; 200—$200; 500— 
$500 ir taip toliau. Didelis skaitlius lietuvių turi pirkę geroką skaitlių šitos 
kompanijos šėrų.

Mes patariame kiekvienam kuogreičiausia šitų šėrų nusipirkti. Tikime, 
kad vedamos svarbios tarybos pasekmingai pasibaigs, ir todėl Šerai greitu lai
ku gerokai pakils. Pirkite dabar, pakol galite gauti po $1.00.

Prisiųskite savo pilną adresą, o mes prisiysim Tamstai aliejaus lauku žem- 
lapj ir pilnas informacijas, kaip įgyti turtus aliejaus biznyje.

Adresuokite sekančiai:
JOHN ILGAUDAS, Mrg., Chas. A. Wood & Co.

1016 VVcstminster Bldg., Chicago, III.
Ofisas atdaras subatos vakarais iki 9 vai.; nedėlioms nuo 10 iki 2 v. po piet.

Gazo Naudotojams 
Kurie Ikišiol Vartoja 
Tiktai Paplokščios 
įliepsnos šviesas —

Žvakių spėka visų pažo šviesų Chi- 
cnjjoje tapo numažinta nuo Spalių 1 
(Kenoj, sulig miesto įsakymo. Šiuomi 
susimažino šviesos didumas nuo pa
plokščiom liepsnos degintojų. Todėl, vi
siems guzo naudotojams, kurie pilnai 
naudojasi paplokščia liepsnos šviesa, 
apsišvietimui, ši kompanija ir toliaus 
pasiūlo-

DYKAI-
DU MAŽESNĖS
ŠVIES. UŽDANGALU

degintojų, uždangalų ir kaminuką sy
kiu ir jdė be mokesčio.

Vienu MAŽESNĖ šviesa suteiks be
veik tris sykius tiek šviesos, kiek jus 
pirmiau gaudavote nuo paplokščios lie
psnos degintojo ir suvartosite mažiau 
negu pusę to garo.

Rašykite mums netrukus- arba pri
pildykite šj kuponą ir priduokite jį 
ten, kur visuomet mokate savo gazo 
bilus ir bus atkreipta reikalinga a- 
tida.

The Peoples Gas Light
& Coke Company

Peoples Gas Bldg. Phone Wabash 6000

Į The Peoples Gas Light & Coke Co.:
Aš vartoju paplokščią liepsnos de

gintoją dėl apsišvietimo ir šiuo reika
lauju įdėti už dyką du (2) mažesniu 
šv'eso* uždangalų, kaipo aprūpinta 
miesto įsakymu, priimtu Birž. 25, 1917

Pavardė .........................................................

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstu, Nervu ir 
ąbelnas spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Rot kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitlcria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkšti] ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui ' 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaul, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Viduriu rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesiu išgerdavau kas sa
vaite po butelį 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 dėkuoju Salutaras mvlistu ae- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su lokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION.J, Baltrūnas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6117. Chicago, 111.

VICTOR
GRAMAFONAI

Ir lietu* 
viškl Re

kordai.
$10 00
Ir augšč.

WIN0GRAD & CORNGOLD
11418 MICHIGAN AVENUE 

Arti Kensington Av«.
Phone Pullman G55. Chicago, III.

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę

Didžiausią ant Bridgc- 
jioito. Katrie norite 
nusipirkti gražų laik
rodėlį, deimanto žie
delį, devizkėlį, šliubiniu žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

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

I DR. S. B1E Z I S
I GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
I Ofisas: 2359 S. Leavitt St
I Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak.
I Tel. Canal 3877.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
I otografisas.

Mes trankiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopai 
klausias dova
nas. I laibą at
liekam gerui ir 
Jtigiai.
3130 S. Halsted 
St., šalę Mildos 
teatro.

Atminkit, kad jųsų Fotografija yra 
verčiausia Kalėdų Dovana, nes .įųsii 
draugai to negali dėl savęs nusipirkt 

Nusipirkit tuziną fotografijų, o tu 
rčsite dovanų dėl dvylikos draugų.

WASSEL’S STLDIO
31 E. Main St. Chicago Heights, III. 

Tel. 717 W.
J. S. Wasi liauskas savininkas 
Dirbam visokias fotografijos ir 

darbą gvarantuojam

Telephone Drover J8fl

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Bprclaliitaa Moterišką, Vyrišku, Vaiką 
ir viaą chronišką lirą

VALANPOS : 10—11 ryto, 4—5 po pietą, t—-4 
vakare. NedSJdieniaia 10—1 po pUlą.

3354 S. HALSTED ST., arti 14 Si 
CHICAGO, ILL.



Lapkričio

CHICaGOS ŽINIOS
Scheneck’ui dabar betgi jau 

nebesvarbu: ar ponas VVilliamp 
yra kunigu ar ne, — jis gavd 
“divorsų“ ir that’s all.

"iv :u ir ■ p( .įkalbo*

LOU

Kreipiame savo skaitytojų do- 
į į prakalbas, kurios įvyks ry- 
CtucagOG teatre — 741 Wa- 

t. Jas rengia Chicagos 
?s Taryba — Paople’s 
1. Bus kalbama aRu* 
olševikus ir pasaulio de-

uiokratijų t>ei žmonių taikų. Vi- 
si tie, kur supranta anglų kal- 

gul nepraleidžia tų pra'kal- 
Pmk i'.hjs prasidės

»ą

Vflfl

lygiai
Jžan-

V iena beda - nebėrfa
bėda

u Williamu Haininell'u. Nei 
i šio nei iš to jo prisieka ėmė 
' apskundė jį džiodžei Stelkui. 
,są jis, neduodąs jai užlaikymo,: 
’ačitdė pareikalavo, kad Įpil
amas butų pasiųstas “kur 
ors 4 Franci jų.“ l^ie JUšo 
ošimo“ džiodžū dar pridėjo sa- 
o “pataisymų“ — “kur nors

an.“ h* liepė ponui WiL 
“nubalsuoti,“ Jkur jis iu- 
i: 'kalėjimam ar į Fran-

ejw 
n ui

HammelFis pradėjo svyruoti.
Apteik ketverge, prabilo 

ižiodžę, ir duok man žinoti.
i liamas grįžo namo apsą

lu moti. <Juma dar nebuvo iš- 
lumotą, kuomet atėję “dėdės“. 
ircšta*k> jį — šį syk už “ivngiMa- 
imų, ♦konspiraciją ir užpuldi-

VViUiamas dabar sėdi “Jkozo- 
’ ir .dūmoja, kad — viena t>ė-

*agavo bombistą
Policija pagalios pagavo blog

iu rį, kur buvo padėjęs bombų

Reir

namuos, 2517 
rasta daugybė ek-

nioguariu 
tichinond g 
pilotuojančių medžiagų ir vie
la tokia pat Bomba, kaip kad 
ma, kur buvo padėta Auditori-

l'aust jau prisipažino prie pa- 
>ildytosioG blogdarybės. Jisai 
k tgi tvirtina, kad padėtoji bo- 
.rt5a buvusi nepavojinga. Ja jis, 
•'austas, norėjęs tik “pagųsdin- 
/” susirinkusių publikų, kad 
no atsiekus tikrąjį savo tikslų 

šimtų lukstaučių dolerių iš 
irst National banko, kurio pn - 

ddentui Wetmore’ui jis buvo 
Nisiuntęs grasinantį laiškų.

l'arp kita Faust užreiške, kad 
is neapkenčias turčių, ačiū ku- 

žmonės turį kauties su ne- 
Faustas nutaręs surasti 

ų gauti iš turčių pini- 
Fam jis pasirinkęs vieną 

būtent,

□et 
u r

jis pasuke, kad iš visų savo spė
kų remsiųs tų draugijų, nes lo
ji draugija negali patekti į vie
no, arba kelių ypatų rankas, ka-, 
daugi ji yra kooperacija, o ne * ( 
korporacija. Kvietė visus įdo- | 
niaujančius ta draugija atšilau- | 
kyti pas jį ypatiškai. Pagalios 
išreiškė pageidavimų, kad pa-| 
žangieji žmonės raŠytųsi i tų 
draugijų ir tt

Bridgeporto apietinkėje yra 
manoma atidaryti krautuvę 
taip greitai, kaip čia ateinu! 109 
nariai. Ten buvęs.

Oi. a. n. diuihenlhai“BIRUTES” KONCERTAS

šiame koncerte dalyvauja geriausias Metuvių 
dainininkas .(dabar kareivis)

Pranas A. Jakutis
Iš Rodtfordo, HL

Taipgi geriausia lietuvių dainininkė

Mariona Rakauską
I§ Waukegan, III.

Beto programe taa dalyvumą ir kitos geriausios 
Chicagos lietuvių dainininkės ir dainininkai ir

Didelis “Birutes“ Choras

kenti galvos skaudftjlmą, 
nuolatos Tau aftarns krinta it aklu 
Tau skauda akys.
skaitant raidės susibėga į krūvą 
spauda rodosi Tau dviguba 
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart e«i 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa 
tyrimo šv Vaitekaus parapijoje Stiklai Šlifuoti sulig 1usu akiu b 
akiniai padaromi belaukiant labai vidutiniška kaina

Šioj Nedėlioj

LapkriCio-Nov, 25, 1917
Unity Club Svetainėj 

3140 Indiana Ave^ arti 31-moa
Pradžia LYGIAI 7 vai. vak. panga 50c ir 75c.

Tel. Armitage 984

Daktaras
Seno Krajaus

V a lando, : nuo • ryte 
Iki • vakaro: n*M>*

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

4649 bo. Ashland 
Kampa* 47 St.

Tatephone Varde 4117

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan St.. Chicaga 
VALANDOS: Nuo « iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare

Dr.F.O Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Specialistas akių, ausų, nosies Ir 
gerklės ligų

20 metų patyrimo prie State gatvės,

120 South State Street

DR.G.M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 8. Morgan St kerti 82 
Chicago, 111 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piel 
ir nuo 6 iki 8:30 vak, J4ed€fco- 
tnis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

< 
1

DR. M. HERZMA* 
it RUSI J OI

Gerai lUturiama Y aaman t»er 14 
■tU kaipo patyręs gy/ytojaa. chlrurr* ' 
ir akuleria.

Gydo aitriu ir chronURaa liga*.

•fieM ir £4rtwrMorija: 1W3 W. 
BU neUM Ftek St.

VALANDOM: Nuo iO—12 tMu. «■ 
f 8- vakamte. Teiepbone C*n*i 811A 
CrVENIMAS: 8412 8. Hsteted

VALANDOJ: ryto, tiktai

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Telephone Yards 5032

True transjation filed wlth the poGt- 

24, 1917, as requircd by the act of
brėžė, kad jis nepriklausąs nei master at Chicago, III., on November

- '■ ■ ■

tams. KapitaluUmų laikoj
socialistams neigi

reporteriai, dėl labai supranta* 
mų priežasčių, norėtų priskai- 
tyti jj prie pastarųjų.

Užsidarė 600 smuklių
šeši šimtai Chicagos smukli

ninkų nebeatnaujino laisnių pa
skirtame laike, t. y. lapkričio 1 
d. Tatai reiškia, kad lapkričio 
mėnesį užsidarė 600 smuklių, 
kas padaro miesto iždui šešis 
šimtus tūkstančių dol. nuostolių.

Smuklininkai kaltina naująjį 
patvarkymų, sulig kuriuo šven
tadieniais smuklės turi būt už-, 
darytos.

V į
Laukiama, kad nuo sekamo 

gegužės mėn. dar daugiau smuk
lių turės užsidaryti. ~

“Aš norėtau turėt aeroplanų, 
pasiimti didžiausių, kokių tik ga
lima rasti, bombų — ir nuskri
dęs virš Baltojo Namo išplaišin
ti prez. Wilsouų ir visų prakei
ktų gaujų“----užreiške p. WaL
ter Ragausky (lietuvis?), 24 
metų amžiaus, pardavėjus.

Užtai Ragauskis vakar pateko 
bėdon: Federalės valdžios ko- 
misionierius Foote pasodino j j 
šaltoj on ir reikaknija $10,000 
kaucijos.

Teatras-Muzika
■

Opera. — Auditorium 
pradedant panedėhu, Didžioji 
Opera stato: panedėlyj —-■ 
Huguenots“; utarninke — **Ro-

Tvarkos dabotojai— 
sukčiai

Vakar tapo areštuota trįs de- 
tektivai iš Chicago avė. polici
jos nuovado. Kaltinami kyšlų- 
papirkų ėmime nuo ištvirkavi
mo ištaigų savininkų. ‘Tvar
kos dabotoja?* dabar sėdi šalto
joj ir laukia teismo.

Lapkričio 18 d. LJM.A. Drau
gyste surengė puikų vakarų Mil
dos svetainėje, paminėjimui dra
ugijos 10 metinių sukaktuvių. 
Vakaro programas buvo gana 
įvairus, didesnę jo dalį išpildė 
vaikai, “Ateities žiedo“ draugi
jėlės nariai. Veikusieji savo už
duotis išpilėd ytin gerai.

žmonių buvo daug, pilna Mil
dos svetaine. Kiek pastebėjau, 
visi buvo patenkinti vakaru.

—Onutė.

Jis tebėra kunigu
Bažnyčios atstovas užeriškė, 

“ne“, Liudininkai “ne“, advo
katas — “ne“, teisėjas taipgi 
“ne“, bet ponas Winfield Wil- 
liams užsispyrė ir sako “taip.” 
Jis esąs kunigu ir darodysias, 
kad Jonas Scheneck yni legaliai

tus“, kuriuos jis dabar užsima
nęs paminti, reikalaudamas “di- 
vorso.“. Mat pastarasis, norėda
mas pasiliuosuoti nuo savo pri
siekęs, kur tai ėmė ir surado, 
kad imlias Williams jau nebė
ra kunigu nuo 1896 metų. Tais 

I metais įvykusiame uiiiversalis- 
tų sektos kunigų konvencijoj jis 
atsisakęs nuo savo stono. Tei
sėjas išklausė Scbenecko priro
dymų ir atskyrė jį nuo prise- 
kos. “Tai nedaro skirtumo”, 
užreiške kun. VVilliams. kad aš 
atsiinečiau nuo universalistų 

, bažnyčios, aš dabar esu krikščio-

Jų.
urtingiausiųjų įstaigų,
irst National banką.
A-t štuotasai atkartotinai pa- nių mokslo pasekėjų (Christian

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vu nintėh" grynai Lietuviška Ranka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į Šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaraiituojama, kad jysų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Dan-

'tnrnink:iis, Ketvergais ir Subirtomis iki 9 valandai vakare 
ais, Sercdomis ir Pėtnvčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasicrius
KBOTIvAS, Vice-Pinn. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
>\AS KROTKAS

i ANAS BROŽli 
\z. Matulis

PRANAS GRIBAUSKAS

A

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* t!<Mminuoja Dykai 

GyvMMaaa* rr* tad 
Mm. kad* pranyk*** 
rasdRmM

Me* vartojam pa*»

Neįtikėta mirtis
The National Malleablc Cas- 

ting kompanijos geležies liejyk
loje naktį iŠ 1*5 į 16 lapkričio ne
tikėta inirČia mirė lietuvis My
kolas Riauba. Velionis dirbo 
prie “krėino.“ Vakare atėjęs į 
dirbtuvę jis pasialiejavo savo 
mašinų darbui, ir paskui žuvo. 
Apie kokių septintų valandų ant 
žemės dirbantieji darbininkai 
pradėjo šaukti, kad paleisti] kre- 
inų, bet niekas neatsiliepė. Ta
da bosas ėjo pažiūrėti. Užli
pęs viršun rado Riaubų gulintį 
nebegyvą. Tuojau buvo pašau
ktas daktaras, kurs jį apžiūrėjęs 
lipė gabenti pas graborių. Ant 
rytojaus buvo egzaminavimas 
priežasties mirties, bet kuo jis 
mirė, neteko sužinot, žmonės 
mano, kad jį elektra užmusuš. Į

Velionis buvo vedęs, paliko 
žmonų ir porų vaikų. Melrose 
Parke nepriklausė jis nė prie 
vienos draugijos. —A. B-is.

meo and Juliet“; serodoj —**To- 
sca“; ketverge — "Rigoletto“; 
pėtnyčioj — “Manom“; aubatoj 
— “Aida.“

Strand teatre — “Maritana."
Teatras. •— Coloniai teatre, 

pradedant nuo ryto vakaro, visų 
savaitę bus lošiama ‘Titre co- 
mes the Bride.“

Studebaker teatre — “A Suc- 
cussful Caiamity.“

Blackstone — “Hanrfiton.“
Garrick — “Passing 5how.“

Lietuvių Teatras^—
šiandie, 8 vaL vak., O. ,S. S. 

arba Šliubinč Iškilmė, farsas— 
Butkevičiaus svetainėje, 8132 
Vincenncs avė. Ryto —•'“Biru
tės” dr-jos koncertas Unity Club 
svet., 3140 Indiana avė. Pra
džia 7 vai. vakare.

ŪKININKO IŠMINTIS.

Prakalbos
Panedėlyje, lapkričio 19 d., 

Mildos svetainėje buvo parengta 
prakalbos. Rengė “The Natio
nal Society of Fruitvalers. Pra
kalbų tikslas buvo supažinti 
bridgeportiečius su ta organiza
cija. Kalbėjo Harrison Parker,

Ūkininkas gerai supranta, 
kad jeigu jis nenaikys žolės, 
tai jis negali tikėtis puikaus 
užderėjimo. Tas pats yra 
teisinga su sveikatos užlai
kymu. Jeigu Jus nelaikysite 
švariai vidurius, tai negalite 
tikėtis geros sveikatos.

Trinerio Amerikoniško 
Kartaus Vyno Elixiras yra 
geriausia pageiba, kokia Jus 
galite pasinaudoti. Jisai iš-j 
|valys Jūsų vidurius, sugra
žins norų valgyti, pagelbės 
virškinimą, ir vis labjausieji 
kenksmai, kaip tai užkietėji
mas, nevirinimas, galvos 

skaudėjimas, bemiegė, ner-

raitis. Po prakalbų buvo rodo
ma krutameji paveikslui.

Pirmas kalbėjo ponas Parker. 
Jisai yra da jaunas energingas 
vyras. Nors didelių kalbėtojo 
gabumų netuir, bet kalba aiš
kiai, nuosekliai ir širdingai. Ka
lbėjo apie brangumą, jo priežas-' viškumas, trukumas energi- 
tis ir tt. Sulig jo, brangumo jos ir abelnas silpnumas pra- 
kaltininkais yra trustai. Gi ka- pUl& Aptiekose. 
riaut su trustais galima kuomet 
vartotojai ;
Tokia organizacija jau susitve
rė. Ji yra “The National

Gyduolės yra atsiekusios 
yra susiorganizavę. jaUg palengvinimui žmonių

[negalių.
Trinerio Linimentas yra 

vienas iš galingiausių. Reu
matizmui, Neuralgijai, strė
nų degimui, išsisukimams, 
niksterėjimams, tinimams, 
ets.

Visuomet galima tikėtis,

Europos kooperatyviškas ju
dėjimas yra toli pažengęs paly
ginus tai su mūsiškiu. Anglijoje, 
Holandijoje, Vokietijoje ir net 
Rusijoje kooperatyvai lošia sva
rbių rolę kaip ekonominiame,
taip ir politiniame tų šalių gy-^kad pagelbės. Aptiekose. 
venime. |jos Triner, Išdirbėjas-Che-

The National Society ofFruit-lmikaS; 1833.1339 S. Ashland 
valers jau turi 2G krautuves 
Ghicagoje. Jos siekiu yru ati
daryti čia 916 tokių krautuvių.

Antras kalbėjo A. Petraitis:

Prančiš' Aleksandravičius
Mirė Utarninke, Lapkričio-No- 

veinbcr 20 d., 1917 m.
Mirė sulaukęs 53 metu am

žiaus. Velionis paėjo iš Kauno 
gub., Raseinių pavieto, šviekš- 
nių miestelio.

Laidotuvės atsibus nedėlioj, 
lapkričio 25-tą, 10 vai. ryte, iš 
3307 Aukuru avė., Chicago, j 
Tautiškas Kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami nuoširdžiai kviečiami 
atsilankyti | šermenis ir daly
vauti laidotuvėse.

Ona, Izabelia, Stanislovas 
ir Marei joną —

nuliūdę vaikai.

ave., Chicago, III.
(Apgar.)

.Iškilmingiausios

Prakalbos
Šv. Petro ir Povilo Apašt. Parapijos 
apie reikalus Krikšč. Kat. Tikėjimo 
Lietuviškos žmonijos Kapines, Leafy 
Grove, Willow Springs, III. Atsibus 
UTARNINKE, Lapkričio 27 d., *17, 
7 valanda vakare MILDOS Svetainėj, 
3138 So. Halsted St.

1. Kalbės vietinis klebonas Buž. šv. 
Petro Ap. Kun Bužynskas

2. Kalbės Vicarius General, pols- 
kai Kun. R. Joschko.

3. Kalbės Advokatas F. P. Bradchu- 
lis ir kiti. Todėl kviečiame visus 
lietuvius ir Lietuvaites kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ant šitų reikalin
giausių keikvienam žmogui prakalbų

P a s t a b a:—Apreiškiamo žmo
nėms silpno supratimo, ant Šitų iš
kilmingiausių prakalbų be daleidimo 
Kunigo Bužynsko neatsiliepti, už ką 
bus skandžiai baudžiami per valdžią

If.'nr-oini $v. Petro Ap. Baž. Kom

i

L a) Elegy..............J. Massenet
b) “Ak Moroze Morozec” .... Ihibwiue 

išpildys ......... .  ponia STRANDJEN
2. Piano duetas ‘MValse”~’J. Godard

išpildvs n-lė A. Staninaitč ir p. J. Malinauskas
3. Duetas '‘Kregždelė”—M. Petrauskas

išpildys.......... p-lės A. žemaičiui ir S. Staniuliutė
4. Berceuse iŠ operos “Joctelyn” — J. Godard

Išpildys .................... ............. p. J. Zolp
5. Piano solo. Prelude Op. 28 No. 15 — Chopdn

išpildys ............ ................. p. J. Mahnauskas
6. Baritone solo: “ Kur bakužč samanota” — .St Šimkus

išnlldys ............................. pi Kari Sarpaltus
7. "Lietuviška daina” — Chopin

išpildys............................p4š Mariona Rakauską
PERTRAUKA H) MINUČIŲ

8. a) SJumher Song..........Schumann
b) Gypsy Song..........AVartamoff

Išpildys.... p-lfe Borawską» Jankowsku
9. Mandolinų orchestra. Išpildys:

Javvorska, Bojkowir2 ir p. Kochan ir prof. H. Mironko
10. Duetas "Tu mano motinėle” — Č. Sasnauskas

išpildys .... pdč A. Rudauskoitč ir p-ia E. Eudeikis
11. Klarinct solo —• Parinktas,

išpildys .......................... p. C. K. Kliauga
12. "Papūskit vėjeli”; iŠ operos "Vestuvės—-M. Petrauskas

išnildvs .............. n-lč Mariona Rakausku
13. Kvintetas smuiku "Gavotte” — G. Clark

vadovauta ........................... prof. E. Mironko
14. Tenor solo — Parinktas

išnlldys ........................ ‘...p. P. Jakutis
15. Duetas iš operos "Talės of Hoffmann” — J. Offenbach

RnlMvs .............. p-lė Mariona Rakauską ir p< K. Sarpalius
16. a)Tek?Ho saulutė......... St. Šimkus

b) Oželis..........St. Šimkus
c) Užmigo žemė ...... č. Sasnauskas

išnildyS .......................... "Birutes Choras.
Chorą veda ir mokina p. P. SARPALIUS 

ORCHESTRA BROLIŲ SARPALIŲ
Vakaro Vedėjai: Pp. KRASAUSKAS ir SAKALAUSKAS.

Svečiai kviečiami atsilankyti anksti, nes geidžia
me pradėti programą punktuališkai 7 valandų.

PO KONCERTUI — PUIKUS BALIUS
Kviečia “BIRUTES” DRAUGIJA.

REIKALAUJI AKINIU
jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
JHgu

AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMVKIT MANU DŽRAŠA 

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatves Ant Platt’s Aptiekus 2-ras aug&tas 
Valandos* nuo 0 rvto iki 9 vak Nedaliom nuo • rvto iki 12 diena 

Tel C

Specialistas iš
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 

OFISO VALANDOS: Nuo 1(1 ryto iki 8 vak. Nedaliomis iki 12 dienų 
1900 Bluc Island Avė., Kamp. 19-os gt„ viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

Pik v, <IA« K m *M
Ant Durių, Lentų, Rėmų ir Stoginės Popieros

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III. '

Pabaigęs *
Northern Illinois kole
giją Pritaikymo Akinių 

Geruma Stiklų Gvarantuojn
Valandom nuo 5 iki 9 wka*«,

1417 N. Robey St., CNeago.
Kamp. Milwaukee ir North av.

Tel. MumhoMt 4613.

TELEPHONK YARDS 27 2J

Medikas ir Chirurgai
3315 8. Halsted 8t- Chieago

• ?ieph<Mi» Humholdi 1278

M. S A H U D M. D.
Bena* Rusa* Gydytoja* Ir Chlnirta*. 

Specialistą* Moteriškų. VyriMtt) ir 
Vaikiokų, taipgi Chroniškų Ligi)
OFISAS: 1570 Mi!waukee Ar*.

Kampas Nerth Avė , Kambary* k®4 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 0 vakar*

DR. A. d. KARALIUS
G)Mlas Ir Chirurgas

X-SPiNDULIAl
2121 N. 'v este r n avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—• 
vakare.

Visas 2 aukotas.

IMPERFECT IN ORIGINAL



Ulllcagu, iii Subata, Lapkričio 24, 1917

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranelimitą skelbiame 

te ukmokestien. Pranešimai turi būt priduoti 
it vakaro, laukeliu arba telefonu. Canai 1505 
l'riduoti t* pučia diena* kada epau>*<linaniaa 
dUtiraitia, nebegali būt tdSti.—-MNauj.*‘ Red.

. .Dr-stės Palaimintos Lietuvos nu
liai, kurie dar negavote laišku su ti- 
Idetais ant baliaus, kuris įvyks ket
verge (Thanksgivlng dayl, lai>k. 29 
d., Coliseuni Annex svetainėje, atsi
šaukite pas dr-stės raštininką. Yru 
daug sugriusių laiškų, kurie ncat- 
siimsite tikiety ir nep atmainysite 

antrašu, busite nubausti.
—F. Mickiin, Rašt.

1906 So. Union Avė., Chicago.
..LSK kuopos, jeigu kuri turite vei
kalu “Tiktai niekam nesakyk”, malo
nėkite ar parduoti arba paskolinti 
LSS. 138 kp., Cicero, ilk. Siųskite 
kaip gulite greitai (keturis cgrcmp- 
liorius) šiuo adresu: V. Shileika, 
1840 So. Halsted Si.. Chicago.

LSS. 170 kp. narių domai.—Kadan
gi sekamą subatą, lapkr. 24 d., atsi
bus kuopos vakaras (J. Butkevičiaus 
svct.l, todėl išrinktieji vakaro darbi
ninkai šiuo prašomi atvykti svetai
nėn—būtinai 7 vai. vakare. Org. J.V.

Vakarinės žvaigždės choro repeti
cijos atsibuna kas kctycrgo vakare J. 
Butkevičiaus svetainėje — 8132 Vin- 
ccnnes Avc. Kurie myli dainas, te
gul ateina ir prisideda prie minėto 
choro. • ' —Pirm. J. Puišis.

Aidermanas socialistas. Wm. E. 
Kodriguez laikvs prakalba tema 

“Darbininkai Politikoje” utarninke. 
lapkr. 27, lygiai 8:15 vai. vakaro, 
29 to ir 30 to \Vardo socialistų bute, 
4630 Gross avė, Town of Lake. Su
virinkite kuo skaitmennigiausia. At
siveskite savo draugus. įžanga dy
kai.

Gary, Ind. — LSS. 209-tojl kuopa 
reniną dideles prakalbas nedaliai, 
lapkričio 25 d. 4 vai. po pietų, Frank 
Jonaičio svetainėje 1101 Mad’son gt. 
Kalbės Valnaraiso universitatės stu
dentas, d. V. AndruleviČius. Gary ir 
Tollestono lietuviai tegul nenralei- 
džia tos progos. —Komitetas.

T. M. D. 22 kuopos susirinkimas j- 
vyks Nedėlioj, lankričio 25-ta, 2-rą 
vai no plotu, Aušros svetainei. 3f>ot 
S. Halsted St; — Ant š»o sus'Hnk’mo 
kiekvienas nons privalo pribnf’. nes 
yra daug svarbių reikalų apsvarsty
mui ir atsiimti knygas. —Valdyba.

LSJL. 1 kp. lavinimosi susirinki
mas atsibus nedėlioj, lapkr. 25 d., 10 
v. ryte, Mark White S. svt. Drg. K. 
Augustanavičius aiškins lietuvių kal
bos gramatikų. Beto bus dą ir kita 
lekcija. Nepamirškite atsilankyti 
kuoskaitlingiausiai'. .—Rengėjai.

Svarbus Pranešimas Chicagieciams 
Meldžiam atsiminti visų draugijų bei 
kuopų, kad subatoi, 9 Kovo (March), 
1918 m., yra rengiamas didelis kon
certas naudai “Laisvės” ir /Naujo
sios Gadynės” — Mcldažio svetai
nėj. Todelgi, viso? progresivčs drau
gijos esat nuoširdžiai prašomos ne
rengi kito panašaus vakaro Kovo 9 
dienoj. —Vakaro rengimo komitetas.
..Rusijos Išeivių Socialistinių Orga
nizacijų Konferencijos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 25, 10 vai. ryto, 
Rusų socialistų bute, 1149 N. Camp
bell avė., kampas Division st. Dele
gatai malonės susirinkti laiku. Tie 
delegatai, kurie negali lankyties į su
sirinkimus, tegul pasirūpina praneš
ti apie tai savo organizacijoms, kad 
vietoj jų butųišrinkti kiti. Šiaip gi 
Konferencija bus priversta pati re- 
ix>rtuoti organizacijoms apie ftai, 
kad jų delegatai savu priedermių ne
pildo. Konfer. Sekretorius...........

TMD. 22 ros kuopos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkričio 25 d., 2 vai. 
po pietų Aušros svet. 3001 S. Ilal- 
sted st. Visi nariai yra kviečiami 
būtinai ateiti susirinkimai), nes ran
dasi svarbus laiškas nuo centro val
dybos. Valdyba.

Chicagoa Lietuvių Vyrų choro su
sirinkimas įvyks šiandie, lapkričio 24 
d 7 vai vakare, P. Radavičiaus svet. 
936 \V. 33-čia gt. Visi gerb. choro 
nariai malonės atsilankyti lygiai pa- 
žvmėtu laiku. Turėsime važiuoti j 
kitą miestukų dainuoti.

—Pirm. M. Juodis.

Laisvos Jaunuomenės choro meti
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, lap
kričio 25 d. 4 vai. po pietų, T. Radavi
čiaus svetainėje 936 VV. 33-čia gt. 
Gerb. choro nariai malonės atsilan
kyti kuoskaitlingiausia. —M. Juodis.

KEIKIA DAKH1MAKI, NAMA1-ŽEMĖ

\SMENU JTESKO.HMAI
Pajieškau savo brolio Juozapo Ma- 

kavecko, Kauno gnb., .Šiaulių pav., 
Žagarės miestelio. Pirmiau gyveno 
Anglijoje, Manchesteryjc, vedęs. Pen
ki metai kaip apie jį nieko nežinau. 
.Jis pats arba jo moteris tegul atsi- 
šauk'a greitai, turiu labai svarbų 
reikalų; arba jei kas žinote kur jie 
gyvena, praneškite greitai man.
Jeannette-Kathcrinc Makaveckaltė, 

1849 S Halsted St., Chicago. III. U.S.

LSS. 37 kuopos extra susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 25 d. 19:30 vai. 
ryto, Rašinskio svetainėj 731 W. 18 
los gat. Draugai ir dr-gės, visi malo
nėkite atsilankyti , nes turim daug 
svarbių reikalų aptarti. Bus renka
ma centro viršinikai sekantiems me
tams. Rašt. K. Kazlauskas.........

Lietuviu V. Knygyno P. V. D. Chi- 
cagos atsotvų susirinkimas įvyks pa
gedėly j. lapkr. 26 d. 8 v. vak. I). Šė
maičių svet., 18 gal v. ir Union avė — 
Atstovai malonėsite visi pribūti nes 
yra daug svarbių reikalu. Turėsime 
perkelti knygynų į kitą butų ir tu
rėsit pinigus — Dr-jos aukas—. pri
duoti susirinkime. —Valdyba.

Rockfordiečių moterų (lomai. —L. 
M. P. S. A. 5 kuopos lavinimus susi
rinkimas įvyks Montague namo, ne
degioj, lapkričio 25, 2 vai. po pietų. 
Moters kviečiamos atsilankyti.

—Komitetas.
Rockford, III.—PoitŲšku kaliniu 

.šelpimo Komiteto susirinkimas bus 
lapkričio 26 d.. Socialistų svetainėj, 
319 E. State Slr. 7.30 vai. vakare. 
Ateikite paskirtu laiku.

— Rašt.A. Mildažis.

PAJIEŠKAU brolio V. Laurinaičio. 
Atsišaukite graitai. J. Laurinaitis 

COOKS BAKERS SCIIOOL 
Fort Riley. Kulisas.

Pajieškau dukters Petronės 15-kos 
metų amžiaus, kuri mokindanios pu- 
bliškoj mokykloj urnai prapuolė. 
Apie 5 pėdu augščio, tamsiai geltoni 
plaukai, burna (rupuli raupuota. 
Melsvoms akyms. Kurie patėmys 
panašią mergaitę, meldžiu pranešti. 
Nesibijok, drąsiai važiuok namo

Magde Iena Marei nkevyčene, 
4603 S. llermilage Avė., Chicago.

Pajieškau draugo Julijono Spudo, 
metai atgal gyveno Chicagoj Turiu 
svarbų reikalą malonėkite atsišaukti, 
arba jį žinantis malonės pranešti. 
George Lunkas, General Delivery

New - York City, N. V,

LSS. 231 kp. lavinimosi susirinki
mas įvyks nedėlioję, lapkr. 25 d., 10 
vai. ryto, L’niversitv of Chicago Svt- 
tlcment svet, 4630 Gross avė. —Kaip 
nariai taip ir nepriklausuntįs kvie
čiami atsilankyti. —Komitetas.

16 tojo H ardo Draugams.—Pane- 
dėlio vakare, lapkr. 26, bus laikomas 
didelis 16-tojo vvardo socialistų mi
tingas Cloak Makers Union salėj, 
1815 W. Division st. Be ko kita, bus 
nominuojamas ir renkamas šio War- 
do manadžeris. Ateikite visi.

—Adam Dzendolit, Srkr.

Pajieškau savo pusbrolių ir pus
seserių, Vincento, Antano, Agotos ir 
Onos Labanauskų, paeinančiu iš kai
mo Giraičių, Krosnos parapijos, Su
valkų gubernijos.

Agota l.abanauskiutė, 
1799 Mary st. Httsburg, Pa.

KAZIS VAIČIŪNAS-VAIČIUS, iš 
Panemunės, Suvalkų gulu., laikęs 
krautuvę, jesko giminių: Ramonų iš 
Kalvių kaimo ir pažįstamų. Adr.: 
Russia. Petrograd, Podolskaja, 39, 
kv. 20. Tel. 191-01.

t^M. P. S. Choro repeticijos įvyks 
s ubą toj, lapkr. 24, 7:30 vai. vakare 
paprastoj Mark AVhite Square svetai
nėj. Visos choristės malonės būti
nai atvykti pažymėtu laiku.

Choro valdyba.

VINCAS GUTAVECKAS, Kalvari
jos aps., LiudvinavO'-gm., ješko savo 
žmonos Adelės, motinos, giminių ir 
pažįstamų, Amerikoj gyvenančių De
gučių ir kt. Adr. :Russia. Deistv. ar
mija, Štab 119 obozn. bataliona.

MOTIEJUS ČESINAS, Kalvarijos 
apskr., Balkanų gm., ješko savo mo

kinos Katrės, brolėnų česinų ir pažį
stamų. Adr.: Deistv. armija, 119 
obozn. batai. 593 transport, Russia.

I VM M K AMBARIU

Sėtyno choro repeticija įvyks pčt- 
nicioj 23 lapkričio, Meldažio svet., 
7: 30 vai. vakaro. Dainininkai ir dai
nininkės malonėsit atvvkti laiku, nes 
j>o repeticijų bus mitingas, ir yra 
daug dalykų svarstymui.

J. Snarskis, rašt.

KAMBARYS dėl moters arba mer
ginos, beveik už dykų, tik biskį rei
kėtų pasidarbuot.

1 Kambarys dėl vieno ar dviejų 
vyrų, pirmos klesos, be valgio. Atsi
šaukite vakarais nuo 6 iki 7 vai, po 
No. 4119 S. Maplewood avė., Chicago

LSS. 22 k p. repeticija. Gadynės 
Žaizdos įvyks pėiničioj, lapkr. 23, 
8 v;d. vk. Meldažio svetainjj 2242 W. 
23 rd pi. Visi lošėja* nudtmėsite lai
ku atvvkti. Komitetas.

Rocktord, III. — L. š. Fondo susi- 
rinkimas įvyks nedėlioj lapkričio 
25. 10 v:d. ryto, Montague Hanse, 
1528 S. Main st . Draugai delegatai 
malonėkit visi Imti susirinkime.nes 
turim daug svarbiu dalvku apkalbė
ti, taipjau reikia rinkti vald* ba.

—L. l’alsuckis.

ATIDUODAMA randon kampinė 
sankrova; iki šiol buvo alinė (ša
lnoti). Gorų vieta b'le kok’am biz
niui. 614 W. 18 str., kamj). Ruble st.

ANT RANDUS 1 kambaris be val
gio, dėl vaikino. Elektros šviesa, 
vana ir kiti parankumai.
3313 S. Halsled st. Chicago

. Liaudies Tarvba' rengia didelį mi
tingų nedėlioj, h»»»kr 25. 8 vai., vąk., 
Ctvea«o Teatre. 7 H <JO. W:»Ka«?h avė., 
kerte 8 tos uatv Kalbos: Wm. Bi'oss 
I.lo’d I ouis EnvdabĮ. (lito f’hr’sVm- 
scn Spmuol Halland: oasfaras:s 
ka)l»os įeina: “Rosijos bolševikai ir 
jų siekiniai” S'inranlantieji anglu 
kąl'vj — kadan*’’ nr;>k;ilbos hl|S' tik 
an"l'» kalba — kviečiami skaitme
niniai atvykti. įžangos nereikia mo
kėt

keikia i> akki \ l \ h •

Reikalingas barberis vakarais arba 
nuolatos. Mokestis gera. Darbas pa- 
'r"ns. Stanlevs Barbei* Sho]).

2409 S. Hoyne avė. ‘ Tel. Ganai 6116

REIKALINGA mergina prie leng
vo namų darbo Maža šeimyna. 
3019 Jackson Blvd. 'Tel. Kedzie 1197

I .'S. 4 k»» mėnesinis susirinkimas 
yks nedėlioj. lankr. 25 d., 12:39 v. 
> n'eln. M'ldns svet. 9142 S TJal-

' » Mal-mM.itp ptsilankvti kuo- 
:• l'ngiausi.’i ir laiku, nes ran<bi«i

■ BAUBLIUS reikalingas vakarais. Ge 
ra mokestis. Jeigu visus vakarus ne 
galės būti, susilaikvsim ir ant ma

si veskite ir naujų narių.
—A. Dvylis, sek*

Tovvn of Lake lWber Shoi> 
1100 S. llermilage avė.,’ Chicago.

GERA PROGA IŠMAINYTI mašiną 
Ford arba pianų ant loto. Aš turiu 
lotų geroj vietoj ir noriu mainyti jį 
ant mašinos. GEO WASLOVAS, 
3740 So. Rockwell st., Chicago, IH.

AŠ MAINAU LOTUS ant namų, nė
ra man skirtumo, kur tamstos lotas 
randasi. Gary, lųd. ar Chicagoj—vis-, 
tiek. Aš turiu daugybę namų ant

jti ant niimp: lotų, mašiną; pia
ną ar ką kitų. Reikale kreipkitės pas

GEQ WASLOWAS, 
3740 So. Rockwell St., • Chicago.

Tel. McKinlcy 4585.
ANT PARDAVIMO: 2; pagyvenimų 

mūrinis naujas namas po 5 kamba
rius; su visais įtaisymais. Pastaty
mas kaštuoja 4,500 be loto1. 39th ir 
Sacramento avė. Aš parduosiu šitą 
namų.dabar.už $4,000 su mažu įmo- 
kejimu. Geo. VVASLOVAS, 
3740' So. RoekweH st., Chicago, III. į

ANT PARDAVIMO arba mainymo 
5 akrų farnia, su namukais, netoli 
Chicagos Hubard Park, Kaiser Sub- 
division, yra lotai visai išdalinta, iš
pirkta yra lotais., žemė Ulbai gerą. 
1 arklys 1 karvė, 4 kiaulės; 80 viš
tų, 50 bušelių, bulvių, 50 buš. buro
kų, 40 buš'. kornų, 5 buš. cibulių, že
mė visa suarta kitam metui. Viską 
parduosiu už $2,500. Pardavimo prie
žastis — kareivi ja. Geo. Waslovas, 
3740 So. Rockwell St., C.hicago, 111.

Tel. McKinlcy 4585.

DIDŽIAUSIA PROGA Chicagoje: 
Aš reikalauju 12 vyrų atstovauti ma
ne, dėl specialiu darbo. Jus galite 
padidinti savo dabartinę algų mažia
usiai nuo $12.50 iki $15.00 j savaitę. ; mainymo. Kų tik tamsta turi, gali 
Pastovus darbas. Del to jus turite į mainyti ant nfi 
pasidarbuoti 2 arba 3 valandas kas I 
dienų, po darbo valandų. Turite tu
rėti didelę pažintį. Pažymėkite da
bartinį savo užsiėmimų ir amžių. An
trašas; - . » • *

GOLDMAN
Room 725 — 111 W. Washington st.-

REIKALINGA — GERO VEIK
LAUS PARDAVfiJO SfiRU DIDELES 
KORPORACIJOS IN NAUJAUSIOS 
MADOS UŽSIĖMIMĄ. GERIAUSIA 
PROGA DARBŠ1TEMS VYRAMS. 
ATSIŠAUKITE IN:

CITY HALL SQUARE BLTLDING, 
139 N. CLARK STREET.

CHICAGO, ILLINOIS

REIKIA —bučerio į bučerne kor- 
paracijoje. Malonėkit graitu laiku at
sišaukite kas mylite tokį darbą; di
dinusia mokestis. A. Adomonis, 
2908 W.*40th St. Chicago.

REIKALAUJAMA vyrų dirbti į se
mi gelžgalių kiemų.
E’cinberg and Kabn. 38 ir Laflin si.

Tel. McKinlcy 1867

REIKALINGA Moteris ar mergina 
oridabojimui namų.
2336 N. Oakley Avė. C.hicago.

...............................  ■ " i i

PARDAVIMUI
PASINAUDOKIT PROGA

Pardavimui drugsloris” (aptieka) 
lenkų ir lietuvių apgyventa viela.— 
Biznis išdirbtas per 25 melus. Alsi- 
šaukile į K. Jamonlą.
Nuo I valandos iki 2:30 vai. dieną. 
Nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare. 
1840 S. Halsted St„ Chicago.
■■y—,i^ i,........ .n.—i

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui ciglirų, saldainiu, pan- 

čiakų ir pirštinių sankrova. Biznis 
išdirbtas per 10 melų. Lietuvių ap
gyventa kolionija. Atsišaukite į

K. .lamonlas,
Nuo 1 valandos iki 2:30 vai. dieną. 
Nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare. 
1810 S. Halsted St., Chicago. III.

PARSIDUODA už kėš arba išsimai
no ant loto bučerne ir grosernė pi- 
gei, lietuvių ir lenkų apgiventoj vie
toj, arti Kreino naujų dirbtuvių. 'Tu
riu du bizniu, todėl ir parduodu. 
Mano adresas: 2806 S. Union avė., 
3 lubos iš užpakalio Chicago

KARčlAMA
Maža randa. Gera vieta dėl lietu

vio, lietuviškoj apygardoj. Atsilan
kyki! į MONARCH BREWRY.
21 st. ir Western avė. Chicago.

PARSIDUOD/V pigiai bučernė ir 
grosernė už cash arba lengvų išmo- 
kešČių. Biznis išdirbta per 15 metų 
50 mylių iš Chicagos, lietuvių yra 
apie 5000; aplinkoj nėra bueernių: 
Priežastis — savininkas tur eiti į 
kariumenę. Atsišauk it į J. J. K 
1840 S. Halsted st. Chicago.

KIEK KAS DUOSITE, už tiek ati
duosiu mažai vartotus 2-jų krėslu 
barzdaskutyklos fornišius. Kam vra 
reikalingi, tai atsilankykite labai 
greitai, nes yra didelis atsitikimas. 
Kreipkitės į savininką adresu.
3525 So. Union avc. Chicago
Galita matyti visada. 1-mas fluoras.

RAKANDAI
ATIDUODAMA randon gražiai iš

taisytas ofisas ant antrų lubų. Apšil
domas, šviesus, geroj apylinkėj. Ra
nda pigi. KASMOAVSKI, 
1741 W. 47lh St., Chicago.

rakandai

BKTKa
juuutt put h priver siu
puikius beveik <iHUjho < 1'1

už retai pigik kainą, $125.00 sekly- 
tus setus, tikros VkUl'OS, UŽ v« 

ujusius mados valgomojo kambarį 
akandus, 2. puikių divonų, davei, 

puri, taipgi $525 pianu su 25 m gv» 
aitciju už $115 u $225 Vi< trola » 

Draugiais rekordais už $60.IMi Si 
ra retas pigumas n jums

kės patirti nežiūrint kur jus fyv« 
nat. Viskas vartota vos V savaite? 
Rarstduus taipgi pu viena Atsitau 
kitę tuujatis. Gyvenimo vieta IH2. 
No. Kedzie avė 22-rov tai
ihlcago IH

t A U N A I *O K A i u ii pat d u m ■ u*-, 
aus penkių kambarių ve k omuJi 
akatldus. divomts atmiri pijorų 

uapli, uprigltl pianą n U Paiftuod 
IMIS s\ kili <ii‘ba OskifHi <>

.i V IHIs i)lnIMu- 
!‘lln ,\'<>rth \v. 'oih, . ,,
11 m i h< ■ Idi P-i rii < ’h i ■

PARSIDt'ODA laba) pigiai (i-šii, 
Kambarių puikus vėliausios mado' 
■akandai Gera proga įsigvli dm 
litis rakandus tiz tiigia kaina Pai 
siduos skyrium iiiIki. visi s\kiu 
Reikalai! jaut i nleikile ir duokite nu 
<inl\ ma
2335 So. Ilo\ ne avė., L inos luh<>- 

art i 2 l-liis gatvės

PARDUODAM.', labai geri pirmo 
' klesos rakandai už pigę ka ną No 

i iiiiieji pil i- • i- piku . m su 
Naujienų ofisą pažymėdami N 152 
F. B. Chicago.

PARDAVIMUI, 3542 So. Francisco 
avė., moderniškas 2 fialų mūrinis 
namas, veik . naujus, kieto medžio, 
elektriką, pnspara, metalinė garada, 
tinkavotas beiz.mentas. cementinė a- 
sla, skalbykla. Gatvės ištaisytos ir 
apmokėtos. Rendos $43.00 mėnesyj. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas f- 
mokėjimas, likusius 40.00 mėnesyje. 
Galima paimti pigiai namelį mainais. • 
PHELAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. Phone Yards 6539.

BARGIŠNAS.
Parsiduoda arba išsimaino 20 akc- ■ 

rių farma, 2 mylios nuo miesto, Mi-' 
ehigan valstijoj, $3,50 tiktai nuvažia- ] 
virnas. Puiki, auza 4 ruimu, barnė, 
vištų tvartai. Kaina tiktai $550.00.

CIIAS. Z. URNICIL
1818 W. 16 Ih st., Chicago.lll. l

IŠMAINAU lotą ant bučernės, gro- 
sernęs arba automobiliuos. Lotas f' 
geroje vietoje, du bloku iki McKin-j 
ley Parku. Alsišaukile greilai. M. M. 
2048 \V. 25111 Str., Chicago. |

BARGENAS. $200 įmokant, likit-’ 
sius remia. Nupirksi mano 6 kam-' 
barių mimą prie 5129 Emerald avc. i 
Ateikite ir pasimalykilt* su namo sa-1 » 
vininku. '

DIDELIS BARGENAS $1000 pi
ginus kiek kaštavo pastatymas. Vi
sai naujas mūrinis namas su ciman- . 
tiniu beizmanlu, visas ištaisymas 
pirmos klesos; moka raudos į melus 
$720. Parsiduoda už $6500. Yra bar-1 
genas, kas greitai pirksite įmokėti 
reikia $2.500. Nantas ir savininkas 
3130 \V. Harrison st. Chicago.

------- - • I

ČI AUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na ; 

mą. Moderniškas naujas. 2 fintų i 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
'Tane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

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

45th St. and Savvyer nve.
Agentas pasisiuntimui

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTEKI1KU8 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprMa 
us. Diplomas kiekvienam, kurs ils> 
nokins. Valandos dieną arb» vak» 

rals dėl Jųsų parankumo. Už |10 U 
i tok m am jus siut visokius drabutnt 

DRES8 MAK1NG COLLEGEb
*336 W. Madison gal.. We«ters av«

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1860 vvelU vai4 V, '

\MERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
ės. stenografijos, t\pewriting. pirk 

lybds teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
Delnus istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pihetystės, dailia 
ašystėš.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3196 So. Halsted St., Chicago. UI

•IKAl: m KAI
Hahar yra jumj proga mo 

kytis barzdaskiitystČN 
amalo dykai 

mokintam* dvkai
.Nepraleiskite Aio pakvietimo Atsi : 
įauk v kilę paa mus tuojau. lšaikirpki> j 
šitą, kad atsimintumėt niu»u adreis , 

dUSRE.K«St<<c.x >CM()0L
>12 " Madisua si. ( Iilcsgu. (Ii

| Dk. a. L EPŠTEIN
GYDYTOJA- ih VH-HURGAS

3101 So. Halsted Streei
Kampas galvė>

t H LSD l’EL. Bmih vard 19/»

PRANEŠIMAS VISUOMENEI
Jau visi šio laikraščio skaitytojai ir ju draugai yra girdėję apie didžiausią 

lietuvių korporaciją LIBERTY LAND & INVESTMENT CO., kuri iki šiam 
. laikui nebuvo apsirinkus atsakančios vietos ofisui. Dabar duodame žinoti, kad 
J ofisas tapo įkurtas po šiuo adresu: 3301 S. Halsted St. (kampas 33-čios) Nuo 
dabar visi -Veikalai bendrovės bus atliekami minėto j vietoj. Taip-gi ofisai įkū
rėjų, bendrovės yra perkelti į tą pačią vietą, kaip tai: Westem Realty Co. J. 
Sinkus & Co. A. Visbaras & Co. S. Z. Mickiewicz ir Jos. Skinderis. Todėl 
meldžiame visų gerbiamųjų kostumerių su visokiais reikalais kreipties į minėtą 
ofisą, kuriame visi reikalai bus atliekami greitai, gerai ir teisingai. Užtikri
name geriausią patarnavimą visuose dalykuose.

Ši korporacija darys biznį labai platų: Pardavos farmas, namus ir lotus 
lengviausiomis išlygomis. Turintiems lotus pabudavos namus, duos paskolas. 
Norintiems mainyt, apmainys: lotus, namus ir farmas. Insurins namus nami
nius rakandus, biznius, langų stiklus, automobilius ir kitas nuosavylies į ge
riausias kompanijas. Padarys visokius Notariališkus dokumentus ir t.t.

Meldžiame kreipties su visais reikalais ridantiems Real Estate biznį, kur 
jus turėsite pilną užganėdinimą, nes jus turėsite reikalą su didele atsakančia 
valdžios prižiūrima korporacija.

Viršminėta korporacija yra inkorporuota j $100,000.00 ir kurios serai yra 
parduodami. Jau turime keletą šimtų lietuvių, kurie yra nariai šios korpo
racijos. Da yra likęs mažas skaitlius Šerų parduot, norintieji taigi pasisku
binkite pirkti, nes iš to turėsite didelę naudą. Kreipkitės į ofisą klausdami 
platesnių paaiškinimų, negalintieji gi ateit j ofisą parašykite atvirutę, tai musų 
atstovas pribus ir viską išaiškins.

Baigiant šį pranešimą ištariam širdingą ačiū visiems seniems kostume- 
riams už rėmimą ir prijautimą per ke’etą praeitų metų. Nuo dabar suteik
sim da geresnį patarnavimą visiems e autiems ir busiantiems kostumerįams.

Meldžiame visų atsilankyti. Su tikra pagarba,
LIBERTY LAND & INVESTMENT < <>., 3301 S. Halsted Street, Chicago.

HA5TERąpg5Y5TEn

Čia Yra J tisų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpč- Į 

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At
eikite dienomis arba vakarais. 
Lengvi mokesčiai.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- i 

sų miera—bile stailčs arba dy- | 
džio, iš Bile madų knygos

Master Dcsigning School
J. F. Kasnicka, Pcrdėtinia

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prješ City Hali  l

PEARL (JUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varu 
lamos daugumos lietuvių, kurie gr» 
jija koncertiną ir nugštai rekomer 
duojama kaipo geriausia koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupk 
ti augšto arba žemo tono

Reikalaukite katalogo, kuri išsiui 
č.iaiue dykai

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago. U

Geriau ia Krautuve
dėl pirkvno ir taisymu visokių d«i> 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, Įevut 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit p» 
iinne, tai aš visky gvarantuiiju 

kad auksą pirksite. auksų ir gausi 
lei nebus afiksas, tai $50 nagrode 
gausite nuo šio laiku

Taipgi priren- 
kam Akinius.

Kas turit silpnas aKis a» n uiupq 
įėjimų, arba gaivus skuudėjunų 
mukite ilgai, uri ateikite pas niab« 
\š duosiu jums rudų u pririnks 
(kinius t i savu darbą gvarantu 
u arba sugrąžinu pinigus

G. A11LLER, akių apeciansia* 
t’EI ER A. M1LLER, upticiin 

Tel Canai 583><
' I’Zh Wpki ^Hi'» nt, *,

RUSIŠKAI-LENKIŠKAS
LIGONBUTIS.

* Vyrai, moters n vaikai, sergant 
reumatizmu, nervuotumu. viduriu 
ligomis, '.kiiusmu šlaunyse, rankosr 
ir nugaroje Puraližas šlapinimosi 
keblumas arba blogas kraujas Mv 
g\ douic visas šias ligas viėliau^iai* 
eleklrikiniais prietaisais, garo pu n 
mis ir vėliausiais išradimais ineihci 
noje. Jeigu jus Sergate lovoje ilsi 
sutikite į mus ii mes imsiusim* s>, 
vo gydytoją j jūsų namus

\1CS lulpg' p'

1234 Independence Blvd. Chicagc

—————————————■ ■ ■ ■■■■■■■ ■■■ >■ .......

Aprūpinto savoI
II^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH^

Laikai nurodo, kad mums priseina griebties 
už farmų ir greitai. Kitaip galima persitikrini 
su didžiu vargu, ir bado pamatyti, nes tie laikai 
artinasi greitai. Mes turime apsisaugoti.

Parduodam farmas ant lengvų išmokėjimų. 
Derlingas žemes, prie gerų kelių, miestavų tur
gų, kur viską užauginus ant vietos tuoj galima i 
parduoti. Prie bažnyčių, mokyklų ir kitų vigą- į 

; dų. Žiemos laike kurie panorėsit darbo, gali ei- 
ti dirbti į miestus, kurie randasi arti farmų. Far-

> mos visokių rusiu, pasirinkimui. Taipgi mai-
| nom farmas ant namų Chicagoj ir kituose mie- ; 

stuose. Del platesnių aprašymų adręsuokite i į

THE URNICH LAND CO.
154 W. Randolph Street, Chicago, III. Į

alINir MKnlMTKbUlAB aU8AB ilhUMIUh 4N J 6R1DG£POKT<>
VYRAMS IR SUAUGIEMS

AKtniui «un»v (mituose nuo (S.00 n ae 
gičiau Sidabro rėmuose nuo (1.00 D 
ausčiau Pritaikome akinius uidyk* 
Atminkit: Galvos sopėjiniM, narvilka- 
nu, akiu skaudėjimas, užvilkima* D 
tt. jra vaiaiaia (vairių ligų, kuria gali 
būti praialintos gerų akinių pritaiky
mu. Iltyrimas utdyk*. jei perlti ar 
skauda akis. Jei joa raudonos, Jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak (s sil
psta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelbas 
apiiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uitįyką Atmink kad mes kal
nam gvarantuojam akinius ir kisnkls 
nam gerai prirankam

g. M. MB0IBOY7, <kJ p ertas Optikas.
Jai jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistb, ateikit pas mana. A» buvau ■> 
tlekortus Rusijoj airi 10 mstų. AmsrikoJ 1* naštų. Al duodu patarimus DYKAI. Gaila 
Dadarrti Mis kokius rusUlras vaistus. Al rskomenduoju tik GERUS daktarus. Ai ui 

N U. MBKIROFT. >140 BO. MORGAN 8T., CHICAGO. IL1

ir 25 dolerius.
Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7.59 ik 
18 dolerių.

Pilpas pasirinkinias'kailiu painu? 
tų pverkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ove? 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augšČiau. Kelnes nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3,0* 
iki $7.50.

Atdara kasdie’ a nedaliomis ir vg 
karais K

S. G o R D O N
<115 s d:, loted >št. *'hica«tv

rv t 
st’Ef lALISTAb

duodb

Te) HavniMrket 2434

lietuvių, ki 
žino Sin

Ar kitas : i- 
ksorius galėti) 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi

li pirkti?
Ar galima 

Elgino laikro
dėlius pigiau

parduota. Visi užganėdinti. 
«as patarnavimas.

K. INurkaiti
1817 H. Robey SI.,

I’rii* \lil\vniikec u N


