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Scheidemann rezignavo. Nau
ji sukilimai

Vokietijos revoliucija krypsta kairėn

MACKENSEIN ATVYKO 
I SOSTINI.

Gali kilti naujas perversmas. 
Nauji sukilimai ir panika 

biržoje.

LONDON, lapkr. 22. - Vo
kietijos revoliucija įėjo į antrų
jų stadijų, tai yra kovų tarp ra
dikalų ir nuosekliųjų už vald
žios kontrolę.

Apie naujus sukilimus prane
šama iš Kiel, Ha m bu r g ir kitų, 
pajūrinių miestų, kur revoliuci
ja prasidėjo. Sakoma, kad ra
dikaliai sovietai užėmė vietų 
nuoseklesnių tarybų.

Socialistų kanclerio Ds. Eb- 
ert pozicija labai panaši Keren
skio jo pralaiminčio j kovoj su 
Busijoe sovietais.

Naujas Kornilov. "

Dabar pasirodė scenoje žmo
gus, kuris guli sulošti Kornllo- 
vo rolę — fleld-maršalas von 
Mackensen, kuris atvyko į Bėr
imų. Tasis kavalerijos genero
las turi didelę įtekmę į didelę 
dalį armijos.

Kaip Kerenskio valdžia Rusi
joj, taip ir socialistų vadai Ber- 
line laimėjo kontrolę daugiausia 
prižadais ir atsišaukimais į mei
lę tėvynės. Kada pajūrio suki
limai buvo pačioj augštumoj, 
Ebertas ir jo draugai pasakė 
masėmis, kad chaosas ir anar
chija reiškia sutraškinančias 
pertraukos mūšių sąlygas.

Kada pertraukos mūšių sąly
gos buvo paskelbtos, žmonėms 
sakyta: “Bukite ramus, užlaiky
kite tvarkų, taip kad mes ga
lėtumėm gauti perkeitimą sąly
gų”

Dabar kada talkininkų ir. a- 
merikiečių armijos artinasi prie 
Rheino ir didžiuma vokiečių lai
vyno pasiduoda, bolševizmas, 
vėl kelia savo galvą ir jo skelbė
jai sako masėmis:

“.Jus daugiau nieko nebeturi
te pralaimėti, bet daug laimėti. 
Dabar yra laikas viską padary
ti. Ura už proletariato karę! 
šalin buržuazija!“

Kareiviai apsunkino 

padėjimą.
Dar yra antras faktorius, su 

kuriuo reikia skaityties. 4,000,- 
000 sumuštų kareivių iš vakarų 
traukia atgal į Vokietiją neĮvar- 
kiomis plėšiančiomis bandomis.

Kaip ir Rusijoj per tūlą laiką 
kova ėjo tarp Durnos ir Sovietų, 
taip ir Vokietijoje situacija ar
tinasi prie kovos tarp tarybų ir 
reichstago, (šią žinių paduoda 
Universal Service).

Panika Berlino biržoje 
Scheidemannas rezignavo.

COPENHAGEN, alpkr. 22. — 
Didžiausia panika Berlino biržo-( 
je trijuose metuose, ištiko ket
verge, kada buvo pranešta, kad 
kraštutinieji keliuose Vokieti-
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jos pajūrio miestuose pasigrie
bė j savo rankas vietinę valdžių,

1 pasak Exchange Telegraph ži
nios.

Pasak Berlino žinios Philipp 
. Scheidmman rezignavo kaipo 
I finansų, ministeris naujoje Vo
ku lijos. valdžioje ir jo vietų už
ėmė Landsberg, sekretorius, 
skelbimų, dailės ir literatūros.

Nesenai Scheidemann rašė 
Vonvaerts:

“Yra klaidingu supratimu, 
kad svarbiausiu nacionalio su
sirinkimo darbu bus uždėjimas 
oficialės aidspaudos ant nau

jo dalykų bėgio.
“Susirinkimo darbu bus ne

mažiau, kaip pabudaboti ir su
teikti apsaugas Budavonei, ku
ri bus pabudavota viduje nau
jai sutvertų rėmų.

“Reikia tikėties, kad ateinan
čios kelios savaitės atneš pra
dine kelios savaitės atneš pradinę 
taiką. Talkininkai darys galu
tiną taiką tik su susivienijusia 
Vokietija. Vyriausiu darbu susi
rinkimo todėl bus apsaugoti ir 
duoti išraišką žmonių valiai, at
imti talkininkams pretekstą ati
dėliojimui galutinos taikos.“

Tru* translation fiied with the post- 
master at Chicago, 111., Nov. 23t 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917.

ŠAUKIA VOKIEČIŲ 
KONFERENCIJĄ.

Lapkr. 26 įvyks konferencija 
įvairių Vokietijos valstijų 

valdžių.

COPENHAGEN, lapkr. 22. — 
Wolffo žinia iš Berlino sako, 
kad “imperijos valdžia“ tele

grafavo skirtingų Vokietijos 
laisvų valstijų valdžioms, kvies
dama jas į konferenciją kancle
rio namuose Berilne, lapkr. 26 
dieną.

Konferencijos tikslu yra ap
svarstyti politinę situacijų ir 
priemones, kokių imperijos val
džia griebėsi, ir kad įgyjus su
sitarimą linkui ateities bendro 
veikimo federalės administraci
jos ir laisvų valstijų.

True translation fiied with the post- 
naster at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as required by the act of Oct, 6,1917

1,000 KAREIVIŲ BANDĖ 
UŽMUŠTI KAIZERĮ.

Bet juos nuvijo holandų 
sargyba.

LONDONAS, Daily Mail Ha- 
agos korespondentas sakosi pa
tyręs, kad didelis priežiilgumas 
kaizeriui ir jo vyriausiam sunui 
yra vakarinėj Vokietijoj.

Korespondentas sako, kad po 
to, kai William Hohenzollern į- 
Sjo į Holandijų, 1,000 kareivių 
atvyko prie rubežiaus ir reika
lavo leidinio vyties jį užmušti. 
Holandų sargyba juos atstūmė.

Korespondentas nemano, kad

ex-kaizeris galėtų saugomoj su
grįžti j Berlinų, nežiūrint ko
kios gvarnntijos butų duotos. ..

I’rue translntion fiied with the post- 
mnster at Chicago, III., Nov. 23, 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Ex*karalius Liudvikas sugrįžo 

Bavarijon.

ZURICH, lapkr. 22. — Buvu- 
sis Bavarijos karalius Liudvikas 
gavęs leidimą na j uosius valdžios 
sugrįžti į Bavariją, apsigyveno 
Wildonwart dvare prie Chiem 
ežero.

True translation fiied witb the post- 
master at (’hieago, III., Nov. 23, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 0, 1917
Profesoriaus sūnūs nubaustas 

už grąsinimą.

Ewald Pietsch, sunūs Chica- 
gos universiteto profesoriaus, li
ko nubaustas vakar federalio 
teisėjo Evans užsimokėti $750 
už grąsinimą prezidentui Wil- 
sonui. Bausmė turi būti užmo
kėta bėgyje 20 dienų, arba Piet
sch turės atsėdėti vienus metus 
ir dienų Leavenvvorth kalėjime.

Tme translation fiied with the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as required by the act of Oct. tt, 1917, 

McAdoo
rezignavo

IŽDO SEKRETORIUS IR GE
LEŽINKELIŲ DIREKTORIUS 

PASITRAUK®.

Wllsonas priėmė rezignaciją 
McAdoo, įeinančią galėn 

sausio 1 d.

WASHINGTON, lapkr. 22. — 
William G. McAdoo rezignavo 
caipo iždo sekretorius (minis- 
cris) ir generalis geležinkelių 

direktorius ir apleis iždų po pa- 
skirimui įpėdinio ir geležinkelių 
administracijų sekamo sausio 

1 dienų.
Prezidentas VVilsonas priėmė 

). McAdo rezignacijų.
Sekretorius mano pasilsėti 

trejetų mėnesių ir tada atnau- 
inti advokatūros praktika New 

Yorke.
McAdo išaiškino laikraščių 

korespondentams, kad jis manė 
rezignuoti prieš kovo 4, 1917, 
jet pasiliko delei spaudžiančių 
tarės reikalų.

Dar rvear žinios kas užims 
McAdoo vietą ar kaipo iždo sek- 

retorius, ar kaipo generalis di
rektorius.

McAdo pranešė savo rezigna
ciją konferencijoj su laikraščių 
korespondentais ir paskelbė vi
sus susirašinėjimus tarp jo ir 
prezidento Wilsono.

McAdoo savo laiške rezignaci
jos, prezidentui sako, kad jis 
priverstas rezignuoti delei šei
mines, nes dabartine jo alga 

nėra užtektina ir jo yptdiškas 
turtas labai sumažėjo.
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Giedra ir šalčiau šiandie; ryto 
giedra ir biskį šilčiau.

Saulė teka 6:50 v., leidžiasi'
4:25 v. Mėnuo teka 10:10 v. v.

Dar viena 
nauja val
džią Rusijoj

NAUJA VALDŽIA SUSIDARĖ 
EKATERINODARE.

Vadinasi irgi visos Rusijos val
džia. Caro ministeris galėję.

LONDON, lapkr. 22. — Iš 
Kijevo pranešama, kad visos Ru
sijos valdžia, susidedanti iš gc- 
neralio štabo liuosnorės armi
jos, susitvėrė Ekaterinodare, 
tikslu htsteigti Rusiją federaty
vinis pamatais.

Buvusia užrubežinių reikalų, 
ministeris Sazanov yra užrube
žinių reikalų ministeriu naujo
joj valdžioj.

Londono valdininkai mano, 
kad čia minimoji naujoji val
džia yra kazokų, vadovaujamų 
gen. Denįkin, kuris nesenai nu
vertė Ukrainos valdžių Kijeve.

Nors naujasis judėjimas va
dinamas visos Rusijos, tečiaus 
čia manoma, kad mažiausia 
dabartiniu laiku, jis yra grynai 
lokaliu ir apima valdžių ant Uk-i 
rainos ir Dono kazokų kontfo-j 
Kilojamos teritorijos. Tečiaus 
tikimasi, kad ji prisidės prie 

anti-bolševistiskos Omsko val
džios, kuri kontroliuoja Sibe- 
riją ir šiaurinę Rusiją.

Talkininkų kareiviai eina ant
* ' ' ' Kijevo.

BASEL, lapkr. 22. — Šveica
rijos laikraščiai gavo žinių, kad 
;talkininkų kareiviai eina ant Ki
jevo. Sakoma, kad Ukrainos 
-diktatorius gen. Skoropadski 
pasidavė ir gen. Denikin, anti- 
bolševikų spėkų vadovas, liko jo 
vietininku, su pritarimu talki
ninkų šalių.

True translation fiied wltTi the post- 
inaster at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as iequired by the act of Oct. 6, 1917

ZEMSTVOS PRIEŠINASI 
KOLCAKUI.

Vadina jį reakcionierių ir atsisa
ko jį pripažinti.

VLAD1V0ST0K, lapkr. 21.— 
“Kolšako diktatorystė reiškia 
naujus keblumus Rusijai ir Si- 
berijui,” pasuke šinndic -vietos 

zemstvos vadovai, “Kolčak y- 
ra reakcionierius ir jo diktato
rystė bus blogesnė, negu sena
sis carizmas. Mes pripažinome, 
Omske direktoratų iš 5 žmonių, 
bet atsisakome pripažinti nau
jąjį žingsnį. Visai nedaro skir
tumo, ar gen. Horvat ir gen. I- 
vanov remia jį. Vietos zemst
vos nuomonė yra ta pati, ką ir 
visos šalies.“

True tran’dntlon fiied with4he pnsf. 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

BOMBARDAVO FINLANDL 
JOS MIESTĄ.

............ o
COPENHAGEN, lapkr. 22.— 

Politikei! Helsingforso korespo
ndentas praneša apie trijų va

landų bombardavimų Valialla, 
Finlandijoj. Bombardavo jį 
Ir j s rusų kariški laivai, ant ku
rių plevėsavo Kronšladto raudo
noji vėliava.

Žinia priduria, kad Finlandi- 
jos valdžia paliepė evakuoti pa- 
rubežio distriktus, bijodamos! 
kariavimų.

True translntion fiied wilh the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as re(|iiired by the uct of Oct. G, 1917
LORDAS CECIL REZIGNAVO.

Taipgi rezignavo maisto kont
rolierius Clyne.

LONDONAS, lapkr. 22.
Rinkimų kampania, kuri žadė
jo praeiti be jokių ypatingų n nu
tikiu, vakar priėmė urnai grieš- 
ta krypsnį, kuomet Evening 
Nc\vs paskelbė apie rezignacija 
lordo Robcrt Cecil, kaipo užru
bežinių reikalų ministerio pa- 
gelbininko.

Tuo pačiu laiku J. R. Clynes, 
kuris atstovavo didelę dalį orga
nizuotų darbininkų koalicijos 
kabinete, rezignavo kaipo mais
to kontrolierius.

Premieras Lloyd George pri- 
ėmė^ibi, reziguaciju^

True translation fiteo with the posl- 
niaster at Chicago, UI., Nov. 23, 1918, 
as rvquired by the act of Oct. (i, 1917.

Belgai
Brusselyj

BELGIJOS KARALIUS ĮĖJO 
Į BRUSSELS.

šaukiamas parlamento susirin
kimas. 3 socialistai ministerijoj.

LONIMJNAS, lapkr. 22. — Ka
ralius Albertas ir Belgijos val
džia šiandie 2 vai. po piet ofi
cialiai įėjo į Brusselį, pasak Ex- 
change Telegraph žinios.

Belgų kareiviai ir žandarai 
pasiekė sostinę vakar ir sugrą
žino ramuma. Laikraščiai at
naujino ėjimų ir visur plevėsa
vo vėliavos atžymėjunui kara
liaus įėjimo.

Nickurios iš adininistratyvių 
įstaigų pradėjo veikimų Brus- 
selyj pereitų vakarų.

Kni-itlitis Albort tnrSjo uticlii- 
ryti parlamentą šiandie tuoj po 
peržvalgos kareivių.

Kabinetas kialicinis.

Žinia priduria, kad naujoji 
Belgijos ministerija susidės iš 
šešių katalikų, trijų liberalų, ir 
3 socialistų, jų tarpe socialistų 
vadovo Edouard Anseele.

Į naujosios Belgijos valdžios 
programą įeina visuotinas bal
savimas dėl visų vyrų virš 21 
m. amžiaus ir visuotini rinkimai 
kaip greit galima, galbūt seka
mą gegužį. Straipsnis bausmių 
kodekse apie darbo laisvę bus 
atšauktas ir Flamandijos uni
versitetas bus įsteigtas. Klausi
mas apie moterų, balsavimą pa
silieka atviru.

True translation fiied with the post-master ai Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as requked by the act of Oct. 6, 1917

2,000 žuvo ekspliozijoj Belgijoj
Daug vokiečių kareivių užmušta ir sužeista

True translation fiied with the post- 
niajtter at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as rcqulred by the act of Oct. 6, 1917

DAR 20 SUBMARINŲ 
PASIDAVĖ.

LONDONAS, lapkr. 22.
Dar 20 vokiečių submarinų pa
sidavė šįryt ties Harwich admi
rolui Sir Beginald Tyrwhitt. To
kiu būdu ikišiol pasidavė 59 su- 
bmarinos. Šiandie turėjo pa
siduoti 21 submarina, bot vie
na paskendo naktį.

Didžiuma submarinų buvo c

dideles ir aprūpintos bevicliniu 
telegrafu.

Kada vokiečiai atvyko, buvo 
žymu, kad yra revoliucinio e- 
lemento. Nekurie oficicrių nu
ėmė prūsiškus erelius nuo savo 
kepurių ir vieton jų prisikabino 
raudonų kaspynų.

Daily Mail korespondentas baisus. Pagelba siunčiama ne
sako, kad niekurie iš laivyno j laimės paliestai apygardai iš vi- 
utmeta nuomonę, kad pasidavu- • sų pusių. Holandų karinė pa- 
sieji vokiečių laivai bus kada-; gelba tapo pasiųsta skersai ru- 
nors sugrąžinti Vokietijai. Jie.b('žių.
mano, kad jie bus išdalinti tarp| 
talkininkų, įskaitant Suv. Val
stijas.

< I

True translntion fiied witn the post- • 
nia.ster at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as reguired by the act of Oct. 6. 1917
LUXEMBURGO KUNIGAIKŠ

TYTĖ PERŽIURĖJO
AMERIKIEČIUS.

LUXEMBURG, lapkr. 21.
Gen. Persbing įėjo į Luxeinbur- 
go miestų šiandie po piet prie- 
kyj savo kareivių, važiuodamas 
su savo šta'bur automobiliuose.

Generolas buvo sveikinimas 
tūkstančių hixemburgiečių ir 
buvo pučiama į švilpinęs, skam
binant bažnyčių ir mokyklų 
varpams.

Paskui jauna Luxemburgo 
didžioji kunigaikštytė su gen. 
Persbing šalę jos nuo palociaus 
balkan^ dabojo amerikiečių ka
reivių įėjimų į jos sostinę.

24 valandos prieš tai, didžioji 
kunigaikštytė matė ilgas eiles 
vokiečių kareivių, grįžtant i sa
vo šalį po užėmimo jos kuni
gaikštystės per virš keturis me
tus.

Amerikiečių okupacinė armi- 
po po vadovystė gen. Dickman 

kontroliuoju kiek vienų 

kelią, miestą ir kaimą Luxem- 
burge.

HOLANDIJOJ REVOLIUCI
JOS NEBUS.

Tečiaus turės būti padarytos 
didelės erformos.

ROTTERDAM, lapkr. 17. (su
vėlinta). Holandijoj nėra re
voliucijos ir neišrodo, kad ji 
bus. Socialistų vadovas Picter 
J. Troclstra kalbėdamas šiandie 
dideliame darbininkų kongrese, 
kuriame yra atstovaujamos 
1,538 unijos ir darbininkų orga
nizacijos, netik atmetė visus 
prievartos budus, bet taipgi pri
sipažino, kad jo pirmesni karin-

) EKSPLODAVO AMUNICIJOS 
TRAUKINIS.

Daug vokiečiu kareivių ir civi
lių žmonių užmušta ir sužeista 

Belgijos stotyj Hamont.

LONDON, lapkr. 22. — Cen
tral Nc\vs žinia iš Amsterdamo 
sako, kad ekspolzija amunicijos 

■ traukinių Hamont Belgijoj ket
verge, kaip apskaitoma užmušė 
ar sužeidė tarp 1.500 ir 2,000 
žmonių. 150 užmuštų jau sus
kaityta. Sužeistiji vežami į 
Budei, Holandijoj.

Pranešama, kad priežastim 
nelaimės buvo vaikų subudavo- 
tas ugniakuras, kuris pasiekė 
čia pat stovėjusius vokiečių a- 
nuinicijos traukinius.

Apygardos sunaikinimas yra

Apygarda — ugnies jura.

Traukiniai stovėjo Hamont 
stotyj, kada ištiko eksplozija ir 
visa apygarda greitai buvo vien 
liepsnų, jura. Artymi namai 
sugriuvo, palaidodami jų gy
ventojus.

Tris vokiečių ambulanso 
traukiniai užsidegė ir vienas li
ko sunaikintas, 18 žmonių sude
gė kartu.

Daugiausia aukomis buvo vo
kiečių kareiviai, kurie plėšė 
traukinius. Keli holandų ka
reiviai taipgi užmušti.

(Hamont yra šiaurrylinėj 
Belgijoj, tiesiai į rytus nuo Ant- 
\verp ir yra muito stotim ant 
1 lolandijos-Belgi jos rubežiaus. 
Vyriausia geležinkelio linija iš 
Antwcrp į Duseldorf eina per tą 
miestelį).

Belgai sužeisti ekspliozijoj.
EINDHOVEN, Holand., lapkr, 

22. Pabėgėliai perėję Belgijos- 
Holandijos rubežių praneša, 
kad daug belgų liko sužeista ek- 
sp’, izijose Gheel valsčiuje, 26 
mylios į pietryčius nuo Ant- 
\verp. Miestelis esąs visai su- 
nu ik.in lūs.

gi išsireiškimai pagimdė nesu
pratimą jo pozicijos.

Kareiviai ir visos darbininkų 
draugijos nori reformų, bet no
ri įgyli jas ramiu budu. Val
džia visgi prisibijo darbininkų 
ir žada kuogreičiausia atkreipti 
atidų j darbo programą ir pra
vesti plačių reformų.

Yra pranešama, kad sukilus 
Haagos garnizonui karalienė 
Wilhehnina jau rengėsi abdi- 
kuoti, bet tuo laiku atvykę ka
reiviai iš provincijos ir vietos 
garnizonas nusileido ir sudėjo 
ginklus. O tada ir Wilhelmina 
atsisakė nuo abdikacijos.



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Lapkričio 23, 1918.
A. Averčenko.

Patraukimas

Pirmą kartą savo gyvenime aŠ 
gijau telefoną. Džiaugiausi 

> lyg vaikas. Išeidamas iš na- 
j kreipiausi į pačią:

Jeigu kas paskambintų, uŽ- 
vk jo pavardę ir numerį.
š puikiai žinojau, khd niekas 

įgiau pasaulyj, neskaitant 
mo moterį, nežinojo, kad jau 
iuonios valandos kaip ašai tu

šavo namuose telefoną. Bet- 
išdidumo velniukas kuždėjo 

innyje ir aš, išeidamas, dar peT- 
■ pėjau tarnaitę ir astuonių inc- 
ų dukterį Katriutę:

—Jei kas per telefoną kreiptų
si į mane, pasiteiraukite kas ir 
įrašykite jo numerį.

—Klausau, pone
—Gerai, tėvuk.
,13 lOLĮUUi C*

stengiausi užsilaikyti išdidžiai, 
lipu tęs. Nė kiek nebūčiau nu- 
bęs, jei bent vienas iš praei-

—Žiūrėkite, tai pasipūtėlis!
—Taip, jisai ištiesų atrodo 

kvail ■' i rvtum butų įsigijęs sa
vo namuose telefoną...

11.
Sugrįžus butan mane baisiai 

stebino mano tarnaitės’fcasielgi- 
mas: atidarius duris ji nebė
go į kampą ir pradėjo moti man 
pirštu.

-------------------— T

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 8674

ORKESTRĄ—BENĄ
141 f aK Parūpina visokiems 

VIiIMLaA reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

“ Musu Laimėjimas
Scenoje su dainomis

3-jų aktų mysterija, Viduno. Vadovaujant M. Dundulienei, vaidins B N^flulioic
“PIRMYN” CHORAS I nvuvnujv

j GruodžioDec. Lmą 1918MELDAŽIO SVETAINĖJE
2212 W. 23rd Plncc

—Ir tai dar perduoti?... Gerai. 
Galima ir tai pasakyti. Ir bu-

pa

ge

—Pone, pons! — pro juokus 
švapeno tarnaitė. — Eikite ar
čiau, ką nors turiu tamstai pasa
kyti... tik kad poni neišgirstų.

— Iš karto pamaniau, kad tar
naitė girta; vėliau man puolė 
mintin, kad savo išvaizda aš kri
tau jai į akį ir dabar ji pasiūlo 
man sueiti su ja į pažintį...

Priėjau prie jos ir piktai 
klausiau:

—Ko tau reikia?
—Tss! Pons, šiandie jus

riau nevažiuokite pas tą Vierą; 
matai, jos vyras dar neišvažia
vo Maskvon!

Pažvelgiau į slėpiningą tarnai
tės veidų ir įsitikinau, kad jinai 
nėra įsimylėjus į mane. Vei
kiausia svaiginamieji gėrimai tu
rėjo suardyti jos protinę lygsva
rą, ir ji dabar kalba visą kas 
lik papuola jai ant liežuvio.

Tuo tarpu iš kambario išbėgo 
Katriutė ir apsikabinusi 
pradėjo verkti.

■—Kas pasidarė — Aš 
niiai kreipiausi į ją.

— Nelaimingas tėvuk!

Gerai... Tai kas, jau visa..
Pati atstume telefoną, atsigrį

žo į mane ir ugningai varstyda
ma mane, akimis užreiškė:

—Tau eiti prie ponios N. pa
vojinga: jos vyras jau spėjo su
žinoti apie judviejų santikius.

—Tai — beprotnamis! — aš 
kukliai sušukau. —• Nieko čia 
nesuprantu!...

Pati atsistojo ir prisikišus 
man prie veido, be jokio svy pa

rti — niekšas!

Basi tai vėliausios vakarinės ži
nios?...

—Tu juokies? Tu gali juok- 
tie.s pamatęęs šitą?

Pati siekė nuo stalo prirašytą 
poiųierą ir perskaitė:

mane

noru

Man 
gaila, kad tu liksi aklu!... Tėvuk, 
tu vely mesk tą Bidską 

—Ko...kią... Biclską?
tebęs paklausiau ir pažiurėjau

li us-

- Nagi, tą tavo mylimąją, nu
mylėtinę, kuri lošia N. teatre. 
Klemens pasakė, kad ji kaip ka
tė... Klemens sako, kad jeigu 
tų jos neimsiąs tai ji j i tau išpli
kys rūgštimi abi aki. Matai... 
Be to, jijė prašė, kad tu šiandie 
butihai nuvažiuotum pas ją. Ma-’ 
ma apie tai nieko nežino, aš ne
sakiau, nes ji butų pradėjus ru- 
pinties dėl tavo akių.

Netekęs kantrybės *aš atstū
miau nuo savęs Katriutę ir įbė- 
gau pas pačią.

Jiji sėdėjo mano kambaryj 
ir laikydamas rankoj telefoną 
isteriškai atsakinėjo:

matysiu tave teatre nors vienui 
viena akia... ir pasiųsiu tau buč
kį!”

—Nr. 259-09: “Girdi, kur tu, 
karink, dėjai tą deimantinį žie
dą. kuri tau dovanojau? Nejaugi 
tu būtum atidavęs jį Durnai?..”

—Nr. 317-01: “Pykstu ant ta- 
vęs ir gana... Prisiektai, kad tik 
mane vieną temyli, o dabar žei
sti su kitomis. KJausyk, nežaisk 
ugnimi!”

—Nr. 101-12: “Tu esiniekšas! 
Manau — supranti?”

—Nr. 9-07: “Grubijonas! Tai
visa”.

—Nr. 177-02: “GirttL prttatik 
mane prie telefono tuoj, kaip tik 
sugrįši. Paskui parsivilks mano 
vyras ir mudviem nepasiseks pa
daryt sutartį apie sekamą vaka
rą... Ar dar tebemyli savo Na-

Durįs atsidarys 4 vai.,po piety. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vakare.
Meldžiame nesivėluoti

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

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

Inžangos tikietas 35 ir 50c ypatai.

Milžiniškas Kepurinis Balius
Su dovanomis, $10.00 pinigais—cash. 1-ma dovana $5.00, 2-ra — $3.00, 3-čia dovana — $2.00

Chicagos 5-kių Progresyvių Dr-jų Sąryšio spėkomis 
Draugystė D.L.K. Keistučio, Apšvietimo Brolių, L. Brolių ir Seserų 

Am., J. L. 1). Pašelpinis Kliubas ir Jaun. Dainos Mylėtojų.

Kalakutinės—Thanksgiving vakare

Seredoj, Lapkričio 27,1918
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd PI., Chicago, III.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 25c ypatai.

PASARGA. t 7. įdomiausias arba navatniausias kepures( reiškia, ne 
už porų, bet už vienų gaus dovanų kaip yra viršuj pažymėta; bet 
gaus lik už tas kepures, kurios turės pagaminę iš namų be skirtumo: 
mergina ar vaikinas. () kurie (ios) pirks svetainėje kepures, už tas 
nebus duodamos dovanos, vienok jos bus geros ,šokant, nes šokėjai 
negalės šokti be kepurių. Kepurės parsiduos svetainėj po 10c ir aug- 
ščiau. Todėl kviečiame visus be skirtumo, kaip jaunus taip ir senus 

tokia proga
ščiau. Todėl kviečiame visus be skirtumo, kaip jaunus 
atsilankyti i musų rengiamų balių, nes retai pasitaiko 
tarp lietuvių praleisti linksmai laikų. Kviečia visus

RENGIMO KOMITETAS.

12-tas METINIS BALIUS
Ketv. 28 Lapkr. Padėkavonės d 

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIETUVOS 
PULASKI SVETAINĖJE,

1709-15 SO. ASHLAND AVENUE

Pradžia 3 valandų po pietų. Inžanga 25 centai ypatai

Maloniai užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus ir jaunus, 
atsilankyti ant musų baliaus kur galėsite linksmai praleisti laiką prie 
gražios muzikos ir pasišokti. Nepamirškite dienos. KOMITETAS.

PUIKUS BALIUS
Rengia

DR-JA TEISYBĖS MYLĖTOJŲ 
Ketverge, Padėkos Dienoje

Lapkričio-No v. 28, 1918
M. Meldažio Svetainėje

2244 W. 23rd Place
Pradžia 5 vai. vakare. Inžanga 25 centai.

Kviečia visus KOMITETAS.

Puikus Teatras ir Balius
Surengtas

VVESTSIDĖS S. L. P. KETURIŲ DRAUGIJŲ:
Liet. Darb. Dr-jos, L. P. D. P. Kl. ir Mot. ir Mer. Nį P, A, V,

edėlioje, 24 Lapkričio-Nov., 1918
MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 West 23rd Place. 

rjs atsidarys G vai. vak. Programo pradžia lygiai 7 v. ▼. įžanga 35 ir 50c 
Programą išpildys Lietuvos Vyčių 24-ta kp. Dramatiškas Skyrius

S enoje statoma pirmu kartu Westsaidėje labai pamokinantis vaizdelis 
lietuvių gyveninio Lietuvoje — kaip caras apskelbė karę KARĖS METU 

i kiti pamokinimai.
Po progrannii šokiai iki vėlyvos nakties. Muzika po vad. J. PHILIPS.

Kviečia visuš atsilankyti VAKARO RENGĖJAI

Ji piktai suniurkė popierą ir 
mete man į akis.

—Ko dabar stypsai? Kodėl 
nepašauki savo Nadę? Dabar aš 
suprantu, k<xlel tu taip nesvie
tiškai laukei to telefono •— ner
vingai tratėjo pati.

—-Nu, pašauk jų... Nr.- 177-02! 
Vėliau sugrįš josios vyras ir jud
viem nepasiseks sutarti datą. Ne
dorėlis!...

AŠ truktelėjau pečiais.
Jeigu kas nors taikėsi iškirst 

man šposą, tai jis turėjo supras
ti, kad toks .šposas yra perdaug 
kvailas.

Aš paėmiau suniurkytą popie
rą ir priėjau prie telefono.

— Cen traline? N r. 177-02. A- 
čiu. — Ar tai nr. 177-02?...

Atsiliepė vyro balsas?
—Taip. Kas kalba?
—Nr. 300-05. Malonėkite pa

šaukti prie telefono Nadš.
—O Nr. 300-05? Ech, nekartą 

girdėjau tave kalbant! Ir tu va-' 
dini ją Nade? Girdi, jaunas' 
žmogau, prie pirmo pasitikimo1 
aš ištaisysiu tau... Antausius! Aš 
tave —• pažįstu...

Labai ačiū. Duok labų die-' 
nų nuo manęs savo Nadei ir bū
tinai pasakyk jai, kad — jinai 
pamišėlė!...

—Aš jos nekaltinu. Vargšė,1 
panašus į tave niekšai by kam 
gali apsukt galvą... Cha! cha! 
Profesinalai pavedėjai! Atmink 
Nr. 300-05, kad neveliaus ryto- ■ 
jaus aš ištaisysiu tau lazda šou-1 
kaulius.

Tas pasikalbėjimas dar labiau 
suerzino mane.

“Kaizeris Žmogžudys
Rengia

JAUNŲ LIETUVIŲ AMERIKOJE 
TAUTIŠKAS KLIUBAS

4-rių aktų tragedija. Vertimas J. Vktverio.
Durįs atsidarys 5 vai. vak. Užlaidą pakels 6:30 v.

Nedėlioj, Lapkričio

PULASKIO SVETAINĖJE,
1701-1715 So. Ashland avė. ir kampas 18-tos gal v

šis veikalas paimtas iš dabartinių kares nuoti- 
kių, todėl svarbu yru jį pamatyti. Veikale paro
doma, kaip Vokietija sulaužo Belgijos neutralite
tą, kaip von Niegel paskandina Luzitanijos laivą 
ir kaip Amerika paskelbia Vokietijai karę.

Programų dalyvauja Chicagos Lietuvių Vyrų 
Choras ir bus rodomi gyvi paveikslai dar pirmą 
kartą Chicagoje.

šis veikalas statomas pirmą kartą Amerikoje 
Lietuvių kalboje.

Kviečiame visus atsilankyti ir pamatyti Kaizerį 
žmogžudį.

Po programo šokiai iki vėlos nakties.
Nepamirškite dienos ir vietos.

Kviečia KOMITETAS.

L.S.S. 138-ta ir 158-ta Kuopos

Stato Scenoj Du Veikalu:
D U

LABAI

JUOKINGI

VEIKALAI

SCENOJ,

C I C E R O J

PAMATYK!

JUOKSIES ILGAI

Aukso Veršis
Vieno akto komedija ir

MeškA
Vieno akto juokai.

Nedėlioję, Lapkričio 24

M. P. JANKAIČIO SVETAINĖJE
4837 W. 1 Ith St., Cicero, III.

taktai prasidės nud 4 vai. po pietų. Lošimo pradžia lygiai 7:30 v.
Inžanga 25 centai ypatai. Kviečia Rengėjai.

Pietavome ir tylėjome. Pati 
verkė ir savo ašaromis apšlak
stė viską. Duktė Katriute nuo
lat žiurėjo į mane ir, pačiai ne
matant, draugingai kuždėjo: 

j —Tėtuk!.. Tu juk mesi tą kalę ’
Bielską? Tu geras... Atsikratyk 
nuo jos...

! Tarnaitė davinėjo-paslaptingų : 
ženklų ir vis šypsojosi. Jos vei-! 
de buvo galima išskaityt, kad ji ! 
skaito save tvirtai surišta s;-, imu
nini melu ir prasižengimu.

Vėl suskambėjo telefonas.
Ašpašokau į įėjau savo kam

barin.
—Kas kalba?
—Ar čia Nr. 300-G5?
—Taip. Ko norite?*
Pasigirdo traškus moters juo

kas.
—Tai aš — Daniai Nejaugi 

ištiesų tu prapuldei tą mano žie
dą? Sa^yk, kur tu jį įkišai?!

Žiedo aš neturiu — piktai 
riktelėjau. — Ir trauk tave vi
niai!... Daugiau tu nedrįsk kal
bėt į mane!

Supykęs užtrenkiau telefoną.
Visą popietį, atskirtas nuo sa

vo šeimynos, aš triūsiausi savo

MILŽINIŠKAS
TEATRAS

IR

BALIUS
Magijos Moksleivio

WILLIM0 BAGDONO,
Garsaus Magiko

SUBATOJ, Lapkr. 23 d.
Brolių Strumilų Svet., 

158 E. 107 St. Roselande 
Pradžia 7:30 v. vakare. 
Inžanga 25c, 35c ir 50c
Pelnas skiriams kares 

nuken tėjusiems.

Or. F. 0. Carter
Akly, Ausy, Nosies Ir Gerklės 

Daktaro patarna- 
STATE GATVĖS 
21 METAS PRIE 
rinkime akinių.

(Tąsa ant 3-čio pusi.)

Didelis Dėžinis Balius
Parengtas

DR-STĖS ŠV. PETRONĖLĖS
Nedėlioję, Lapkričio-November 24, 1918
A. MICKEVIČIAUS SVET., 3308 So. Morgan Str.
Pradžia 5 vai. po pietų. Inžanga 35 centai
Šisai balius bus pirmas savo rųšies balių tarpe lietuvių. Bus daug 
juokų, todėl užtikrinam, kad kiekvienas atsilankęs turės progos ne 
lik pašokti, bet tuo pačiu laiku ir pasijuokti. Kviečia Komitetas.
—----------- -------------- -------------------- —

sų akių arba pri- 
Iškaba —- besisu

kanti šviesa
Dr. Carterio pagelbininkai yra 

gydytojai ir chirurgai; užtikrin
tas gydytojo patarnavimas už 
optikų kainas. Akinių kainos 
prasideda nuo $4.00 ir aukš
čiau.

Galvos skaudėjimai, nervuo- 
turnas, insomnia ir nedirbinias 
vidurių yra nuolatinė priežas
tis akių ligų. Uždegimas, mie
žis, baugumas šviesos, reikalau
ja okulisto priežiūros. Pritai
koma dirbtinės akys.

Franklin 0. Carter, M.D.
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 

120 South State Street 
(Antras augalas) Chicago 
(Vienos durįs į žiemius 

nuo The Fair).
Valandos: 9 ikį 7; Nedėliomis 

10—12. Central 837



—

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Skambino telefonas ir naktį.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
apsimainykime te-viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

aHSBBsai

41

"i

JONAS
JONAS

BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS_______
ANTANAS BRO21S
KAZ. MATULIS

Jeigu Jus busite užganėdinti nusipirkę VAGIŲ APSAUGOS SPYNĄ, S. P. TANIS, 1233 W. lllth PI., Chicago, meiliname pasakyti savo susieuui. 7 7 o 7

Paskučiausi
Geros, gvarantuoto vilnono materijos} 
Tikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles) 
Gauti savo pinigų vertę.

Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku-

Pinigų Sutaupymo Vertė
Mes nupirkome daug SIUTŲ ir 
OVERKAUTŲ pinu PAKILSIANT 
KAINOMS ir mes dabar galime 
juos pasiūlyti jtuns už DIDELI 
SUTAUPYMA

ubž Lapkričio 23, 191$.

.•ro

Penki Daiktai

D
2)

3)
4) 
5> .
čiausfus Daiktus’tai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER. Lietin i* Siuvėja*,
3239 So. Halsted St. Tel. Boule\ ard 9728 Chicago, III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėl užsieninių materijų 
taipgi kaip vielinių, taip ir užsieninių sampe ių, ir kiekvienas gah 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti | jūsų namus ar ofisą.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigui.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBE:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pinn. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTĄR 
ST. SZYMKIEWfCZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

OVERKAL’TAI vėliausių audimų 
ir MODELIŲ AUGŠTOS KLESOS 
PASIUVIMO — SPECIALIAI po 
$19.00.

Pilnas pasirinkimas iš BART 
SCHAFFNER and MARK ir SO
ČI ETY BRAND SIUTŲ ir OVER- 
KAUTŲ liuo $25 iki $50, kokius 
mes jums siūlome mažiau galima 
nupirkti dabartinėmis WH0LE- 
SALE KAINOMIS.

Geriausias ‘skyrius vilnonių 
SWEADER KAUTŲ visų SPAL
VŲ vertės iki $7.00 SPECIALIAI 
$3.85.

SPECIALIS PASIŪLYMAS ČE- 
VERYKŲ, VYRŲ, PADARYTŲ 
ANT VARSTOTO TELIUKO 
SKUBOS ČEVERYKAI JUODI, 
šviesus, rusvi ir naujos spalvos- 
tamsiai rudi naujausiom stailės.
S peria lės kainos-po $4.35

Mos užlaikomo MANHATTAN 
MARŠKINIUS, BARSAL1NO ir 
JOHN B. STETTSON SKRYRfi- 
UyS ir FLORSHF.IM ČEVERV 
KUS. ,

PINIGAI NORIAI GRAŽINAMI 
JEIGU TA VORAS NEU2GANE- 
DINA.

HIRCSH & GEIS
DVI SANKROVOS 

829-837 So. Halsted St., 512 Milwaukee Avė.

NAUJIENOS, Chicago, UI

kambaryj. Kelintą kartų man 
teko kalbėti telefonu.

Viena “ypata" man užreiškė, | 
kad jeigu aš neauklėsiu jos vai
ko, tai ji atnešianti jį prie mano 
durių ir paliksianti. Kita vėl pa
grūmojo išplikyt mano akis, jei
gu aš lįsiąs prie Bielskos.

Aš prižadėjau auklėti vaiką ir 
su Bielska neturėti jokių reika-

IV.
Bylą atėjo pas mane nepažį-

torium Haduginu, užreiškė:
- Jeigu tomistai šitai nedaro 

skirtumo
lefonų numeriais.

- Kodėl? - nustebęs krei
piausi į poną Raduginą.

—Tatai... matote numeris 
300-05 nesenai buvo mano mi
nu riti ir pažįstami prie jo buvo

KLEIN BROC
11 HAISTED 201* SIS “-•» H
■ M CANALPORT AVĖ

..Kalakutai! žąsys! Antįs! 
Vištos!

pačios augščiauHioH kokybės čia yra už 
} pačias pigiausias kainas. Taipgi visi 

kiti Padėkos Dienos pietums reikalingi 
daiktai.

EXTRA! Mus Didelis Padėkos Jubilenis Išpardavimas

Moterų ir Vyru Kautai!
Kiekvienas turi apsitaisyti kuogeriausiai šioje didžiau šioje iš visų Padėkos dienų. Vyrai ir molci js ras čionai r 4 
puikius slailiškus drabužius už pigias kainas. Pirkite pas Klein Bros, ir taupykite!

$27.50 žieminiai Kautai, po $19.75. $35 šilkinio Pliušo Kautai, $27.50
Moterų ii' merginų kaulai, puikios kokybės velour, che- Puikus žieminiai kautai, py d a ryt I iš pagarsėjusio Daly
vini, mellon arba Ihibet. Didelis kalnierius iš Kit ('.o- son šilkinio pliušo, ir pamušti perdėm puikios kokybės 
ney kailio arba šilkinio pliušo; su gg ■■ ' gvarantuota Sol sutina. Jie yra mo- ■■
diržais modeliai, papuošta kišeninis 1 II > deliuoti po augštos kainos kautų, ir ■> K I '
ir guzikais. paprastai $27.50 kati- I turi puikų didelį kalnierių, jūreivio # g ^11 !
tai. dabartiniame išpardavime tik- I ■■ I ■! arba platus effektas stailės—šie ka- į I ■! į I
tai po ................................................... ■ VII W ntni yra 48 colių ilgio ....................... ■■ ■

Paprastos ir extia 
> mieros 36 iki 52.

Augštos Rūšies Kautai po $32.45
Ypatingai puikus kautai puikios rųšies vilnono velour, pom-pom, būreliu ir pliušo. Su diržais slailė, dideliais ! 

ba kailiu papuošta, pamušta perdėm su geros rųšies satinu, vi- A J*
tamsini mėlyni, juodA— $45 vertės, po ......................................

Išeina

visokio ūgio vyrams.

T

Reumatismo Worm’o

$1.10.

cinu ir nujaučiau iš pirmo pasi
matymo.

f

Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinamu Pinigai, Jei Užganėdinančiu Pasekmių Nebus j 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą -

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmą Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų ISvIdaua, po $1.40 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

(003-303, 8. H.l.ted St, Ckic*a*. UI.

- Taip — sutikau aš. Jie net 
perdaug priprato.

- O... kadangi naujasai mano 
numeris mažai jiems težinomas, 
tai išeina

- Labai 
jau galva.

daug nesusipratimų, 
teisingai — linktelė-

likrai mišinys...
kiuosi, kad su tamsia vakar ne
atsitiko nieko bloga? Vieros vy
ras vakar neišvažiavo Maskvon, 
kaip buvo žadėjęs.

Nejaugi? — nudžiugo jau
nasai aktorius. Tai gerai, kad 
aš vakar užtrukau pas Klemens 
ir nesuspėjau nuvažiuoti pas ją...

—Bet Klemens taikosi išpli
kyt lamstai akis — pamojau jam
akimis.

- Tamsta tiki? Tik giriasi. E, 
dėl jop aš niekuomet neatsisaky- 

i siu nuo Bielskos!

kad pamosite ją. Belo, Nr. 77- 
92 žadėjo primest tamstai mažą 
•rėksnį.

— Gal tamsta manai, kad ji 
•mano? užsimąstęs įkirto aklot- 
rius. Prisipažįstu, nebegaliu su
moti kurie mano ir kurie ne ma
no...

Jo išžiūra erzino mane.
Ko gera, Na dės vyras žadė

jo paskaityt tamstos šonkaulius. 
Ar gavai nuo jo lazda?

Kadugiuos šypsojosi ir pamo
jo ranka:

—Tik jau ir lazda! Vis:.i 
menkute lazdelė. Belo, vakar 
buvo taip tamsu... Na, tai kaip 
apsimainysime numeriais.

---Gerai. Tuoj pranešiu į te
lefonų kontorą.

Aš pašaukiau pačią, o pats nu
ėjau prie telefono.

Kalbėdamas telefonu girdėjau

svečio ir pačios kalbą:
Tai tamsta aklori 

labai mėgstu teatrą.

Vyrų ir Vaikynų Overkautai 23.50
Jie užsitarnauja savo populeriškunio, kadangi, nors kainos yra žemos, jie at

stovauja dabartinio vartojimo madą. Audimai yra stori, šiurkštus arba švelniai 
nudirbti, materijos puikių spalvų, inieros pritaikymui augštiems, žemiems, liesiems 
arba riebiems, $23.50.

Vyry augštos kokybės suitai $23.50
Jus galite pasirinkti iš plataus pasirinkimo iš worsteds ir cassimeres, 

tikrų visu ir vilnonių audimų — populiariai modeliai, jauniems vyrams 
arba vyrams norintiems pasilikti jaunais. Mieros dėl pritaikymo vyrams 
visokio ugio, $23.50.

Vyry ir vaikiny $40 overkautai.
šių drapanų puikus pasiuvimas. Materijos tvirto luditno. Modeliai

yra pačios paskučiausios mados ir mieros pritaikomos J J I
uOsuU

Moters, čia yra augštos rųšies čeverykai. kurie prisideda prie puošnu
mo Padėkos uprėdalų. čeverykai iš Havana rudy, pilkų ir juodų glei- 
zuotų kid skin, drabužio arba skaros viršų, 9 coliai augščio, tvirtais 
padais, angliško kurpalio arba skurinėmis Louis karkomis, $y|.85 
visų mierų ................................................................................... "f
Vyrų čeverykai pasirėdymui arba dėvėjimui gatvėje, iš Mahogany ru
dos lėlio skaros, gan melai telio ir vici kid skin. Kurpalis kojos for
mos arba angliškas, tvirti puspadžiai, gera skūra perdėm, $4^ 
visų micru "f

magnctiška... Kodėl tamsta nei
ni loštų? Tamsta tokia

nepaprastą laimę, apie kurią ne
gu lik galima svajoti... Kuri...

Pasigirdo silpnas/ protestuo
jantis pačios balsas, lengvas 
triukšmas ir... skambus bučkis.

ŠITAS YRA TIKRAS NUO VAGIŲ APSISAUGOJIMAS
Guzikas dėl paskambinimo.

Jeigu norima, spyną galima gauti 
ir su guziku, kuris yra lauko pusėje, 
kuri paspaudus, skambutis skamba.

šitas guzikas lauko pusėje, nieko 
neturi bendro ir nepareina j kelia 
dėl garso padavimo skambučio dėl 
apsaugojimo. ,

Kožnoe vienos dnrjs turėtų būt apsaugotos su Ap
saugos Vagių-Garso padavimo Spyną (Safety Burglar- 
Alarm Lock). Sujungti Durių Lenciūgas ir Vagių Sau
gos Spyna negali niekados pagesti — visados duoda 
žinią prieš įsilaužimą — dieną ir naktį.

Apsaugos Vagių-Garso Padavimo Spyna yra augš- 
to laipsnio, mechaniškai tobula spyna, su grynai 
skambančiu varpeliu, kuris skambina kaip tik nori 

atidaryti duris, o lenciūgas yra uždėtas, čion nereikia jokių batterių arba elektros drūtų: kurie tankiai g nda, čion nėra kam pagesli. 
teks visam gyvenimui, šita spyna tinka į bile duris ir galima pridėti j kelias miliutas. — Apsaugos Vagi i-Garso Padavimo Spynos yra re-

komenduojamos per policiją, Vagiu Ap
saugos Kompanijas ir tūkstančius žmo-•---- »•_..........................TOj yra su_

skambučiu,
nių, kurie jas jau vartoja.
jungta durių lenciūgai su 
kuris niekad nepngenda ir niekas ne
kaštuoja jį vartoti, kadangi užsuki var
pelį kaip savo laikrodėlį.

Saugumas Pirmas!
Kode! turėti neapsaugotą Jūsų Namą, 

jei galima apsaugoti prieš užpuolimą?
Ar Jus esate pasirengę prie netikėto 

užpuolimo, kaip šitas? įsidėk Apsaugos 
Vagių Garso Padarymo Spyną.
PATCMYKITE:—Su kožna spyna, kuT 
rią mes pasiųsime, bus aiškus lietuviš
kas pamokinimas, kaip jr vartoti ir 
knip ant durių pridėti.

šita Spyna su apsaugos lenciūgu ir su 
garsiai skambančiu varpeliu.
Prekė tiktai ..........   $2.00

Heinz sutaisyta, marinuota mėsa, 
nas  .................................... 28c
kenas ...................      23c
Morgan’s tyras obuolių skystimas, 
kvorljnė bonka ...T............. 23c

‘ Geriausios kokybės maišyti rie
šutai, svaras...........................38c

Puikus mėlyni Bose ryžiai, sva
ras ...................................... IO'/jc
Baltytos Sultana razinkos, sva
rą* . .............................   16c
Americirn miltai, 5 svarai, audek
lo maiše ................................  30c
švieži kepti lemon pyragaičiai — 
svaras .................................................. 23c
Orandžių arba lenionų pylai, sva
ras .......................................................... 37c
Puikios Jersey saldžios bulvės— 
svaras ...................................... 7c
Geriausios eramberries, svaras 
už ......................................... 10c
Namie auginti cclary, ryšulėlis 
už ......................................... 15c
Geriausios kokybės plaišytos avi
žos, 5 svarai ....................... 27c
Campbell’s tomato sriuba, kemis 
už ........................................... 10c
Club llouse, tomato catchupas, 
bonka už ............................... 21c
Mazola aliejus dėl kepimo, kvo
rta kenas už............................. 63c

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai airgau per 3 metus, nuslabnčjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
ja, Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
anuotos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
■utizmas pranyko, diegliai nebeoadė po krūtine. Vidurių rėžimą* 
UnykO *• užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s* 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėti, savo paveiksle pa 
aąažiaa taki •kirtimu kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

ir mu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge
ni k Hnkin visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 

nū patariu naoširdŽai kreipties pre Salutaras:
SALUTARAS

CHEMICAL 1NSTITUTION J. Baltrenas, Prof.
Aa. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417 Chicago, Iii.

JUS GALETE ISAUGH1

PLAUKUS
Pasekmingas, moks* 

UŠkas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau- 
kai?
^Ar pražilę jusu plau

kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors na 
sveikumais h* limpanti 
jie?

Ar randas plaiskotes, 
niežas odos galvos?

Ąr plinki, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas II
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu il

gu, tai stenkitės apsau- 
guotl jos. Užsakykete lluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”-
Parafilta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
^zKaip užlaikyti svel- 

ZKatą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitls turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kllętu. Ketvirtoje savaite,

j GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertt- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACUR4. 
sulaiko slinkimą, plau
ku prašalina plalskotes 
ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs Išsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Calvacura— 
os N. 1 ir knygute 
“Teisybe Apie Plau
ku*.” Išplaukėte že- 

fieStoie savaite m,au atspaustą kuponą Sestoje savaite. Jr slu8kete slanden.
UNION LABORATORY, Box 481, Union* 
N. Y.
UNION LABORATORY, a

Box 481, Union, N. Y.
Siučlu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal- 
vacura N. 1 ir knygute “Tel*ybe Apl« 
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą M 
ftusu antrašu.)

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.
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Karštai pritaria 
sumanymui.

“Naujienose” iškeltam su
manymui, kad Amerikoje 
susitvertų bepartyviškas 
Komitetas susižinojimui su 
Lietuva, karštai pritaria 
kiekvienas žmogus, su ku
riais mums teko apie jį kal
bėti.

O progresyvės moterų vei
kėjos Chicagoje jau galvoja 
apie jo jvykinimą. Jos irgi 
pilnai sutinka su ta nuomo
ne, kad tas Komitetas nepri
valo būti vienos kokios par
tijos arba organizacijos kon
trolėje. Komiteto uždavi
niai yra tokie, kad jį gali 
remti visokios organizacijos 
ir visokių partijiniippažval- 
gų žmonės. Jeigugi organi
zacijos norės susitarti tarp 
savęs delei to Komiteto rė
mimo, tai bus dar geriaus.

Bet tatai gali ateiti vėliau. 
Kol organizacijos išriš tų 
klausimą per savo referen
dumus, valdybas ir kitokias 
įstaigas, tai praeis laiko. O 
čia reikia veikti tuojaus.

Tikimės tat, jogei tas sva
rbus ir naudingas darbas ne- 
užilgio bus pradėtas.

True translation filccl with the post- 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as reųuired by the act o f Oct. G, 1917 

Pripažįsta kreditą 
socialistams.

Archi-kapitalistiškų laik
raščių, Chicago “Tribūne” 
ir New York “Times”, ko
respondentas telegramoje iš 
Berlino, datuotoje 16 d. lap
kričio, sako apie Vokietijos 
revoliuciją :

Nors daugelis geistų, 
kad iš tos katastrofos bu-' 
tų iškilus valdžia, dau- 
giaus panaši į vakarinės 
Europos demokratijas, 
bet šioje valandoje beveik 
visi Įprotaujantįs žmonės 
su dėkingumu pripažįsta, 
kad niekas kitas, kaip tik
tai stipri Social-Demokra- 
tų partijos organizacija, 
nebūtų galėjęs išgelbėti 
situaciją nuo visiškos sui
rutės, į kurią, rodės, įstū
mė Vokietijos žmones kri- 
minališkai egoistiška bu
vusiojo kaizerio politika.

Kolkas Socialistų vald
žia atlieka savo uždavinį '

minios, po keleto pirmuti
nių dienų, sugrįžo prie da
rbo. Šitoje revoliucijoje 
nebuvo nė gėlių, nė muzL 
kos, nė alkoholio; ir nebu
vo daug išeikvota šovinių 
bei parako, kaip galima 
spręst pagal menkas žy
mes ant karališkų rūmų.
O visokie juodvarniai nuo

latos šūkauja, kad socialis
tai tai esą ardytojai, triukš
madariai ir paleistuviai. Au- 
gščiaus paduotieji telegra
mos žodžiai rodo, kas yra 
suirutės ir nedorybės kalti
ninkai, o kas — tvėrikai ir 
žmonijos gelbėtojai.

True translation filert with the post- 
master at Chicago, Iii., Nov. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Kuo mes džiaugia
mės ir kuo ne.

Visi progresyviškai pro- 
taujantįs žmonės šiandie 
džiaugiasi, kad Vokietijoje 
laimėjo revoliucija.

Kaikuriems žmonėms yra 
dar ypatingo džiaugsmo, 
kad ta revoliucija tūlais 
žvilgsniais yra panaši į Ru
sijos revoliuciją. Ji įvyko 
beveik be kraujo praliejimo; 
joje vadovauja socialistai; ji 
pagimdė Darbininkų ir Ka
reivių tarybas; revoliucinė 
valdžia pasekmingai vykina 
naują tvarką; jos autoritetą 
pripažįsta visi žmonės; ji su
lygino visų piliečių teises ir 
žada neūžilgio sušaukti vi
suotinu ir lygiu balsavimu 
išrinktą Steigiamąjį susirin
kimą; prie revoliucinės Vo
kietijos nori prisidėti ir vo
kiškoji Austrija ir tuo budu 
ją dar sustiprinti.

Palyginkite dabar šituos 
dalykus su atsitikimais Ru
sijoje. Ir ką pastebėsite?

Pastebėsite, kad panašių 
dalykų buvo Rusijos revo
liucijos pradžioje, ligi to ga
rsaus perversmo, kurį pada
rė bolševikai.

Pradžioje Rusijos revoliu
cija irgi buvo tvarki ir be 
kraujo praliejimo. Ji sutvė
rė sovietus ir pastatė visą 
šalį po socialistų vadovavi
mu. Ji teikė įkvėpimo ir 
džiaugsmo Rusijos darbo 
žmonėms ir viso pasaulio 
darbininkams.

Bet paskui pasidarė ki
taip. Prasidėjo kraujo lieji
mas, socialistų persekioji
mai, tarpusavinė kova, ša
lies skaldymosi ir karė de
šimtyse frontų. Rusijos re
voliucija paliovė buvus pa
vyzdžiu ir įkvėpimu kitoms 
šalims.

Šiandie ir bolševikams pri
tariantis laikraščiai atvirai 
sako, kad Rusijos revoliuci
ja yra nelaiminga. Ir tur
būt joks socialistas negei
džia, kad Vokietijos revoliu
ciją ištiktų toks-pat likimas.

Bet yra vilties, kad to ir 
neatsitiks. Vokietija ran
dasi labai sunkiam padėji
me, todėl jai gal nepavyks 
visai išvengti netvarkos; bet 
ji turi daug daugiau jiegų 
pergalėti netvarką, negu 
Rusija. Svarbiausioji tų jie
gų yra darbininkų klesos su- 
siorganizavimas.

dėtiea prie Sąjungos tas draugi
jas, kurios dar nepriklauso jai. 
Sekretorius sako, kad stoti į Dra
ugijų Sąjungą yra kviečiama 
“visokios draugijos, nepaisant 
politinių, nei tikybinių pažvalgų, 
ir visos turi lygias privilegijas”. 
Tolinus, jisai rašo:

Draugystė, sutinkanti pri
gulėti, moka po vieną dolerį 
į metus į minėtos Sąjungos 
iždą. Renka tris delegatus į 
konferenciją nuo pirmos pen- 
kiosdcšimls narių ir po vieną 
nuo kiekvienos paskesnes— 
sekančios penkiosdešimties 
narių. Konferencijos atsibu
ndi regulerės kas trįs mėne
siai; reikalui esant, būva šau
kiamos sipecialės konferenci
jos. (Busima konferencija 
bus laikoma sausio mėnesy
je). Konferencijose būva svar
stoma vidujiniai reikalai, vi
suomeniški ir politiški reika
lai ir paremti per delegatus. 
Valdyba draugijų Sąjungos 
susideda: iš pirmininko, iždi
ninko, susinėsimų sekreto- 
raus ir turto kontrolėj komisi
jos. Kandidatus į valdybą 
nominuoja konferencija, bet 
galutinai išrenka draugijų re
ferendumas. Valdyba renka
ma vieniems metams. Sekre
torius tvarko draugijų paren
gimus, kad nebūtų keletas pa
rengimų viena diena.

Beto, prie draugijų Sąjun
gos randasi viešų reikalų ko
mitetas. Viešų reikalų komite
tas susideda iš tiek ypatų, kiek 
priklauso draugijų — kiekvie
na draugystė renka po vieną 
ypatų į viešų reikalų komite
tų ir ta ypata veikia per visų 
melų, jei draugystė, kuri iš
rinko, jos neatšaukia nesuė
jus metams ir nepamaino kitu 
ypata. Pareiga viešų reika
lų komiteto yra: rišti nesusi
pratimus tarpe draugjų arba 
ypatų, jei ypatos kreipiasi; 
naikinti visokias nclegališkas, 
apgavingas įstaigas; teikti su- 
lyg išgalės geriausias infor
macijas jieškanliems užsiė
mimo, mokslo vietos, draugų, 
ar giminių ir t. t. V. B. ko
mitetas savo susirinkimus lai
ko kas mėnesis. Aišku, jo
gei visos taisyklės yra bepar- 
tyvės ir gana demokratiškos. 
Visą veikimų ton ar kiton pu
siu gali pakreipti ne partija, 
bet didžiuma balsu.v

Kap matome, šita Nev Yorko, 
Brooklyno ir apielinkės organi
zacija yra, kaip du lašu vandens, 
panaši į Lietuvių Darbininkų Ta
rybų Chicagoje. Bet tų Didžiojo 
Nev Yorko Draugijų Sąjungų 
palaiko ir “kairieji”, nežiūrint 
to, kad ji yra “bespalvė” ir kad 
ji susitvėrė “be L. S. S. leidimo”. 
O Darbininkų Tarybų tie patįs 
elementai niekina ir, kur galė
dami, griauja! Tiek, mat, logi
kos pas musų “kairiuosius”.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., Nov. 23, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
VICTOR
ADLER.

m o” vėžes ir užtai susilaukė aš
trios kritikos kitų šalių socialis
tų spaudoje. Bolševikiškoji 
spauda jį net asmeniškai išnieki
no, kaipo nieko nevertą žmogų* 

girdama už tai jo sūnų Fuie-į 
driehą ir statydama jį šalę K. 
Liebknechto. į

Vienok, kokios nebūtų buvu
sios Victoro Adlerio klaidos vie-; 
na m ar kitam klausime, jisai bu
vo be galo didelio gabumo irj 
pasišventimo žmogus; ir savo: 
nuopelnais socializmo judėjime 
retas kuris žmogus gali jam pri
lygti. Tą šiandie atvirai pripa
žįsta ir tie, kurie nesenai nieki-' 
no jo asmenį. Štai, Ne*w Yorko 
“kairiųjų” socialistų laikraštis, 
“Volkszeitung” rašo apie jį:

Kuomet Victor Adler vidu
ryje aštuoniasdešimtųjų me
tų įstojo į Austrijos judėjimų, 
tai tasai judėjimas buvo sus
kilęs į dvi aštriai kovojan
čias tarp savęs srovęs. Abi 
sroves, taip radikalę, kaip ir 
nuosaikiąją, uoliai persekiojo 
valdžia, kuri aštriausiu budu 
variojo priemones, kurias jai 
teikė specialis įstatymas prieš 
socialistus, ir ypatingai sten
gėsi pagelba savo šnipų susti-' 
printi neapykantą tarpe abio 
jų srovių. Valdžia nenorėjo,! 
kad įvyktų vienybė, o be vie
nybės judėjimas Austrijoje 
negalėjo plėtoties.

Tuomet pradčo veikti Vic
tor Adler, kuris buvo tary
tum užgimęs taikytoju.

Gale 1886 m. jisai įsteigė 
Viennoje savaitraštį “Dic Glei- 
chheit,” kuris atrnavo abiem 
frakcijom ir stengėsi jas su
artinti., ;

Veltui valdžia mėgino pas-* 
nuuigti laikraštį konfiskavi
mais ir pasmerkimais. Po 
trijų melų neatlaidaus darbo 
Adler ir “Gleichheit” įgijo ir 
radikalų ir nuosaikiųjų užsi- 
tikėjimą, ir ypatingai užsili
kę j imą pačiose darbininkų 
miniose, kurios nedalyvavo se; 
n ošė frakcijų tąsynęse. Tuoj 
budu Adleriui pavyko suar-i 
tinti abi frakcijas, priversti 
jas paskui bendrai veikti vie
šuose/ pasirodymuose ir paga
lios Hainfeldo suvažiavime’ 
suvienyti jas bendru progra
mų. Tuo budu jisai sutvėrė 
pagrindų Austrijos socialisti
niam ir darbininkiškam ju
dėjimui. '

Paskui atėjo panaikinimas 
įstatymo prieš socialistus; ko
va už balsavimo teisę; dalyva
vimas parlamentiniam darbe; 
ir visame šitame veikime Vic
tor Adler buvo vadovaujanti 
dvasia. Jisai taip buvo susi
jungęs su Austrijos judėjimu, 
kad yra sunku įsivaizdinti 
vienų be antro.
Kiek tų socialistinio judėjimo’ 

milžinų parbloškė mirtis dabar
tinės karės laiku — Jaures Fran- 
cijoje, Keir Ilardic Anglijoje, 
Plechanov Rusijoje, Adler Au
strijoje...!

Jis reiškia ir “tam tikrą mo
kslą. Tai yra antra teisybė apie 
socializmą. Bet šita teisybe yra 
ne vien tik apie socializmą, da
rgi ne vien tik apie bilc kokią 
visuomenišką tvarką, bet apie 
kiekvieną dalyką. Todėl, mano 
manymu, šitą teisybę definici
joj galima apleisti —Supranta
ma. Reikia pasakyti tik tam 
tikras ypatingas socializmo tei
sybes, apie kurias, suprantama, 
yra ir tam tikras mokslas. (Tie
sa; bet, mėginant duot socializ
mo definiciją, reikia aiškiai tu
rėt omenėje, ar eina kalba apie 
jį kaipo apie tvarką, ar kaipo 
apie mokslą, ar kaipo apie ju
dėjimą; kitaip, dalykas susipai
nioja. Red.).

Jis taipgi reiškia ir “tam tik
rą judėjimą”. Šita teisybė dau
giau rišusi su socializmo įvyki- 
nimu ir todėl definicijoj, kaip 
ir mokslas, gali būti apleista.

Redakcija nurodo neteisybę 
mano definicijoj, būtent: netie
sa, kad visos industrijos socia
lizmo gadynėj tvarkys vienoda 
(mano definicijoj to nėra), vi
suomenės paskirta administraci
ja”. (Tiesa, kad pasakyta to ne
buvo; bet definicija turėjo tokią 
mintį. Jeigu sakoma, kad in
dustrijas tvarkys visuomenės 
paskirtoji administracija, tai rei
škia, industrijų tvarkymo ad
ministracija buvo vienoda. Ad
ministracijos pasidalinimas 
skyrius — kaip žeminus aiškina 
autorius — neprieštarauja jos 
vienodumui. Bet tikrenybėje, 
tai administracijų, tvarkančių 
industriją, socializmo tvarkoje 
galės būt daug. Red.).

Kadangi socializmas bus ne 
vienos šeimynos, bet visuomeni
ška tvarka, tai gali būti supran
tama, kokia ji bus: ji susidės iš 
Įvairių skyrių — nuo augščiau- 
sios įstaigos iki žemiausios, kaip 
ir šiandieninė administracija bei 
valdžia. Todėl, man rodos, tie 
terminai — visuomenės paskir
ta administracija — yra teisin
gi ir, apsilenkiant su pažyminiu 
“vienoda”, gali būti pavartoti 
definicijoj.

Kuri iš jų yra geresnė ir ar 
<uri iš jų atsako abelnai socia- 
izmo reikšmei? J. K.

Kodėl?

“Naujienos” davė progos dis- 
kusuoLi bolševizmo klausimą. 
Tas gerai. Bet negerai, kad jos 
ėmė ir uždarė tas diskusijas. 
Kodėl? Kam? Ar bolševizmas' 
jau išnyko?

Man rodosi, kad tokie dienos 
klausimai turi visuomet būti lai
kraščiuose. Apie bolševikus da- 
jar kalba visas svietas. O “Nau
jienos” jau nebenori apie tai kal
bėti.

Tas “Naujienų” paskelbimas 
specialių diskusijų apie bolševi
kus, buvo geras dalykas. Ir aš 
manau, kad skaitytojai daug iš 
to turėjo naudos. Taigi man ro
dosi, kad “Naujienos” neturėtų 
apsitverti senovės chinų siena. 
Jos visuomet buvo bešališkos į- 
vairiuosd gyvenimo klausimuo
se; tad jos turėtų būti bešališkos 
ir* toliau.

“Naujienos” juk nėra pasekė
jos jokios socialistiškos frakci
jos. Nėra pasekėjos tokioj for
moj, kaip, pavizdžiui, “Laisvė”. 
Toks atkaklus pasėkimas bolše
vikų, kaip “LaisvėŠ”, tai jau nė-

Thedford’i

Buk Sveikąjį
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę į jųsų 
systema. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, Mo
jas kraujas ir daugybė 
litų bėdų paseks, kai
tyk savo vidurius va
jais, kaip tūkstančiai 
eitų daro, imant retkar- 

; čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių Šei
mynišką kepenų gyduo^ 
le.

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Favvn, Ga.» rašo: 
“Mes vartojame Thed- 

HML ford’o Black-Draught, į ILTĮ kaipo šeimynos gydno- 
■M lę. Mano vyro motina 

negalėdavo imt Calomel,: 
nes ta • 
rus j:

udavo perstip 
•odei ji varto 
31 '’ -braught, | 

velny, vidurius 
antį ir kepenas 
>janlj . Mes var- 
jl šeimynoje ir 
kad ii yra ge- 
cepenlms pada- 

Mėgink

tojame 
tikime, 
riausi kepen..
ryta gyduolė.” Mėgink 
ją. Reikalauk tikro- 
Thcdford’o 25c už kre- 
bute. E-75

gerai.
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Apžvalga
ORGANIZUOJA BESPALVES 
MINIAS”.

Pi’ogresyves lietuvių draugi
jos Nėw Yorke ir apielinkėse y- 
ra susiorganizavusios į Draugijų 
Sąjungą, ir dabar ta Sąjunga, 
matoma, ketina pradėt sniar-

Keletas dienų atgal buvo pra
nešta, kad mirė Austrijos socia
listų, vadas, Victor Adler.

Apie jį nesenai buvo rašyta, 
kad jisai užėmęs Austrijos už
sienių reikalų minislerio vietų, 
po to kaip Austrijoje sugriuvo 
monarchija.

Jeigu augščiaus minėtoji žinia 
apie Adlerio mirtį yra teisinga, 
tai Austrijos darbininkų klesa ir 
viso pasaulio socialistų judėji
mas neteko jo asmenyje vieno 
stambiausiųjų savo jiegų.

Victor Adler dabar buvo ko
kių 67 metų amžiaus; jisai yra 
tėvas pagarsėjusio Friedricho 
Adlerio, kuris šios kares laiku 
nušovė Austrijos ministerių pir
mininką Stvvergkų.

Pirmiausiais dvejais karės
Viskas eina tvar- kiaus veikti, nes jos sekretorius metais Victor Adler buvo pakry-*

kiai ir ramiai. ŽmoniyPaskelbė atsišaukimą, raginantį

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

KAS YRA SOCIALIZMAS?

“N.” nr. 267, Skaitytojų Bal
sų skyriuje, tilpo mano paduo
toji socializmo definicija su 
klausimu, ar ji teisinga.

Redakcija atsakė, kad ji yra 
neteisinga, paaiškindama, kad 
socializmas reiškia ne vieną da
lyką, o tris: “tani tikrą visub- 
inenės tvarką, tam tikrą moks
lą ir tam tikrą judėjimą” (ar 
jojo įvykinįmui?). < . ,

Todėl aš čia bandysiu sudary
ti dar vieną socializmo definici
ją.

Socializmas reiškia “tam tik
rą visuomenės tvarką”. Tai yra 
viena teisybė apie socializmą, be 
kurios nėrą gulima padaryti tei-

Redakcija nurodo ir antrą ne
teisybę mano definicijoj, t. y. ti 
neteisybę, kad visi turtai bus 
valdomi visuomeniškai. Iman 
lokius turtus, kaip drabužiai, to
je definicijoje matome aiškią 
neteisybę apie socializmą.

Iš to viso gauname sekamas 
teisybes apie socializmą, iš ku
rių gal butų galima padaryti so
cializmo definiciją:

1. Socializmas yra tam tikra 
visuomenės tvarka. Bet kadan
gi ji dar nėra įvykinta, tai ji yra 
lik tam tikros visuomenės tvar
kos teorija (pienas).

2. Socializmo gadynėj žemė, 
turtai (? Red.) ir jųjų gamini
mo įmonės — kas iš jų bus ga
lima geriau ir naudingiau val
dyt visuomeniškai — turės per
eiti iš privatiškos nuosavybės į 
visuomenišką nuosavybę.

3. Socializmo gadynėje visuo
menės nuosavybės esančius tur
tus ir jųjų gaminimo įmones 
tvarkys visuomenės paskirtos 
administracijos, sulig visuome
nės užtvirtintomis taisyklėmis 
(? Red.).

Sutraūkiant šitas tris teisybes 
į daiktą, gauname sekamą de
finiciją:

Socializmas yra teorija to
kios visuomeniškos tvarkos, 
kurioje žemė, turtai ir jųjų ga
minimo įmonės — kas iš jų bu
tų geriau valdyti visuomeniškai 
— turėtų pereiti iš privatiškos 
nuosavybės į visuomenišką nuo
savybę ir butų valdomi per vi
suomenės paskirtas administra
cijas,, sulig visuomenes užtvir
tintomis taisyklėmis.

O gal dar ir šitokia definici
ja atsakytų socializmo reikš
mę:

Socializmas yra politinė, in- 
dustrijinė ir turtų — galinių 
riau valdyt visuomeniškai —

pęs į vadinamo “social-patriotiz- singą socializmo definiciją. valdymo demokratija.

ra soeialistiškas, bet greičiau ti- 
kėjimiškai-sektan tiškus.

Jeigu “Naujienos” turi straip
snių, kurie kalba už, ar prieš bol
ševikus, kodėl jų nepatalpinti? 
Ar dėlto, kad tos “Naujienų“ 
paskelbtosios sipecialės diskusi
jos užsidarė, tai ir bolšeykų juu 
neliko pasaulyj, ir kalbėti apie 
juos nevalia? Z

Gal būt, kad vienoda tema ra
šinių, nuobodu skaitytojams. 
Bet aš manau, kad retkarčiais
talpinti panašaus turinio straip
snių, naudinga. Ypač naudinga 
dabar, kadai bolševizmas dar lo
šia tam tikrą rolę gyvenime. Ir 
apie tą bolševizmo rolę mes turi
me kalbėti. Kada bolševiku ne- 
bus, mes nebekalbėsime apie 
juos; taip, kaų> mes nekalbėjo
me, kada jų nebuvo.

Tai mano tokia nuomonė. Ir 
aš manau, kad “Naujienos” ne- 
nusidės prieš visuomenę, jei jos 
ir toliau duos vietos tiems straip
sniams, kurie paliečia bolševiz
mą.

. ’ A. ž-tas.

(Drg. A. Ž-tui pilnai pritaria
me, kad apie bolševizmą laikraš
tyje galima ir reikia kalbėt; ir 
Redakcija anaiptol neketina ap
sitveri nuo jo “kynų siena”. Ji 
uždarė tiktai speciales diskusi
jas kurios buvo “Naujienose” 
paskelbtos. O tatai reiškia, kad 
dabar nebus duodama laikrašty
je t:ik daug vietos tani dalykui, 
kaip specialių diskusijų laiku; 
kad dabar nebus spausdinama 
tokių tuščių, nelogiškų ir neap
dirbtų straipsnių, kokius prisilį
sdavo daugelis dalyvavusiųjų di
skusijose; ir kad nebus leidžia
ma rašytojams be paliovos kar
toti tą pat. Kas interesuojasi bol
ševizmo klausimu, tas gali ir da
bar rašyt apie jį į “Naujienas“, 
pritariant bolševizmui arba ne
pritariant; bet jisai privalo pasa
kyt ką-nors nauja apie jį: arba 
paduot naujų faktų, arba gvil
deni jau žinomus faktus, bet ki
tokiu žvilgsniu, negu tas, kuriuo 
jie buvo nušviesti. Red.).

KLAIDŲ ATITAISYMAS.

Pereitame “Naujienų” nume
ryje, skyriuje Mokyklos po 
straipsniu “Amatinis švietimas” 
nepadėta rašytojos vardas. Jį
rašė Miss Louise Montgomery.

VODEVILIUS ir paveikslai 
Vodeviliaus Permaina.

?anedėlyj, Ketverge ir Subatoj 
Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 

Prie šių kninų priskaitoma ir 
1 c ir 2c kariškos mokestis 

4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

St. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W: 35th Place, Chicago.

Telephone Drover GOGO.
I)B. J. M. LIPSON, Administratorius

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

CENTRAL~MANUFACTŪRiN6
DISTRIGT BANK
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs j namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

Gaskoios $30 tu $300 1

ILegalė rata 3 ’/J % mėnesyje.
Vyrui ar moteriai, dirbančiai |
ar užlaikančiai namą.

Ant rakando, piano. rictr»* "
los. sankrovos fiztures, ve- ■
žimų, automobilio, Liberty 
Honda Ir Insurance Policiee. 
Skoliname Stoekyard’ų, lia
nos ir dirbtuves darbinin
kams, celžkclio ir bisnio ■
Įmonėms, klerkams ir tt H
Ateikite į ofisą ir mes vis
ko smulkmeniškai išaiškinsi 
me. Atdara utarninkais, kat- 
verųaia ir subatomis iki 8 
vai. vakare. Panedėliais, se- 
rodomis ir pėtayUomis iki 
8 vai. vakaro.

LOCAL LOAN CO. I
THO8. F. KERWIN. Mrr.

4647 So. Halsted Street
Fo valstijos priežiūra. i 

Tel. Drover 2116. 2-ras augštas I

Milda Teatras
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Rudeniop.

Kas niukso antai ant kalnelio?
Kas tyso plačiai gale kelio?
Kareivių pulkai, milžinų? — 
Nūnai bet nėra jau anų!... 
Gal rūmai dievaičių migloti? 
Ir tie ir kiti pašarvoti!...
O kas vėl dainelę taip graudžių
Kas rytas, kas vakaras ten audžia?
Tai pušįs ten stovi kita palei kitų 
Ir ūžia, lyg pustų trimitų;
Taip gaudžia, lyg vargų karčiausj sau lemia;
Bankas — šakeles vis į žemę
Nuleido, galingų jiegų buk neteko
Vien galvas linguoja, kaip vargšas be tako.
Nutilo... r
Švelnučio šit vėjo
Bangelė užėjo.
Viršūnės jį medžių užgavo 
Ir vėl sau tolyn nubangavo. 
Vėl gaudžia...

Brt džiaugsmas jau neima širdį, 
Kad ausįs šlamėjimų girdi. 
Nekaista iš džiaugsmo veidai, 
Nes paukščių giesmių neradai. 
Gegutė senai nekukuoja 
Ir pušįs liūdnai ten linguoja. 
Nespėja lietaus volungė. 
Tik sniegalda šaukia “spauge.”

Mėnuliui apėmus padangę
Nerimsta mergelė ant lango;
Nekaista jaunoji krūtinė:
Ruduo meilės žiedų nuskynė...
Praslinko laikai džiaugsmo, laimės,
Nūn ilgesio metas, ir baimės.
Kamuoja tave neramumas,
Bet viskas praeina kaip durnas!
Praslinks tad ir dienos rudens,
Kaip juods debesys iš tyriausio vandens.

• (Aušrinė.)

Draugui.
Ko tu sėdi nusiminęs?
Kas tau širdį spaudžia? 
Mintimis įsibauginęs— 
Leisk, tegul jos snaudžia...

Bus smagiau, jei nežiūrėsi
Pro duris Rytojaus;

Nesikrims!, neliudėsi
Del vargų, pavojaus...
Ei, šian, broli! čia mus dainos 
Skamba sutartinės.

Ko tu lauki nusiminęs?
Kas gi širdį spaudžia?
Mintimis įsibauginęs—
Leisk, tegul jos snaudžia!

3-XI-18 Kovas.
—o----

Laisves Bondsai 
perkami už cash. Einel and Co.» 740 
W. Madison, kampas Halsted gat., 
room 232, 2-ras augštas, virš Famous 
Clothing Store. Atdara vakarais iki 
8. Ncdčldicniais 10 iki 1.

Kur Laikot Savo Pinigus?
Laikant namie, pas biznierius ant palaikymo, arba kitose nesaugiose vietose 

—Jus galite prarasti juos kas valanda.
LAIKYKIT PINIGUS GERAME, SAUGIAME, IŠBANDYTAME BANKE.

Moka 3čią nuošimtį ir 
padėtus pinigus išmo
ka ant pareikalavimo. 
GANDAS, kad buk 
valdžia paims iš ban
kų žmonių pinigus, y- 
ra neteisingas.

Central Manufacturing District Bank 
(STATE BANK)

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

šis yra taip GERAS ir TVIRTAS bankas, kaip did liausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis. 
PINIGUS ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IŠKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredomis ir subatomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas. S. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

Adomas Juodasai.

Žodžiai ir darbai.* * * • r

Paprastai, žmonės daugiau 
kalba negu dirba, prižada dau
giau negu gali išpildyt. Ir tame 
nieko nepaprasta. Jeigu visos 
žmonių, svajonės, jų geri suma
nymai butų pravesti gyvenimą n, 
šiandie pasaulis išrodytų visai 
kitokiu negu kad jisai yra da
bar.

Žmonės yra mirtini sutvėri
mai. Žmonės, turintįs kadir ge
riausius prakilniausius norus, 
dažnai daro klaidų. Kartais jų 
sumanymai, nors ir taip geri, bet 
nepraktiški; ne nuo to galo pra
dedami, kur reikėtų. Kartais 
vėl jie ateina nelaiko. Ir jie 
lieka neįvykintais, užmirštais.

Taip iškįla ir žlunga daug ge
rų sumanymų. 

♦ * *

Nuo žodžių iki darbų toli sto
vime ir mes, lietuviai darbinin
kai; ypač naujoji musų atžala 
—jaunuomenė.

Kad negaišinus brangų laikų 
ir neužėmus daug vietos, imki
me kadir pačius paskutiniuo
sius musų žodžius-sumanymus. 
Nesenai buvo puk<.-ltu klausimas 

apie įsteigimą taip l vadinamo 
Literatūros Fondo. Sumany
mas geras ir remtinas. Juk 
kur rasime tokį bukaprotį, ypa
čiai jaunuolį, kuris nenorėtų 
šviestis pals ir šviesti kitus savo 
draugus? Vis dėlto, kol kas tai 
buvo ir yra tik — sumanymu. 
Ir veikiausia, jei “gyvenimo bė
gis’’ nepakryps kiton geresnei! 
pusėn, jisai liks užmirštu suma
nymu..

Dar vienas pavyzdėlis. Ke
lios savaitės atgal šioje vieloje 
buvo pakeltas kitas, mano ma
nymu, dar svarbesnis-butinesnis 
klausimas — įsteigimas L. S. J. 
Lygos centro. Ir apie jį nieko, 
nič nieko nebegirdėt... O orga
nizacija be savo centro, tai kaip 
vyras be galvos! Naje, tokio vy
ro, kuris visai neturėtų galvos, 
nėra ir negali būti. Bet aišku, 
kaip diena, kad ir organizacija 
be centro gyvuot negali. Tai juk 
parodė pats praktiškas veikimas. 
Liet. Soc. Jaunuomenės Lygos 
amžius siekia apie trejatų metų. 
Ir per visų tų laikų ji pasiliko 
tokia pat, kaip buvusi — trįs ke
turios kuopeles...

Tokie tai musu žodžiai ir... 
darbai. 

* ♦ *
Daug kartų šioje vietoje buvo 

rašyla-raginta: “draugai jaunuo
liai, organizuokimės, švieski- 
mės ir švieskime kitus!”

Tai buvo lik raginimas, suma
nymas — žodžiai gabesniųjų 
toliau prasisiekusių musų drau
gų. Praktiškame, kasdieniame 
gyvenime tatai nerado atbalsio. 
Ton-— nertv našios dirvos.

Kodai? Tam yra daug prie
žasčių,. Visų jų suminėti nėra 
reikalo. Pakaks nurodžius tik 
dvi, pačias svarbiausias. Jos yra 
—musų nesubrendimas ir tos 
ypatingos sąlygos, kuriose ran
dasi netik musų jaunuomenė, o 
ir visa Amerikos lietuvių visuo
menė.

Musų nesubrendimas yra ta 
klintimi, kuri neleidžia mums 
permatyti minėtų sumanymų 
svarbų ir mindą. Ypatingosios 
sąlygos gi yra musų pasiskaidy- 
mas milžiniškąjame amerikiečių 
okeane. Mes esame išblaškyti 
įvairiose šios milžiniškos šalies 
vietose ir tai — mažais, nežy
miais būreliais. Mes neįstengia
me palaikyti tarp savęs netik 
nuolatinių, o ir “periodinių ry
šių. Be šito pasekmingas orga
nizacijos gyvavimas, josios bu-

Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių čia sudėti pini
gai butų pilnai apsaugo
ti. BANKOS šėrininkai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakomingi už 
banko saugumų.
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nes organizacijų. Lygos ir ra- 
teini turėtų bendrai veikti. Ne
atidėliojant reikėtų surengti ne
kurtose valstijose prakallbų mar
šrutui!' visais kitais galimais bu-

jojimas darosi labai sunkus, o 
kai kur visai negalimas.

Tokiose tai aplinkybėse mes 
kalbame ir veikiame.

Vis dėlto, reikėtų kas nors da
ryti, kad nors dalis tų žodžių lik
tų darbais. Šiame atsitikime^ 
sumanymas npie I-.. S.

J. Lygos Centro. Tam nereikia 
daug smegenų, reikia lik gero 
noro ir (rupulį darbo.

Atsiliepkite, draugai, jeigu 
jus manote esu tikrais draugais 
ir organizacijos nariais.

Veikime kiek galime ir kaip 
galime. Gal iš karto tasai mu
sų darbas nebus tobulas, neduos 
lokių pasekmių, kokių mes ti
kėjomės. Vis dėlto, tuo mes 
busime nužengę vienų žingsnį į 
priekį, o nu atgal.

—Vaidonis.

Jaunimui pasveiki
nimas.

Brangus jaunime! — Žiaurioji 
pasaulio nelaimė jau užsibaigė! 
Kares dievaitis nebesišvaislo Eu 
ropos kloniais. Pūstelėjo malo
nus vėja'lis ir atgaivino musų 
suvargusia sielų. To mes senai 
laukėme. Kur lik ėjome, veikė
me, nuolat apie tai svajojome; 
dažnai ir naktį apie tai sapnavo
me. Kartų musų svajonės išsi
pildė. Ta senai laukia naujiena 
atėmė nuo musų krutinės slogu
tį, kuris taip ilgai mus slėgė... 
Visi mes giliai alsidusome.

Bet tuo dar musų džiaugsmas 
neužsibaigė. Netolimoj ateityj 
mes da labiau atsidusime, da la
biau musų veidai nušvis. Neužil
go atsidusime, naujoj gyvenimo 
atmosferoj, po 'laisvu mėlynu 
dangumi, kur mes ir vėl galėsi
me laisvai apsimainyti savo min
timis ir varyti pirmyn pradėtąjį 
darbą. Tik, draugės ir draugai, 
neįižmirškimė savo idėjų. Lai 
tas didis džiaugsmas neapsvaigi
na musų nū ant valandėlės; lai 
jis suteikia mums naujas prakil
nias idėjas; lai suriša mumis 
lygybės brolybes ryšiais ir duo
da mums naują neišsemiamą 
energiją. Visi su pasišventimu 
ir linksmais veidais stokime dar
ban !

Užsibaigdama pasaulio nelai
mė pajliko didelį laimėjimą pa
saulio proletariatui. P a v o- 
j ingi a u s i s 1 a i s v a m 
žmonijos plėtijimuisi ele
mentas liko sunaikintas. Šian
die visa darbininkų k lesa džiau
giasi ta pergale. Ir yra ko džiaug 
lies: Vokietijos darbininkai įžen
gia į naują draugijos tvarką 
į Socializmą. Velykime jiems ge
riausio pasisekimo jų prakilnu
me darbe. Lai gyvuoja Vienybė, 
Brolybė ir Socia’lizmas!

Draugės ir draugai, leiskite 
man pakelti vieną klausimą ir 
jį truputi pagvildenti. Aš no
riu paklausti jūsų, ką mes dabar 
veiksime?

Kiekvienas atsakysite, kad 
darbo begalės, kad reikia, nieko 
nelaukiant, visiems išsijuosus 
dirbti ir dirbti. Taip, tai liesa. 
Bet yra svarbiausia turėti tinka
mą darbo pieną ir žinoti nuo 
kurio galo jį pradėti. Aš ma
nau, kad mums visupirmiausiai 
reikėtų pradėti organizuoti jau
nimą — tverti tvirtą jaunuome- 
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(tais varyti agitacijų. Dabar ar
tinasi žiema — parankiausis lai
kas jaunuomenės organizavi- 
imii. 'Foric-l reikėtų visiems pa- 

si rody t i ką nūs galime nuveikti. 
Į darbą, draugai! Į darbų visais 
galimais budais.

Antras iš eilės darbas — tai 
apšviela. Mums reikia pasisten
gti įgyti daugiau mokslo, žinoji
mo, belo pamokinti mažiau ži
nančius musų draugus. Tai yra 
musų pareiga. Kai kuriuose 
miestuose progresyvės organi
zacijos sutvėrė propagandos ino- 
kybas. Kiekvienas, turintis liuo- 
so laiko, turėtų jus lankyti. Ti
nai, tarp kitko, yra gvildenama 
mokslinis socializmas — politi
niai ir ekonominiai darbininkų 
klesos reikalai. Čia yra geriau
sia proga įgyli reikiamo žinoji
mo apie savo klesos reikalus. 
Pasinaudokime ja.

Gal tūli iš musų už melų kilų, 
o gal ir greičiau, grįšime užjū
rio. Tenai bus labiau gyveni
mui reikalingos ir lloš jame di
desnę rolę tas, kuris bus daugiau 
apsišvietęs. O kas svarbiausiai, 
turime būti prisirengę vesti k le
sinę kovą su juodais draugijos 
elementais. Mes su tuo susitik 
sime, tai neišvengtinas gyveni
mo apsirei:kimas. 'lodei, jau
nime, mes turime organizuoliea, 
lavinlies, nes esame darbininkų 
klesos avangardas; nuo musų 
priklauso gyvenimo ateitis.

Ant galo mums reikia turėt 
omenyj Lietuvos jaunimų. Mes 
žinome, kad jis neužilgo išties 
savo rankas pat} mus, reikalaus 
dvasinio peno. Jo šauksmo mes 
negalėsime, negirdėti. Tai neei
kvokime laiko veltui, ibet reng
iamės prie didelių gyvenimo 
permainų, s u kuriomis mes ne
užilgo susitiksime.

Jaunuoliai ir jaunuolės, neuž
mirškime obalsio — švieskimes 
ir kitus švieskime! Atminkime 
savo pareigi s link Lietuvos jau
nimo, padu< kinio vieni antriems 
ranką ir visi linksmais veidais 
eikime į šviesesnę, laimingesnę 
gyvenimo ateitį. Baimę ir nusi
minimą pa<’ėkime į šalį; nepai
sykime jokių gyvenimo kliūčių; 
pasitikėkime savimi, o musų 
troškimai ii svajonės išsipildis.
Pasanllis priklauso nu lavonams, 
bet žmonėn s, norintiems gyven
ti. Mes esame tie žmonės, to
dėl ir turime dirbti. Nėra abe
jonės, mes dirbome ir dirbsime 
savo ir žmonijos gerovei; mes 
pergalėjome daug sunkių gyve
nimo klinčių, pergalėsime ir bu
simas. Pasaulis priklauso jau
nuomenei.

A. Dvylis.

Prieš savo teisėją.
Pas viešpaties sostą stovėjo 

žmogžudys.
Prisipažink papildęs nuodė

mę! — tarė jam viešpats.
■—Aš niekuomet nupapildžiau 

nuodėmes — atsakė žmogus.
Tuomet pasaulio tvėrėjas su

raukė kaklą ir rųsčiai prabilo:
—Tu užmušei! Užtai eisi am

žinau prakeikiman...
—Viešpatie, mes, žmonės, vi

suomet leidžiame kallinamiem- 
siems laisvai pasiteisinti prieš 
teisėją. Ar daleisi man kuli z- 
dį savęs pa teisinimui?

— Kalbėk! — atsakė sutverto-' 
jas.

Tuomet žmogus atsistojo 
prieš viešpatį, išsitiesė visu sa
vo augumu ir pūslėta ranka pa
sirėmė ant kirvio, kuriuo jisai 
užmušė savo auką, ir tarė:

- Viešpatie, tu mane jau nu- 
teisei. Didesnės bausmės, kaip 
amžinas prakeikimas, negali 
man uždėti. Taigi jokia kita 
bausmė neriša tavo variniu! lic-

(Seka ant 6 pusi.).

Monologai, Ųeklemacijos, Dainos, Juokai, Veikalai 
Teatrams Lošti ir šiaip visokie žaislai.

DARBO ŽMONIŲ KNYGYNE ga
liniu gauti gražių Monologų apie 
18 rūšių, kiekvienas po .... 5c 
Monologai ir Deklemacijos.. 25c 
Dekleinatorius ir Sceniškoji

Mimika ..............................  10c
Dekleinatorius......................... 50c
Džian Bambos Spyčiai......... 25c
Tikri Juokai ....................... 50c
Juokai Juokeliai net linksta

keliai ...................   20c
Kirpikai .................................. 5C
S vajus. Tragedija. Poema .. 40c 
Sielos Balsai .......................... 75c
Naujausios ir Visokios Dainos 50c 
Girtuokliu Gadzinkos ......... 10c
Eilės ir Straipsniai ............. 25c
Rėplos Kančios .................... 10c
Amžinos Dainos ................. ... 10c
Kuri. A. Vienožinskis ...............15c
Naujos Davatkų Gadzinkos .. 10c 
Girtuoklių ir Blaivininkų

Kantičkos ........................... 10c
Griaudųs Verksmai ............. 10c
Revoliucijos Dainos ............... 15c
Davatkų Gadzinkos ir kitos

linksmos Dainos ............. 15c
Dainos Vasaros Grožybių .. 20c 
Pirmieji Žiedai .................... 15c
Naujausios Giedojimo Psalmės 10 
Apgailestavimo Balsifi ......... 15c
Laisvės Kalinys .................... 20c
šlėktų Malonės arba Majuvka 10c 
Gludi-Liudi ........................... 50c
Mačio Kėkšto Eilės......... .  . 50c
VeseRjos ir Giesmės.............30c
Vabalinhikų Dainos.............25c
Kovotojų Giesmės ................  15c
E. Steponaičio Raštai .... 1.00 
Eilėmis ir Proza ................  40c
Laisvos Valandos ................ 15c
Gyvybė (Kantata) ............... l()c
Revoliucijos Giesmės su gai

domis .................................... 35c
Trimitas, apdaryta $1, be ap. 75c 
Dainos Kun. Antano Vieno

žinskio ............................... 15c
Teatrams Knygos:

Svetimas Dievas, drama tri
jose veikmėse, 7 ypatų, 28 
puslapių. Kaina ............. 15c

Mulkių Apaštalas, komedija
5-ioins ypatoms ................  15c

Rusijos Caras (monologas) .. 10c 
Netikėtai. Komedija 3 aktuo

se, 7 ypatų ........................ 10c
Žmonės. Drama 3jo.se v. 8 yp. 15c 
Knypkis. 1 akto kom.; 3 yp .. 10c 
Našlutė. 2 veikmių, 3-jų pa

veikslų drama, C yp...........10c
Katriutės Gintarai. 3 veikmių 

vaizdelis su dainomis ir šo
kiais, 11 ypatų ............. 15c

Jonukas ir Marytė. 4 v., 8 yp. 10c 
Medicinos Daktaras. Komedija

1 veiksmo; 9 yp................... 20c
Lizdas Naminio Liūto. Drama

3 veiksmų, 11 yp................... 15c
Žile galvon—Velnias uodegon

komedija 1 veiksmo, 5 yp. 10c 
Piršlybos. Koined. 2 v., 9 yp. 20c 

. Piotro Caruso. 1 veiksmo dra
ma, 6 ypatų .......................  10c

Kontrabandininkai. 4 aktų 
tragedija, 18 yp............... 20c

Dėdė Atvažiavo. Komedija 1 
akot, 6 ypal.......................20c

Pirmi žingsniai. Drama 1 vei
ksmų, 11 ypatų ............. 20c

Consilium Facultatis. 1 veiks
mo komedija, 8 yp.........15c

Akis už akj, dantis už dantį.
Juokai 1 akto. 5 yp............ 10c

Pono Felikso Atsilankymas .
1 veiksnio komedija, 5 yp. . .20c

R« S. — Kurių veikalų arba dainų Čia nerandate pažymėtų -*• 
kreipkitės laišku įdėdami krasaženklį atsakymui.

Apart veikalų čia yra galybė visokių kitų knygų, paveikslų, po- 
pieros, rašalo, paišelių; taip-jiat galima per mus užsirašyti ir pa
vieniais pinkli laikraščius: Naujienas, Laisvę, Moterų Balsų, Kelei
vį, Kardą ir Dilgėles. Sutaisome, aiMlarome senas knygas.

Kreipkitės šiuo adresu:

Darbo Žmonių Knygynas
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Boulevard 8329.
llllllllllllllllllllliMIH
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Saląputrifi. 1 veiksmo kome
dijų, 4 yjiatų ..... . ........  10c

Sulig Naujausios Mados. Ko
medija 2 veik. g yu..... . 10c

Paskendęs Varpas. Pasakos 
drama, 5 aktų; 12 yp.....50e

Vagis. 1 veiksmo cbuma 3 y p 15c 
Milijonai Vandenyj. Drama 3 

veiksmų, 9 yp. ............  iQc
Migla. 1 veiks, komedija, 4 yp 10e 
Gudri Našlė. Juokažaistis Ž 

veiksmių, 8 yp.................20c
Draugas. 1 veiks, drama 3 yp. 10c 
Kun. Grimai los Baštinyčioje .

komedija 1 akte................ 10c
Bomba. Komedija 2 akt., 8 yp. 25c 
Prieš vėją Nepapūsi. Komedi

ja 3 akt., 9 yp....................,20c
Nihilistai. Tragedija 3 aktuo

se. 29 ypatų .................... 2Se
Penktas Prisakymas. Drąsią

1 veiksmo, 9 y p................ 10c
Viršaičio Vargai. ! veik. 6 yp. 10c 
Du Broliai. 4 veiks. 5 atidengi

mų drama, 21 vp.................. JOc
kiaunės Karžygiai. 4 veiksmų

tragedija, 12 yp................... 25c
Geriaus vėliaus —negu niekad.

komedija vieno akto, 7 yp. 15c 
Svečiai. 1 veiksmo trag. C> yp. T5c 
Nežudyk. 1 veiksmo dramos

vaizdelis, 8 yp.................... 10c
Garas Sibire, 1 akto lošias 5 

ypatoms ....................... 25c
Persk irų Teisėjas, 1 akto ko

medija, 11 ypatų .............. 10c
Mindantis Lietuvos Karalius.

Istorijos paveikslas, 5 aktuo
se. 11 yp..............................25c

Išgama. Drama 2-sc akt. 9 yp. 10c 
Farmazonai. 3 aktų kom. 14 y. 50c 
Žingsnis prie Šviesos. 1 akto 

vaizdelis ir monologas Naš
laitė. 14 ypatų...............igc

Amerikoniškos Vestuvės. Ko-
mediją 2 aktų, 10 y p....... 10c

Gadynės Žaizdos. Drama 4 vei
ksmų, 9 yp.....................  *»•

Jaunystės Karštis. 1 veiksi 
komedija-farsas ir Susižir 
davimas Pagal Sutartį. Din 
Jogas .............................. j(l

Ant Dugno. Paveikslas 4 vei
ksmą, 15 ypatų ................ 50c

Guminiai Batai. Farsas 1 ak-
to, 4 ypatų.......................  iOc

Saliamono Sapnas. (koma -
veiksmo, 5 ypatų ......... 10c 

O. S. S. Arba Šliubinė -Iškilmė.
1 akto farsas, 6 ypat. 15c 

.ve‘-2SF 
SoJonkėa. Dramai ak. sjp. 25c 
Pinigų Nėr. Vaizdelis iš jauno 

dvarininko gyvenimo, 11 y. 10c 
Legališki žmogžudžiai, trage -

dija 3 aktų, 17 yp............ . .  10c
Linksmos Dienos, 2 veiks

mų, iŠ liaudies gyvenimo vai
zdelis su dainom ir šokiais 
12 ypatų ............ .............. 10c

Aukso Veršis, 1 veiksmo ko
medija, 5 yp.................... 15c

Mflcbeth. Tragedija 5aktų
21 ypatų .............. . ..........  75c

Pirmasis Degtindaris, 6 veiks
mių kom., 11 yp...................40c

Namai Pragarai. Kom. 4 vp. 10c 
Paskutinė Banga. Dramų *3-

jose veikmėse, 3 yp............ K)c
Teatras žmonijos Gyvenime 20c 
Velnias—Išradėjas. Ixmgva

Operų, 2 akt. su baletu 14 y. 20c



(Tąsa seka nuo 5ta pusi.);

žuvį. Taip, ašai stoviu prieš ta
vo sostą, aš apkaltintasai, ir kal
tinu tave. Kaltinu tave žmog
žudystėj, kurią ašai papildžiau! 
Kaltinu tave, kad tu davei man 
šitą kirvį, kuriuo aš užmušiau 
nekaltą auką. Aš kaltinu tave, 
kad tu papildei mano atliktas 
nuodėmes... Nejaugi tu neesi vi
sagalis? Be tavo žinios nekrin
ta nė vienas plaukas nuo galvos. 
Taip, argi tu neesi mano tvėrė
ju? Ar tai ne tu sutvėrei gerą 
ir blogą? Nejaugi gera sutver
ti žmogžudį? Ar tu esi geru? 
O gal ne tu sutvėrei niane? Ne
jaugi tu neturi galios ant savo 
tvarinių?! Ar tu neturėjai galy
bės nukreipti ve šitą silpną ran
ką nuo nekaltos aukos? Visa
gali, nejaugi tu esi toks bejie- 
gis... Maloningiausias, ar gi esi 
tokiu piktu?.. Tavo kankinamas 
tvariais kaltina tave, tave — jo 
tvėrėją! Klausyk, per mane kal
ba visa gaflybė, kurią tu kada 
nors esi sutvėręs. Sutverdamas 
žmones ir visą gyviją tu kartu 
sutvėrei ir šitą baisų, nepaken
čiamą skurdą ir brolžudingas 
kovas. Aš kaltinu tave, tvėrėjau 
myrio nuodėme. Ar tu, visnga- 
lingasai tvėrėjas, galėjai sutver
ti myrio nuodėmę? Ar gali tai 
pakęsti savo tvarinių karalijoj?.. 
Taip dėjos per ilgus tūkstančius 
metų. Ir tu, visagalingasai tvė
rėjau, drįsti užtai 'bausti savo 
tvarinius? Ar tai pridera tau. 
Visų maloningiausiam... Mes,

žmonės, apsaugojome paukščius 
nuo plėšrių kačių. Vienok tu, 
Viešpatie, pilnas visagalybės ir 
malonybės, negaili apsaugot gil
tųjų nuo blogųjų! Tvėrėjau! 
Dar kartą aš kaltinu tave varde 
visų tavo tvarinių!

Žmogžudys pakėlė aukštyn sa
vo veidą ir ugningomis akimis 
pradėjo jieškoti rūstaus Viešpa
ties veido. Atsakymo nebuvo. 
Svieto tvėrėjas, kurį jisai kalti
no savo prasižengime, buvo iš
nykęs ir nebepasirodė.

—Ad. Narbutas.

Jaunas Karalius*
(Tąsa)

—Musų valdytojas! — kar
čiai sušuko audėjas, —jis toks 
pat žmogus, kaip ir aš. Tarp 
musų ir jo tik toks skirtumas, 
kad jis dėvi puikius rublis, tuo 
tarpu kada aš vaikštau skarma
luose, ir kada aš mirštu badu, 
tai jis nemažai kenčia dėl persi
valgymo.. .

—Šalis laisva, —tarė Jaunas 
Karalius, — o tu juk nėši kieno 
nors vergu.

- Karėje, — atsakė audėjas, 
—galingieji pavergia silpnuo
sius, o ramiame laike turčiai 
pavergia vargšus. Kad gyvenus, 
mes turime dirbti, bet jie mums 
duoda tokią mažą algą, kad mes 
vargstam ištisas dienas dėl jų; 
vargsatm ištisas dienas dėl jų; 
jie prisipila pilnas skrynias au

kso, o musų vaikai be laiko vy-

The VViersema State Bank
A STATE SAVINGS BANK

11106-08 Michigan Aventie
Raportas prieš pradedant biznį ant Lapkričio 2, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.
TURTAS

Paskolos ir diskauntai $939,332.58
S. V. Bondsai ir Certif. 286,639.00
Munic. ir Korp. Bonds. 288,103.67
Overdraftai . . . 435.80
Fikčeriai . . . 3,600.84
Grynais ir iš kitų 

priklausančiai
bankų

251,331.46

ATSAKOMYBES
Capital stock sumokėta $200,000.0(1
Perviršio fondas .......... 10,000.00
Nepadalintas pelnas 17,011.01
Depozitai . . 1,536,976.54
Rezervuoti taksomš ir In-

terest . . . 8,455,89

Visas turtas Visi atsakomybės $1,772,443.41$1.772,443.44

Oficieriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. WIERSEMA, Kas. 
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDERICK J. WIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandt, Theophilius Schmidt, Asą VViersema, Nicholas W. 
Wiersema, Hcrman L. Barnes, George Dalenberg, Catrines Dellaan, 

Frederick J. Wiersenia, Edvvard W. Thomas.

Iki šiol, kol na
udojama koky
bė jus negalite 
apsirikti, jeigu 
jus čia pirksit. 
Mes parduoda
me vien tik ge
rus drabužius, 
ir gvarantuo- 
jame kokybę, 
kainą ir darbą 
visų drapanų. 
Musų dideliau- 
si skyriai

Vyrų ir Vai
kinų Unijos 

Darbo
Siutai ir

Overkautai JOS. BLOZIS, lietuvis pardavėjas.

Pradedant kaina nuo

$15.00 iki $40.00
ir nežiūrint kaip stipriai jus mąstote, jums galima 
pritaikyti, mes jums pritaikysime labai gerai.
Jeigu jus neturėtumėte gatavų pinigų, mes priimsime jūsų laisvės 
bondsą kaipo mokesti už pirkinius.
Musų skyriai trumpų kelnių siutų ir overkautų vaikams nuo 3 iki 
17 metų yra labai dideli ir pilni.
Mes užkviečiame jus apžiūrėti.

Atdara kas 
vakaras apart

Se rėdos ir 
Pėtnyčios

ATDARA NE-

DELI0MIS
IKI PIETŲ

j 1800 iki 1806 Blue Island Avė., kampas 18-tos gatv

NA U JI E N O S, Čhieagę/Ili.

Vergai

Subata, Lapkričio 23, 1918.
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stn! Veidai mums brangių y-i jstunig jį į vandenį.
patų pasidaro šiurkščiais ir pik- pradėjo snausti prie irklų. Vėl 
tais. Mes padarom vyną, o ki- ir vėl pasirodė noras ir kožną 
ti jį geria; mes sėjant javus, bet kartą jis atnešė po puikų žem- 
musų stalas tuščias. Mes ap- čiugą. Galeros savininkas svėrė
kulti retežiais, nors jų ir nesi-’juos ir dėjo į žalsvą skurinj 
mato. Mes esam vergais, nors maišelį. Jaunas Karalius mėgino
žmonės ir vadina mus laisvais.

Ar visiems tas pats? — pa
klausė Jaunas Karalius.

_Visiems tas pats 
kė audėjas. mažiems

prabilti, bc’t liežiuvs jam tarsi 
priaugo vrie gomurio ir lupos 
buvo tarsi sustingę. Juodveid- 
žiai nuolat šnekučiavosi ir ant 
galo susibarė už eilę žibančių 
karielių. !>vi gervės skraidė ap
link laivą. Pagalios naras pasi-

atsa- 
kaip jauniems, 

taip ir seniems, kaip moterims 
taip ir vyrams, kaip
vaikams, taip ir metais sulenk
tiems seneliams. Pirkliai spau
džia ir išnaudoja mus, o mes 
priversti esam jų klausyti. Ku
nigas, kalbėdamas savo rąžan
čių, pravažiuoja pro šalį, ir nie
kas apie mus nesirūpina. Mu
sų tamsiom gatvėm slenka Sku
rdas savo alkanomis akimis, o 
paskui jį, žvėrišku veidu, eina 
Prasižengimas. Vargas prike
lia mus anksti rytą, o Gėda spa
udžia mus nakt| Bet kas tau 
rupi apie tai? Tu — ne mūsiš
kis. Tavo veidas perdaug lai
mingas.

Ir paniuręs audėjas atsigrįžo, 
kad tęsus toliau savo darbą. 

Jaunas Karalius pamatė, kad 
audinys buvo audžiamas iš auk
sinių siūlų. Bailė apėmė jį ir

— Kam jus audžiate šitą au
dimą?

—Tai bus karūnavimo rūbai 
Jaunam Karaliui, — atsakė au
dėjas. Bet kam tau tai reika
linga žinoti?

Jaunas Karalius garsiai suri
ko ir... atbudo savo kambaryj. 
Per langą malėsi didelis gelto
nas mėnulis, besimaudantis u-

Ir vėl Jaunas Karalius užmi
go, ir vėl jisai matė sapną. Ir 
štai kas jam prisisapnavo: Jam 
rodės, kad jis guli ant denio mil
žiniškos galeros; ją irklavo šim
tas vergų. Ant kauro, greta Jau
nojo Karaliaus, sėdėjo galeros 
savininkas. Jis Ibuvo juodas 
kaip anglis, ant galvos nešiojo 
juodą šilko turbaną. Dideli si
dabriniai auskarai buvo įvesti j 
jo ausis; o rankoje jis laikė svars 

padarytas iš dramblio 
Vergai buvo veik nuo-kaulo.

gi; Jų kimus pridengė menki, 
suplyšę žiurstai. Visi buvo sura
kinti retežiais pre viens kito. 
Karšti saulės spinduliai degino 
juos, o juodveidžiai užveizdos 
lakstė tarp eilių ir plakė irkluo
tojus ilgais skuriniais botagais. 
Vergai įtempdavo savo išdžiuvu
sias rankas ir vos vos judino 
sunkius irklus. Tyro vandens 
lašai taškėsi į visas puses. Pa
galios galera priplaukė mažą 
už ta ką ir jie pradėjo matuoti 
gilumą. Nuo krašto putė leng-

didttius trikampius žėglius smu
lkiomis rausvomis dulkėmis.

asilų prijojo prie krašto, ir pra-

Galeros savininkas paėmė gra
žiai padabintą sekloką ir palei
do vilyčią, kuri vienam arabui 
pataikė tiesiai į gerklę. Pasta
rasis sunkiai sudribo ant žemės, 
o jo draugas tuoj nujojo į šalį. 
Vos tik spėta nulleisti inkarą ir 
žėglius, juodveidžiai atnešė il
gas virvių kopėčias. Galeros sa
vininkas įleido vieną jų galą j 
vandenį, o antrą prikalbino prie 
denio ant tam tikrai pritaisytų 
kubiniu. Tuomet juodveidžiai 
nutvėrė vieną jauninusį vergą, 
numušė nuo jo retežius ir užlip
dę jam nosį ir ausis vašku, pri
rišo prie juostos sunkų akmenį. 
Vergas sunkiai nusileido kopė
čioms ir pasinėrė vandenyje. Ke
letas burbulų pasirodė toje vie
toje, kur jis pasinėrė. Vergai 
nepaprastu įtenipimlu žiurėjo j 
vandenį. Valandėlei praslinkus 
naras išlindo iš vandens ir sun
kiai afišuodamas nusitvėrė už ko- 
piečių; dešinėj rankoj jis laikė 
žemčiūgą. Juodveidžiai ištrau-u 
kė iš jo rankų žemčiūgą ir vėl r

gas, kurį jis dabar išnešė, buvo 
puikesnis už visus žemčiūgus 
nes turėjo pilno mėnulio išvaiz
dą ir buvo skaistesnis už Aušri
nę. Bet vergo veidas buvo ste
bėtinai išbalęs, urnai jis puolė 
ant denio ir iš ausų ir nosies 
pradėjo bggti kraujas. Keletą 
karių jis truktelėjo ir nutilo. 
Vergai-juodveidžiai patraukė pe
čiais ir įmetj lavoną į vandenį. 
Galeros savininkas garsiai husi- 
juokė ir ištiesęs ranką, paėmė 
žemčiūgą; pridėjęs jį prie kak
tos jisai nullenkė galvą.

—Jis puikiai padabins musų 
Jaunojo Karaliaus skeptrą tarė 
jis. Ir davė ženklą kelti inka
rą.

Kada Jaunas Karalius šitai iš
girdo, jis garsiai1 riktelėjo ir nu
budo. Pro langą matėsi, kaip 
ilgi, blyškus aušros spinduliai 
šlavė nuo dangaus gęstančias 
žvaigždes. Ir vėli jis užmigo; ir 
vėl matė: sapną. Ir štai kas jam 
prisisapnavo:

Jam rodėsi, kad jis eina be
galiniu mišku, kur medžiai au
gina nepaprastų vaisių ir kur 
pilna puikių nuodingų gėlių. 
Vaidokliai šnypštė ir gražios pa
pūgos šokinėjo taip šakų. Mil
žiniškos želvės snaudė karštame 
lingyne. Medžiai buvo pilni bež
džionių ir povų.

Vis toliau ir toliau jis ėjo, pri
ėjo kraštą. Ten jis pamatė ne
suskaitomą daugybę žmonių; jie 
dirbo vagoje nusekusios upės. 
Lunį ant uolų tarsi skruzdės. Jie 
kasė gilius šulinius ir leidosi į 
juos. Kiti didelėmis kirkomis 
kirto uolas, o dar kiti rausėsi 
aniltynė. Jie rovė kaktusus ir 
mindžiojo raudonas gėles. Visi 
kaistligiškai skubėjo ir ne vie
las iš jų ndbuvo be užsiėmimo, 
’š tankaus urvo juos dabojo 
Mirtis ir Godumas. Mirtis tarė:

—Man nuobodu; atiduok man 
tris iš jų ir paliuosuok mane.

Godumas pakraipė galvą: • 
—Jie mano tarnai — atsakė 

jis.
Mintis jo paklausė:
—Ką tu ten laikai rankoje?
—Tris grūdus — atsakė Go

dumas — bet kam tau šitai ru
pi?

—Duok man vieną grūdą — 
aišuko Mirtis — aš pasodinsiu 
:j savo darže; tik vieną ir aš ei
siu iš čia.

—Aš tau nieko neduosiu—at
sakė Godumas, slėpdamas su
gniaužtą ranką po drabužiu.

Mirtis garsiai nusikvatojo, ir 
laėinus taurę panėrė ją į klaną 
(š taurės pasiskleidė Pdlkių Dru
gys. Jis perėjo per minią ir treč- 
dalys jų patapo lavonais. Šal
tas rūkas sekė paskui jį, o šalę jo 
šliaužiojo vandeninės gyvatės.

Kada Godumas pamatė, jogei 
trečdalis jo žmonių mirė, jis

—Tu užmušei trečdalį mano 
tarnų. Eik šalin! Totorijos kal-( 
nuošė karė; karaliiai kariaujan
čių štilių šaukia tave. Afganis
tano kareiviai užmušė juodą jau- ( 
tį ir eina į kovą. Ko tau čia rei
kia mano pakalnėj ir ko tu čia 
užtrukai? Eik ir negrjžk dau
giau.

—Ne, — atsakė Mirtis, — pa
kol tu neduosi man vienž grū
dą, aš neisiu iš čia.

Bet Godumas dar tvirčiau sug
niaužė ranką, ir sugriežė danti
mis:

—Aš nieko tau neduosiu,—su
murmėjo jisai.

Mirtis ir vėl nusijuokė ir pakė
lusi juodą akmenį metė jį į miš
ką; Iš tankumynų išėjo karštli
gė su ugniniu ploščiumi. Ji perė
jo per minią ir pafliete ją, ir kiek
vienas kurį tik ji palietė — mi
rė. Žolė vyto po jos kojų, ir ant 
jos kelio.

—Tu žiauri! — Suriko jis. Tu 
žiauri! Badas siaučia sienomis 
aptvertuose Indijos miestuose, 
o vandens šuliniai išdžiuvo įSa- 
nuirakande. Badas siaučia sie
nomis aptvertose Egypto mie
stuose... Nilius neišsiliejo iš 
krantų, ir kunigai prakeikė Izi- 
dą ir Ozirisą. Eik ten, kur tu 
reikallinga ir palik man mano 
tarnus.

—Ne, — atsake Mirtis, kol tu 
man neduosi vieną grūdą, aš nei
siu.

(Bus daugiau).

Tarp jaunuomenės
Trejos vestuvės.

Can you beat it? šiomis dieno
mis apsivedė visa eilė lygiečių— 
Pirmos kuopos narių. Šičia ga
liu jums paskaitliuoti. Taip: 
d. A. Kreiza su p-le M. Babičiute,

Žemesnės kainos, kadangi mes ne augštos rendos distrikte.

I Pirkite Dabar KalėdomsI KERZHEIM | Į Player Pianą I
|| Vienintelis instrumentas dėl jūsų namo. I
| Įmokėk mažų depozitą dabar ir mes palaikysime bi- 

le kokį instrumentą, kurį jus pasirinksite dėl prisiun- 
tlmo Kalėdoms. Kerzheim Player Pianas yra augščiausias savo sri
tyje, dėl savo puikaus tono, lengvos akcijos, puikiai nudirbtas ir 
gero darbo. Pirkite dabar kuomet kaina yra žema ir pasirinkimasĖ didelis — ir vėliaus užmokėsite. Parduodama lengviausiu išmokė
jimo budu Chicagoje. y

| MUSŲ NAUJAS 1919 
MODELIS.

KERZHEIM
Player pianas, 6 pėdų geso arba 
elektros seklyčios lempa, 20 mu
zikos rolių jūsų pačių pasirinki
mo. suoliukas ir uždangalas, vis
kas už..............................................

y| ET Lengvi išmokė- 
Be JS'.ėio.

Naujas Kerzheim Pianas, $175
West Side Namą (’able — Nelson Pianų ir Playerių — kainos., 

aiekia iki $775.
Jus turite patįs pamatyti stebėtiną Kerzheim Playerį ir pama

tyti jį luojaus — jis yra taip lengva įsigyti kai
po vieną pigiausiai padarytų.

Vartoti ir Pavydalai Playerių ir Pianų

”75
& Davis, Sludc- .3 4 4E 
Kerzheim Pianai I I w

Adam Schaaf ir Kimbal 
pianai po.......... -.............
Hallet
baker,

Steger Player Pianai $ 155
Churcbhill ir Kerzheim $4QA
Player Pianai po........... tvU

glIlilIlIlIlIlIMIIHIIIIIIIIB

senas 
arbapianas 

kalbama ma
šina bus pri
imta mainais 
ir bus pada
roma gera 
sutartis.

KLEIN BROS
11 PIANO STORE V

2027-29 South Halsted St.
Prieš musų deparm entinę krautuvę

NEPADARYKITE KLAIDOS

Pianų sank
rova atdara 
suhatos va
karais iki 9: 
15, kitais va
karais pagal 
sutartį.

P. Vilčiauskaite ir <J. A. Dvylis 
su p-lc F. Žemaičiu te. Viso — 
penkios galvos, neskaitant d. X. 
Penkios galvos iš Pirmosios 
kuopos — can you beat it?

Iš visą suminėtų galvų dau
giausia yra pasižymėjus viena, 
būtent d. A. Dvylis. Jis—uoli- 
ausis darbininkas jaunuomenės 
organizacijoj ir nuolatinis Jau
nuomenės skyriaus bendradar
bis. Ačiū jo ir kelių kitų drau
gų pasidarbavimui musų Pirmo
ji kuopa išaugo į tvirtą ir įtek
mingą Chicagos liet, jaunuome
nės organizaciją.

Visi jaunavedžiai buvo veik
lus musų organizacijos darbinin
kai ir, tikiuosi, tokiais jie liks 
ir ateityj, jeigu tik jie neišduos 
savo adresą tam šelmiui... gu
žučiui.

Visoms šešioms galvoms nuo 
savęs galiu paliuke! — ilgo ir 
laimingo gyvenimo.

—P. Mauras.

Redakcijos Atsakymai
J. J. Chesunui.—Apturėjome, 

ačiū. Prie progos sunaudosime.

Paėmęs. — Dėlei vietos sto
kos turėjome atidėti sekamam 
J. Skr. numeriui. Bašinėkite 
mums dažniau.

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

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

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

į Atdara Seredos Vakarais I 
illlllllllllllllllllllllllllllllllin

Geriausi
Lietuviški

Rekordai
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas. Išsirink 

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

E. 
E 
E 
E 
E 
E 
E
E 
E 
E 
E

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
3348 — Suktinis. Valia, Valužė (iš Operos “šienapiutė”.)
3796 — Bernužėli Nesvoliok. Eisiu mamai pasakysiu.
3349 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
3350 — Naujoji Gadynė. Dainius.
3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. Mano Skarbas. Valcas.
3797 — Jau kati Aš Augau. Šią Nedėlėlę.
3840 — Ant Kalno Karklai siūbavo. Šią Naktelę per Naktelę.
3841 — Atpjo Žiemelė. Vai, kad Aš Išjojau.
2356 — Lietuva, Tėvynė musų. Tykiai Nemunėlis teka.
2357 — Birutė. Kur banguoja Nemunėlis.
2358 — Darbininkų Marselietė. Sukeikime kovą.
2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. Ko Liūdit Sveteliai.
2393 — Saulelė Raudoną. Jojau Dieną.

E 2394 — Už Silingėlį. Šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).
ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.

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

ĮDAINAVO MARfi IR JONAS ČIŽAUSKAL
E 3190$— Trįs berneliai. Vakarinė daina.
E 3244 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
E 3245 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.
E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės daina.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 — Pamylėjau vakar (Liaud. daina). Draugė. Polka-mazurka.
E 2224 — Mano laivas, daina. I sveikatą, maršas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARft KARUŽIUTE, SOPRANAS.
E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuvą.
E 3842 — Sveika Marija.
E 1247 — O kur buvai, dieduk mano. I<l. Bradunienė ir Vaškevičius.

U ilga rų šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IR DUETAI. __

E 2651 — Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
2652
3315
3316
2580
2581
2582
2706
2397

E 3798 — Kur vėjai pučia.
E 2705 — Visur linksma.
E 1700 — Galopas
E 3998 — Kadrilius. Sugrajino kapelija.
E 2639 — Two Slep. Labai garsus Šokių rekordas.

Didelis pasirinkimas gramofonų. Kainos nuo $10.00 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiame veltui.

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

E
E 
E
E

E 
E

— Stiimbriškiu polka. Jurgiuko kazokas.
— Polka nuo Rudos. Mažrusiška polka.
— šalies grožybė, Valcas. Žuvininkų vairas.
— Gražioji polka. Pavasario rytas, polka.
— Kalnų augŠtumas, valcas. Kariškas maršas.
— Žemaičių polka. Gudri, mazurka.
— Klumpakojis. Kokietka, polka.

Esu garbingas vyras.
Šok į ratą.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louls Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.
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Teatras ir Balius
RENGIAMAS L. M. P. S. 25-tos KUOPOS

Nedėlioję, Lapkričio 24-tą, 1918
K. of P. Svetainėje

11037 MICHIGAN AVĖ., ROSELAND, ILL.
Svetainė atsidarys 5 valandą vakaro. Inžanga 35, 50 ir 75c ypatai, su karės taksais.

Vien j šokius — 25 centai.

PASTABA: Kurie turite nusipirkę tikietns ant spalio 20 d., bus geri ir šiam vakarui.
Scenoje statoma 4 aktų meilės tragedija —

“KUNIGAS MACOCHAS”
taipgi pasirodys su dainomis pirmą kartą scenoje 25 kuopos moterų choras, vedamas 
d. Si.r] aliia:s. Pusė vakaro pelno skiriama MOTERŲ BALSO naudai.

Draugai ir draugės, nepraleiskite šio perstatymo neatsilankę. Perstatymas nu
piešia apiplėšimą Čenstakavo kliošloriatis ir kitus nedorus kunigo Macocho darbus. 
Režisieriaus pati veikalo autorė — M. Dundulienė. Muzika P. SARPALIAUS.

Kviečia visus atsilankyti LMPS. 25 kuopa.

Chicago if Apiehnke

Draugijoms žinotina
PENKTOJI CHICAGOS LIET. 

DARBININKŲ TARYBOS 
KONFERENCIJA.

Gruodžio 15 dienų įvyks pen
ktoji Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferencija.

Kaip, kokiu budu visa tai at
siekus?' Kaip ir kuo atėjus 
pagi Ikon savo draugams ir gi
minėms Lietuvoje? — Apie tai 
turės tarti savo žodį sekamoji, 
penkta Chicagos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos konferencija. 
Todėl joje dalyvauti privalo 
kiekviena Chicagos ir jos apie-

Tatai draugijos ir kuopos šiuo, linky draugija. Laiko yra ne
yra kviečiamos išrinkti atsto- j daug, o reikalas begalo svar- 
vų į sekamą Tarybos konferen- bus, tatai ruoškimės prie seka- 
ciją. Delegatus rinkti privalo ln()S L. D. Tarybos konfe- 
lik tos draugijos, kurios nori į- 
stoti Am. L. D. Tarybon ir ku
rių senieji delegatai rezignavo 
arba jeigu draugija norėtų pa
keisti juos naujais, šiaip visos 
kitos draugijos, priklausančios 
Tarybai, kurios jau seniau tu
ri išrinkti delegatus ir kurie su- 
tiilka atstovauti draugiją seka- 
moj konferencijoj, — nereika
lauja ringti naujų delegatų.

Draugai darbininkai! eSka- 
moji Tarybos konferencija tu
rės begalo didelės reikšmės. 
Nuo to laiko, kuomet buvo pas
taroji jos konferencija, įvyko 
didelės svarbos atmainų ten, už
maryje. Musų giminės, drau
gai ir visa ta šalis, su kuria 
mes esame daugiau ar mažiau 
surišti, nusikratė sunkų desim
tų juugąi Ji dabar reikalaus 
musų pageliuos, w&aiaus,-faid ii* 
mes prisidėtume prie didžiojo 
susitvarkymo darbo. O padė
ti jiems mes galėsime tik tuo
met, kada busime tvirtai susi
organizavę. Varyt organizuo
tą darbą galima tik per organi
zaciją — ne kitaip.

Beto, kiekvienam lietuviui 
darbininkui begalo yra svarbu, 
kad toji šalis, iš kurios jisai bu
vo priverstas iškeliauti ir ku
rion norėtų sugrįžti, susitvarky
tų taip, kad joje darbininkai tu
rėtų kuodaugiausia progų prie 
žmoniško gyvenimo.

reneijos! •
Konferencijos vieta bus pa-

Pildantysis 
Komitetas.

Pastaba. — Butų gera, kfid 
visos tos draugijos, kurios dar 
neužsimokėjo reikiamų duoklių, 
įteiktų jas savo delegatams, ku
rie jas atneštų tiesiog į konfe
rencijų. Tuo gerb. draugijos 
sutaupytų daug brangaus laiko 
Tarybos komitetui, 
to dabar užverstas 
atidėtinais darbais.

BIJO RAUDONO..
VĖLU KO.

kuris ir Ne
įvairiais ne- 

Pild. Kom.

Miesto taryboje yra du alder- 
manai, abudu “geri žmonės“— 
republikonai. Jų vardai: Wil- 
li.s O. Nance ir Henry< D. Co~ 
tain*.

Visa kas su jais butų labai 
gerai, tik jiedu, nežinia kur ir 
kaip įgavo nesvietiškos baimės. 
Užvis labiausia jie šiandie bi
josi raudono... vėloko. Tatai, 
sako, jiems labai primenu “bol
ševizmų.“ Jiedu todėl rengia
si padaryti taip, kad tas “rau
donas skuduras“ ateityj near-

SATED
padidina stiprumų. švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonių į dvi sa- 
vaili laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
(lėtlnių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekpriaus apie tai.

-- - • - - - - -----
REIKALAUJA, KAD AT- • 
ŠAUKTŲ PATVARKYMĄ.

Miesto taryba didele balsų 
dauguma vakar įgaliojo adv. 
Donald Bicbergą kreipties į Pu
blic Utilities komisiją rcikala- 
viiniui, kad ji atmainytų savo 
patvarkymą, leidžiantį gaso 
kompanijai imti po 27 ir pusę 
cento daugiau už kiekvieną tuk
siantį kub. pėdų.

PIRMAS SNIEGAS.

Vakar Chicagą užklupo pir- 
masai sniegas šlapdriba. Ji
sai betgi kai kam pridarė ne
maža nuostolių: keliūtoje vietų 
pasemta “basementai.“

,WM!
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NEiUSITAIKE.

Prisaikin tieji teisėjai Kava- 
nagh korte vakar turėjo nusprę
sti dviejų vyrų — tūlo O’Con- 
nar’o ir Alberti’so — likimų. 
Jiedu yra kaltinami nederamu 
pasi Įgimti su 16 metų mergai
te, p-le Irene Meyers. Teisi?- 
jai I irėsi-tarėsi per 15 valandų 
— ir nesusitarė. Teisėjas Ka- 
vanngh paliuosavo juo^ir palie
pė i: rinkti naujų “džiurę.“

viešbučio
ke. Susirinkimo tikslas

y< D. Cap- 11,1

REIKALAUJA, KAD JIS 
PASITRAUKTŲ.

K- tvergo vakare buvo sušau
ktas didelis protesto susirinki
mas Grand Pacific 
bud
buvo užprotestuoti prieš Pub
lic Utilities komisijos patvarky
mų, kuri leido Chicagos elevato
rių baronams lįsti į žmonių ki- 
šenius. Tarp kita buvo priim
ta a iena rezoliucija, reikalau

jant*, kad tuoj rezignuotų iš 
mic: 'o tarybos republikorių al- 

irn iįuas nuo 25 v/aEdbs, Hen
ry D. Captain’as. Mat, tas po
nas pasirodo esąs uoliausiu

jis ir trausportacijos reikalų 
adv. Fishcris buvo tikrieji mei
steriai, kurie pagamino tų gė
dinga sutartį, kurių balsuoto
jai atmetė lapkričio 5 d.

Bet ar jis rezignuos?

j Sergėkite savo akis!

Irumpai sakant, jie rengiasi 
pasiūlyt miesto tarybai rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad ateityj 
pasirodymas su raudonu vėluku 

j demonstracijose ar masiniuose 
; susirinkimuose butų baustinu 
dalyku. Ir jie du tikisi, kad 
jų rezoĮiucųą parems visi al- 
dermanai, išskiriant du socialis
tu aldermanu, dd. Kennedy ir 
Johnsoną.

Mes biįjoniės, kad tiems 
dviems republikoniškiems po
nams kartikis nepradėtų rody!- 
ties esant “bolševikais“ — tele
grafo ir leimpų stulpai...

LOL 3AS VEIKTA.

T; j atžagareivių bernas, kur 
buvo gavęs išspirti iš mokyklų 
tarybos, išnaujo sugrįžo j ją ir 
dabar stengiasi užsipelnyti liau-

sai rengiasi pasiūlyti mokyklų

čią, kad mokyklų svetainių du- 
rįs butų uždarytos socialistams. 
To atžagareivių berno vardas 
yra Jacob Locbus.

Prakalbos

NUTEIS® PRIVATINĮ 
BANKININKĄ.

Teisėjo Windes korte vakar 
buvo byla subanksulijusio pri
vatinio bankininko, William B. 
Sluz. Pons bankininkas rastas 
esant kaltu ir jam dabar gręsia 
kalėjimas — nuo vienų iki 
ši m lies metų.

Sluz’o bankas, kol jis dar 
buvo nubankrutijęs, buvo 
mini. 739 W. 119.

ne-
po

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

Temoje Kunigija ir Lietuvos Karalius

Sub., Lapkričio-Nov. 23 d., ’18 
BLINSTRUPO SVETAINĖJE, 

(Town of Lake). 4501 S. Hermitage avė.
12____ ■ ■ Į ■' ■ ■■■■> R— mimu 1

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

Visi vietos lietuviai nepamirškite atsilankyti, nes turė
site progų išgirsti M. X. Moc kaus prakalbų.

Kviečia visus KOMITETAS.

ŠNEKA, ŠNEKA, ŠNEKA.

Elevatorių kompanija jau lu
pa po 6c nuo kiekvieno pasa- 
žierio. šitų teisę ji gavo nuo 
Public Utilities komisijos. Mies
to tarybos ponai ir valstijos pro- 

I kuroras Hoyne tuo tarpu užrei- 
škė, kad komisijos patvarky- 
mas esųs neteisėtas. Ir dabar 

I jie visi šneka, šneka ir šneka. 
I bet nieko nedaro!
į Tiesų sakant, jeigu jie butų 

norėję kų nors rimta daryti a- 
Į pie, kų jie šjandie tiek daug 
i šneka, tatai jie butų padarę se- 

. nai, būtent: jau tada, kuomet 
L kompanija padavė prašymų sa- 
' vo sėbrams Springfielde. •

IR TOKIŲ DAR 
RANDASI.

Kunigų Draugas gali būt pa
tenkintas. Bridgepdrto apie- 
linkėj dar randasi kelios šeimy
nos, kurios ištolo bijosi Naujie
nų, bet Draugo skaityti negali, 
nes nemoka. Andai vienas vai
kinas buvo “nusimuvinęs ant 
burdo“ vienoje tos rųšics šeimy
noje. Kada “gaspadinė“ pama
tė “bedieviškas“ Naujienas, tai 
vaikinui prisiėjo apleisti ta 
šaunų “bardų.“ Ta šeiminin
kė, mat pradėjo elgtics taip, 
kaip elgiasi laukiniai Afrikos 
gyventojai. —Matęs.

KLAIDOS PATAISYMAS.

Naujienų nr. 272 tilpo mano 
žinutė iš North Side. Joje įsi
skverbė viena nemaloni klaida. 
Pasakyta: “Atsiųsta specialis 
laiškas, reikalaujantis, kad 81 
kp. išneštų papeikimo rezoliu
cijų prieš Naujienas^ Turi būt: 
“Specialis laiškas su nusiskun
dimu“ etc. —V. M.

Juozas Bancevičius garsus lie
tuvis ristikas, rengiasi prie dide
lių ristynių gruodžioi|8 ji.

šis ir tas.

138 kp. laikė mėnesinį susirin
kimų. .Šį kartų j susirinkimų 
atsilankė! gana skaitlingas būrys

ji nariai.
šis susirinkimas ėjo kuopa- 

sek m i ilgiausiai. Nariai savo 
reikalus svarstė rinitai ir tvar
kiai, nt veižint to, kad buvo pri
siųsta iš VIII rajono (valdybos 
ar narių? Red.) laiškas, kuria
me buvo prirašyta įvairių nesą
monių bei užsipuldinėjimų.

Toliau skaityta laiškas nuo 
Liet. Ltiisv. Federacijos 2 kp. 
Kvietė kuopų prisidėti prie ren
gimo bendrų lavinimus susirin- 
kimfiv Pakvietimas vienbal
siui priimtas ir tuoj ant vietos 
išrinkta specialė komisija, ku
ri veiks bendrui su L. Laisv.

Draugai turėtų lankylis į ren
giamus lavininios susirinkimus. 
Vely mažiau ginčykiiuės, o dau
giau skaitykime ir lavinkimės.

Beje, į susirinkimą buvo pa
kviestas ir LSS. sekretorius — 
vertėjas dr-raugas Stilsonas. Ji
sai turėjo paaiškinti “ką nors“ 
apie Sąjungos reikalus. Kas1 
tau! Apie tuos Sąjungos reika
lus nedaug tekalbėjo, bet užtai 
Halstryčiui (suprask Naujie
noms) tai bent kliuvo.... Ka
žin, ar dr-raugas Stilsonas nebe
moka kalbėti rimčiau? —Narys.

- AR TURITE SKOLININKĄ? 
Mea iijieškomo ir iškolek- 

tuojame visokia* beraštiftkas 
skolas nuo neatropių skoli-

* ninku iš visų dalių Snvieny- 
tų Valstijų tiesiai ant nuo- 
limšių. Nopaisome kur ir 
kokiam miesto jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai rnn- 

W daai. Musų būdas pasiekia■L skolininkus įvisur, nes tam
tikslui turime atsakančius 

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių Informacijų kroi- 
pkitės 4?as mus ypntiškai ar laiškais 
jrtčdaml'rtiarkę atsakymui ant sekančio 
antrašo“!

INTERSTATE T.FGAL SERVICE 
AGENCY,

3114 S. Halsted St., Chicairo. III.

Dar Vienas Naujas Departamentas
Atsidarys PAUL PILKIS krautuvėj, 729 W. 18th st. 
Tai yra įvedimas naujo didelio skyriaus, naujos rų- 
šies ir naujausios mados moteriškų ir vaikų čeve- 
rykų..

Departamento atidarymas bus subatoje, lapkričio 
23 d. Taigi visi — vyrai, moteris, merginos ir vai
kai, maži ir dideli, kuriems tik reikia čeverykų, atsi
lankykite į musų krautuvę subatoj, nes tą dieną bus 
didelis papiginimas ant visų čeverykų departamen
to. Labiausiai bus parduodami pigiai čeverykai mo
terų ir vaikų, nes tokiu budu mes tikimės išgarsinti 
savo naują moterų ir vaikų čeverykų skyrių, taipgi 
ir visą krautuvę.

Tik nepamirškite, kad atidarymas naujo čeverykų 
skyriaus bus subatoje, Nov. 23, 1918, ir nepamirški
te, kad tą dieną čeverykai bus parduodami daug pi- 
giaus, negu kitais laikais. Atidarymas bus subato
je, Nov. 23, 1918.

PAUL P. PILKIS
729 West I8th St., CHICAGO.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu • ...........
iums akinius tikrai. Dar 
lieku belaukiant, užtikrint

Jei 
lingi,

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Darbų at- 

lai.
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

Tėmykitc į mano parašų 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regčjims. 

Mes vartolam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
Ealinga doma at- 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

UŽLAIKYK PAPROTĮ!

Laike keturių šdVąičių influ- 
enzos epidemijos Trinerio Ame 
rikoninis Kartaus Vyno Elixiras 
įsigijo daug naujų draugų.

Iš įvairių.šio krašto šalių at
siunčiama laiškai kuriuose ap
rašoma apie šią gerą gyduolę. 
Laikykis šio prityrimo! Visuo
met galima pasitikėti Trinerio 
Amerikoniniu Elixiru.

Jis išvalo žarnas, paaštrina a- 
petitą, pagelbsti virškinimui ir 
prašalina visus vodingus daly
kus iš jusiul Įkuno. Aptiekose i
kaina $1.10.

Trinerio Liniment yra geriau
sias vaisias palaikymui jus fi-

Nuo reumatizmo, neuralgi
jos, lumbago, išsisukimuo, nik- 
stelėjimo, sutinimo ir kitų to
kių skausmų paliuosuos jus nuo 
kankinimo. Kaina 35c ir 65c, 
aptiekose, krasa 45 ir 75 centai. 
Joseph Triner Company, 1333 — 
43, So. Ashland avė., Chicago,

(Apgarsinimas)

Jadvyga Pečiukaitienė
34 metų amžiaus, mirė lapkri
čio 14 d., 9:30 vai. ryto.

Velionė paėjo iš Kauno gub., 
Tauragės miesto. Palikti savo 
vyrų, dvi dukteris: Alenų 7 me
tų, Aldona 8 mėnesių du bro

liu ir tris seseris dideliame nu
liūdime.

Amerikoje išgyveno 10 me
tų.

Laidotuvės įvyks subatoj, 12 
vai. dienų, iš namų 1520 49th 
avė., Cicero, III., į šv. Antano 
parapijos bažnyčių, o iš tenai 
j šv. Kazimiero kapines.

Tel. Drover 6369

P, CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiam; 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbų at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., šalę Mildoi 
teatro.

D R. G. M.GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriški), Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Tėlephone Yards 687

Sergantis žmonės Eikite pas 
Mane

Dr. IVHITNEY
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ 

LIGŲ
25 Metai Patyrimo 

Ncreiki mokėti už apžiūrėjimą 
422 So. State St., Chicago 
Tarpe Congress ir Van Buren.

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutui nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, ncdčiomis ir va
karais.

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

Pranešimas.
AUTOMOBILIŲ SAVININKAMS.
Sunimisiris nuloinobilių incchuni* 

kas. Taiso ir pagerina visokius su
gedusius automobilius. Turiu pil
nu mašinų shapą, kuriom galiu 
darbą greitai atlikti.

C. A. VALENTYNOVICZ.
:i Utarnink., Ketv., Sub. vakarais ir 3407-9 So. Morgan st.. Chicatfo III 
^edėhoš rytais, ♦ (Įėjimas iš šąįįęsb

LIBERTY BONDS
Augščiausia cash kainu mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. FRANKEL

808 W. 63rd St., 2-ras augštas, arti 
Halsted Street. Atdara kasdien, taip
gi Utarnink., Ke 
Nedėliok rytais.

Telephone YaiJc 5032

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

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

iUtiA. »31 8. Ashland Blrd. Chieag® 
TmUpbou* Haya>ark«t M44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS it CHIRURGAS

Specialistai Moteriška, Vyrišk*, 
Vaiki ir visi chroniški ligi 

Ofisas: 3354 S. Halsted SU Ckiear 
TalobvM Drorar MM

▼ALANDUS i 10—11 ryto; S—1
I *■ vąKara NadUiomh |S—11

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaino patyrus gydytojas, chirurgas ir aku&eris.
Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy

tų, moterų ir vaikų, panai naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: 
6—8 vakarais.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

.—-—-----

Telephone Yards 5834.

Dr. P.G. Wiegner
I Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 

iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
ĮĮ 3325 So. Halsted St., Chicago.

Nuo 10—12 pietų, ir 
Telephone Canal 8110.

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

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

Mrs.A.MIchnlewlcz
Baigus Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvani jos 
hospitalėse ir Phila. į 
Jelphijoj, Pasekmin
gai patarnauja prie: 

j^gimdymo. Duodu ro<,,l 
. Ovisokios® ligose mote- 

t ir merginoms.
113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak. I
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Pranešimai

Brighton Park. — Naujienų skai
tytojams Naujienas galima gauti pas 
drg. Rusteiką, 3952 So. Rockwell st., 
ir pus S. Chpukiną, 4001 Brighton 
Place.

Chicagos Liet. Vyrų Choras ren
gia puikų vakarą gruodžio 2 9d. — 
Stato scenoj naują veikalą “Kaize
ris pekloj”. Visų draugijų prašome 
nerengti tą dieną pramogų. —Komd.

Kast Chicago, Ind.—*-L. A. U. Kliu- 
bo metinis susirinkimas bus lapkr. 
24 d. 2 vai. po pietų .paprastoj vie
loj. Nariai privalo atsilankyti. Bus 
renkamu vyresnybė. —Rašt.

Cicero. Vyrą ir Motery Apšvietoa 
Dr-slės priešmetinis susirinkimas i- 
vyks Nedėlioj, lapkr. 24, 1918, J. 
Neffo svet., 1500 So. 49th Avė., 1:30 
vai. po piet. — Draugės ir draugai, 
būtinai ateikite visi, nes yra daug 
svarbių reikalų. —Valdyba.

LMPS. III Rajonas ir 25 kp. ren
gia dideles prakalbas panedėlyj. la
pkričio 35 d., Turner Hali. 12001 Ha
lsted si., Wcst Pullman. Kalbės dra
ugas Dubickas ir A. Zymontas. Kvie
čiame publiką skaitlingai atsilanky
ti. —Komitetas

Liet. Laisv. Feder. rengia prakal
bas subatoje, lapkričio 23 d., Blins- 
trupo svet. (ant Town of Lake), 
4501 S. Hermitage avė. Kalbės M. X. 
Mockus temoje: “Kunigija ir Lietu
vos Karulius”. —Komitetas

l*S$k 234 kp. priešmetinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkr. 24 d., 
10:30 vai. ryto, University Settle- 
inent svetainėj, 4630 Gross avė. Pasi- 
stengkite, draugai, atsilankyti, nes 
yra daug svarbių reikalų.

—A. A. Vasiliauskas.

Roseland* — LL. Federacijos 4 kp. 
rengia prakalbas utarninke, lapkri
čio (Nov.) 26 d., K. of P. svet., 11037 
Michigan avė. Kalbės kun. M. X. 
Mockus tema “Kas galės grįžti į Lie
tuvą”. Pradžia 7:30 vai. vakare. In- 
žanga 15c ypatai. Kviečia visus at
silankyti —Komitetas.

Roseland. — Roselando, Kennsin- 
gtono, West Pullmano ir Burnsidės 
“Naujienų” dalininkų susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkr. 24 d., 10:30 
vai. ryto. Aušros kambariuose, 10900 
Michigan avė. Susirinkimo tikslas— 
apkalbėti rengiamo “Naujienų” va
karo reikalus ir lt. —Komitetas

Ateities žiedo Vaijcą Draugijėlės 
Choro repeticija, vadovaujant p-lei 
Staniuliutei, įvyks nedėlioję, lapkri
čio 84 d., 3 tai. po pietų. Mark VVhi- 
tc S. svet. — Visi Ateities Žiedo na
riai atvykite ir atsiveskite naujų.

Chicagos Lietuvių Vyrų choro re- 
peticija įvyks nedėlioj. Pirmiausia 
niulonėkite susirinkti antri tenorui, 
kad galėjus pradčti mokintis nito 11 
v. dieną. Visi stengkitės pribūti, 
nes turėsime dainuoti nethMdieni 
Pulaskio svet. —Komitetas.

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4 kp. bendras 
lavinimos susirinkimas įvyks nedė
lioj, lapkr. 24 d., 9:30 v. ryto, Auš
ros svet., 3001 So. Halsted st. Lekci
jos bus temdj Politiška Ekonomija. 
Prelegentu bus drg. J. J. Chp. Mel
džiu draugus ir drauges skaitlingai 
atsilankyti. —J. J. Januševičiua.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. eks
tra ir mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, lapkričio 24 d., 10 valan
dą iš ryto, paprastoj svetainėj. Dra
ugai, malonėkite susirinkti paskir
tu laiku. Yra daug svarbių reikalų 
apsvarstymui centro valdybos bal
savimas. , —Organizatorius

Roseland. — Nedėlioj, lapkr. 24 
d., I.MPS. 25 kp. rengia didelį pra; 
mogų vakarą K. of P. svetainėj 
(11037 Michigan avė.) Scenoj stato
ma veikalas “Kunigas Macochas”. 
Visi kviečiami atsilankyti.

—Komitetas*

Kenosha, Wis. — LDLD. susirin
kimas įvyks lapkričio 24 d., Socia
listų svetainėj, 321 Prior avė. Na
riai, visi būtinai atsilankykite, nes 
yra daug svarbių reikalų apkalbėti. 
Boto randas tūlų narių knygos už 
1918 m. Malonėkite atsiimti. Atsivcs- 
kit ir naujų narių. —Pirm. J. iM.

TMD. 22 kp. susirinkimas bus lap
kričio 24 d.. 1 vai. po pietų, Fellovv- 
ship svet., 831 W. 33 Place. Visi na
riai malonėkite atsilankyti į susirin
kimą, nes yra daug svarbių reika
lų. Nepamirškite atsivesti savo dra
ugų bei pažįstamų į šį susirinkimą.

—-Valdyba.

Rockford, III.— LDLD. 29 kp. su
sirinkimas jvyks lapkričio 24 d., 1: 
30 vai. po pietų, Moose Club svet., 
ant Mullberry str. Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių dalykų. Naujai no
rintieji prisirašyti ateikite.

—RaŠt. A. Meldažis.

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pinigus ant jų už legalę pelno rentą, ar
ba nupirksime jūsų bondsų pelną į- 
mokėdami dalį. Atsineškite bond
sus.

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

Roseland, 111. — TMD. 142 kuo- 
pos susirinkimas įvyks nedėlioj, la
pkričio 24 d., 2 valandą po pietų, 
Aušros kambariuose*, 10900 Michi- 
gan avė. Visi draugai malonėkite 
ateiti, nes yra labui svarbių reikalų 
dėl apsvarstymo. —P. Kisielius.

Kenosha, Wis. — LBBS. susirinki
mus bus ateinančios subatos vaka
rą, lapkr. 23 d., Schlels salėje. Dra
ugai, visi atsilankykite, nes yra du 
mirę draugai, už katruos turėsite 
užsimokėti. —Sekr. Felix Bartkus.

L.S.S. VIII Rajono Draugams: -— 
Man persikėlus į naują vietą, visais 
LSS. VIII rajono reikalais kreipki
tės sekamu adresu: 119 So. 191h 
Avė., Maywood, III. J. Jurgaitis, 

. LSS. VHI rajono Sekr.

LDLD 19 kuopa rengia koncertą 
ir balių Padėkos Dienoje, Mildos 
svetainėje. Meldžiame visus lietu
vius atsilankyti . —Komitetas.

AŠMENŲ J IEŠKOJIMAI

Pajieškau savo pačios Onos Ta- 
mulevičienės, geltonų plaukų, 5 pė
dų 9 colių, pailgo veido, ant nosies 
karpa, kuri mane paliko su dviem 
vaikučiais. Meldžiu atsišaukti ir 
pasitarti, ir tuokart bus geriau gy
venti. Kas pirmas praneš, duosiu 
$10.00 dovanų.

Andrius Tamulevičia, 
937 W. 35 Place, Chicago, III.

Pajieškau savo tikro dėdės Ado
mo Davkevičiaus, Vilniaus gub., 
Trakų pav., Semeliškių vaisė., Ven
tilių kaimo. Jis pats, arba jo mo- 
eris ar kas kitas, kas žinote, mel

džiu atsiliepti šiuo adresu:
Emilija Davkevičiukė-Saviekienė, 

79 Gcmens Avė., Hamtremeck, Mieli.

Pajieškau švogerio Vincento Ma
čiūno, pirma gyveno Hoopstown, 
III. Paeina iš Kauno gub., Panevė
žio pav.; vienas pirštas dešinės ra
nkos nukirstas. Meldžiu atsišaukti.

Petras Kuras,
P. O. Box 581, Melrose Park, III.

Pajieškau draugo Povilo žalinke- 
vičiaus, kaimo Zizonių, Vabalninku 
par., Panevėžio pav., Kauno gub. • i 
10 metų kaip Amerikoj. Jis pats ari 
kas žinot jj meldžiu atsišaukti ant 
Šio antrašo.

Fabijonas Striška, 
4255 So. Richmond st., Chicago

Pnjie&kau Jono I urskio. Kauno 
Rub., Rielnvos parap., Spraudės m<>- 
dos; gyveno New Yorke, turiu svar
bi) reikuk). Meldžiu atsišaukti arba 
kas jj žinote praneškite. Meldžiu at* 
sišaukti ir kitų rietaviškių ar andri- 
javiškių.

Antanas Doskin, 
755 W. 32 st., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Bružo, paeinančio iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, Lūkės parapijos, Pa
šai rijos kaimo. Pirmiau gyveno St. 
Louis, III. — Jis pats arba kas jį ži
note malonėkite atsišaukti šiuo ad
resu: Pranciškus Brazis,
P. O 533, Melrose Park, 111.

Brolau, Jurgi Briedeli, laiškus nuo 
iusų gauname. Jums siunčiame jau 
kelintą laišką, bet visi sugrįžta. Mel
džiu paduoti gerą adresą:

Jūsų brolis 
Nikodimas Priedelis,

3427 So. Union avė., Chicago

Pajieškau savo brolio, Jono Vinc- 
kaus, paeinančio iš Kauno gub. Ra
seinių pav., Rietavo* parap., Kinva- 
raliu sodos, 39 metu, geltonų plaukų, i 
5 pėdų augštumo, balto veido. Jeigu 
kas žinotų arba jis pats, atsišaukite 
adresu:

Petronėlė Vienokailė, 
3237 S. Limo si., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATIDUODAMA rendon puikus ka

mbarys vienam arba dviem vaiki-( 
nain. Gerai garu apšildomas. Elek
tros ir gaso šviesa. Gera transpor- 
tacija ir kiti parankumai.

II. Mockus, 
Tel. Kenwood 5465.

4313 Berkeley avė., Chicago

REIKIA DARBININKĄ)
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

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

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo paruplnimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagpj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųsies darbininkų — į fabrikus, j ka
syklas. į akins, j šiaip įvairias įslai- 
8us — kuip vyrų, taip moterų ir vai
ky. kaip amatininku, taip papra
stiems darbams.

REIKTA patyrusių shearmanų dėl 
fierap Iron Yard. Gera mokestis, pu- 
stovus darbas.
1638 W. Kinaie Ava.

REIKIA DARBININKU RAKANDAI

REIKALINGA langų plovėjų .
Chicago \Vindow Cleaning Co., 

62 \V. Vvashington Si., Chicago, III.

REIKIA 2 gerų vyrų, žinančių 
kaip tvarkyli senas gumas ir šynas 
dvi pertaisymo. Vieno gero vyro 
dėl varymo elektikos preso. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

Akron Rubber and 'tire Corp. 
1534 S. Halsted Si., Chicago.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie abelno mimų darbo Tokia 
kuri mėglų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apielin- 
kč. Mrs. B. Hassclson,
221 So. Monroe avė., l)ixon, III

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus. 42’/jc. | 
valandą, 10 ir 11 vai. darbas.

Consumers Co., 
35th st., and Normai avė., Chicago

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

l)ixon, III.

REIKALINGA lietuvė mergina.— 
'Turi Imt virš 16 melų amižaus, dirbti 
j Dry Gooils krautvę. Gera mokes
tis. Pastovus darbas. Geistina 
gyvenanti pietų pusėj.
2875 Archer Avė. , Chicago, 111.

REIKALINGAS bučeris. Gera al
ga. Pastovus darbas. Turi kalbėti 
nors kiek angliškai. L LYON, 
1731 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALAUJAME keletos gerų, pri
tyrusių agentų. Uždarbis geras ir 
darbas nuolatos. Proga išsidirbti ir 
išmokti gerą biznį. Atsišaukite tuo? 
jau ypatiškai ar laišku.

Peoples Investment Co., 
343 S. Dearborn st., Room 1200— 
Chicago.

REIKIA teamsterio tuojaus į 
Serąp Iron.

SEIMBERG and KOHN CO., 
38 Lafflin st., ('hieago

REIKIA moterų rišti senus sku
durus.

Peoples Junk Shop, 
5835 Loomis st., Chicago st.

REIKALINGI 4 arba 5 vyrai prie 
ardymo ir taisymo automobilių.

Warsawsky,
1915 S. State St., Chicago

REIKALINGA mergina prie abel
no namų darbo mažoj šeimynoj. Už
mokestis 10 dolerių į savaitę ir pra
gyvenimas.

Mrs. P. K. Bruchas,
3323 So. Halsted st., Chicago

KRIKAI,INGA, prie medžio karu 
karpenterių. Atsišaukite į

The Hyan Car Co.,
Hėgevvisch, III.

REIKIA posenio vyro dėl janilo- 
riaus darbo; turi būti ne ženotas, $60 
į mėnesį.
3436 Douglas Blvd., Chicago, III.

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

Geo. Pappar,
924 (’hureh St., Evanston, III.

REIKIA 5 žmonių į Scrap Iron 
Yards.

Ttmner Rome Coal Iron Co., 
1121 S. Fairfield avė., ('hieago, Iii.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė. Biznis gerai išdirbta per daug 
metų. Priežastis pardavimo — sa
vininkas serga. Atsišaukite greitai. 
3312 So. Halsted st., Chicago

PARSIDUODA barbernė su dviem 
krėslais. Gyvenimui ruimai iš užpa
kalio. Lietuvių apgyventoj apie- 
linkėj, senai išdirbta vieta. Atsišau
kite Boleslovas Zaleckis,
4612 S. Paulina st., ('hieago 

, PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianas ir victrola. 
Didelis ba',’,enas. Paskambinkite pi
rmą varpelį.
3842 W. 12 st., ('hieago
_______ ---- >

RAKANDAI

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

AVBSTERN STORAGE HOUSE, 
2810 W. Harrison st., Chicago

EXTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

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

PASKOLOS-MORGKčlAl
PASIMATYKITE Sl> MUMIS

Mes perkame Liberty Bondsus ir, 
valdžios stempas, nors ir nepabaig
tus mokėti. Mokame grynais pini
gais ant visokių nuosavybių. Par
duodame namus, l'armas ir lotus ant 
lengvų išmokesčių. Ofisas atdaras 
šiokiomis dienomis ir nedėliomis 
nuo II ryto iki I vai. vak., subato- 
mis iki 8 vai.

The American Sales Co., 
2-ras augljas, tarp W. Maxwell st. 
ir t Ith st., ('hieago, III. Tel. Canal 
762.

NAMAI-žEMe

AUKSAS PO KOJŲ

Pigiau už cukrų parduosiu dide
lę farmą, 180 akelių, geriausios fa
nuos, puikiausios žemės, apie 190 
akerių miškų, o 80 akerių dirbamos. 
Auga viskas — rugiai, dobilai, kvie
čiai, o ypač auga komai ir tabakas. 
Pro farmą bėga 2 šaltiniai upeliai. 
Yra šluba gyvenimui ir staldai. Yra 
3 arkliai, 5 karvės, 6 kiaulės, vislų 
ir kalakutų; yra bulvių ir apie 200 
kenytų fruktų. žodžiu, sėsk už sta
lo ir valgyk. Farma randasi tarp 
2 didelių miestu — VVashingtono ir 
Baltiinorės. Gelžkelis bėga pro far
mą, ir viena pusė mylios iki sto
ties ir krautuvės; į Washingtoną tė
ra tik 33 mylios. Prie to yra visi pa
kinkiai ir padargai dirbimui for
mos. Parduosiu labai pigiai tą vis
ką — už $6500.00. Pusę įmokėti. Ar
ba mainau į namą ar biznį kokį kas 
turite bent kuriame Amerikos mies
te. Parduodu dėlto taip pigiai, kad 
mano sesuo ir jos vyras numirė nuo 
tos “flu” ligos. Nėra kam gyvuliai 
prižiūrėti, kalakutai bliauna, ėsti no
ri. Noriu kuogreičiausiai parduoti 
ar išmainyti. Kam atsibodo šapoj po 
bosų jungu dirbti, pirkite šią farmą’ 
ir patįs bukite bosu. Kas pirks, gel- 
žkelio lėšas apmokėsiu. Atsišaukite 
šiuo adresu: i

’ S. Valys, 
130 AVooster Avė., Akron, Ohio

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko 'ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kitmbaiiiis — ant 2-jų pagy
venimų su bbizfnantais ir kam reik 
gal su mažu mbkeščiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
jas G. Virbalahį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. ('hieago

PARDAVIMUI naivius iv lotas, 1- 
rios rendoš1. barnė nžoakal.v.ie. neša 
$45 rendos, 054 W. 19 st. l’žklntis- 
daini rašykite į

J. Zahradka, 
1222 So. Ridgeland avė.,

So. Oak Park, III.

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

Mc. Donnell, 
2630 W. 38th St., Chicago

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

Mc. Donnell, 
2630 W. 38th St., Chicago

Amerika geriausis kraštas ant pa
saulio dėl ūkininko dasiekimui visų 
naudingų ir pelno vygadų dėl sma
giausio gyvenimo. Geležinkeliai ran
dasi prie pat durų dėl išvežimo už
augintų produktų, geri keliai; val
go geriausius valgius, ką patįs už
augina, šviežias mėsas per apvalius 
metus, likusias parduoda už augštas 
kainas. Ūkininko ilgas ir sveikas 
gyvenimas tarp žydinčių laukų, gy
venimo jausme randasi kaino kuni
gaikštis. Buk draugas gyvulių, šerk 
juos iki soties, apžiūrėk juos su 
žmogaus širdies jausmu ir meilumu 
ir j trumpa Įniks) rasis ant jūsų ūkės 
gero kraujo veislės gyvulių. Jeigu 
nori užauginti gerą ir geros gam
tos vaiką, duok jam užtektinai val
gyti ir apsieik su juo su žmogaus 
Širdies jausmu ir meilumu. Tokiu 
būdu ir tiktai vienokišku bildu tėra 
galima užauginti gero kraujo veislės 
gyvulius, lyginai kaip ir geros gam
tos žmones. Turiu 160, 80, 40 akrų 
ukes netoli Chicagos pardavimui ar
ba išmainymui ant namo. Eik pas 
CHARLIE arba adresuok aprašyda
mas savo pusę.

C. Z. Urnich, 
4542 So. Wood st., Chicago, III.

PARSIDUODA labai pigiai 5 ak
rai žemės (50 lotų), ant South Si- 
dės). Vieta labai puiki, prie pat ka
rų linijos, tik 5c davažiuoti iki vie
tai; didelis sodnas, triobos, gražus, 
didelis miškas, žemė labai derlinga, 
didelis daržas, prie pat bulvaro, su
ros ir vanduo suvesta ir pilnai ao- 
mokėta. šita vieta verta dubeltavų 
pinigų ir kas norite uždirbti apie 
$300.00 Į visai trumpą laiką, tai ne
praleiskite šios progos, nes yaikai 
nori išsidalyti tėvu turtą ir iš tos 
priežasties parduoda beveik už pu
sę prekės, šita vieta turi būt par
duota į visai trumpą laiką. Iš tų 
penkių akru lengvai galima išrink
ti keletą tūkstančių doleriu į vieną 
vasarą. Nieko nelaukdami tuojaus 
lįcreipkitės prie mus, o mes jums vis
ką kuodaugiausiai išaiškinsime.
Libertv Land and Investment Co., 

3301 S. Halsted st., Phone Boulevard
6775
Klauskite M. Roienskio arba Ji šliko

_____NAMALžEMe __
PARSIDUODA labai pigiai 4 pagy

venimų muro namas, akmenų “fro
ntas” su maudyklėmis, 2 pagyveni
mais po 6-ius kambarius ir 2 pagy
venimai po 4-ius kambarius. K;is 
norite Įgyli gerą muro namą ir la
bai pigini, tuojaus atsišaukite. Kai

mu šio namo tiktai $3750.00. Ramios 
neša $600 j metus.
Liberty Land and Inveslmenl Co., 

3301 S. Halsted SI., Phone Boulc- 
vard 6775.

MOKYKLOS

VALENTINE drenhmaking 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma- .
dison, 1850 N. Wells St. į 

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- Į 
signing, dėl biznic ir namų. Vie- ; 
los duodamos dykai. Diplomai ; 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo į 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
610. Phone Seeley 1643

BARA PATEK, Pirminiais

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos. typewriting, pirki y bos 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to augšlo.

DUAUG ’US IR ORGA 
N1ZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezideritas, 
1840 S. Halsted St.» Chicago, III.

K. JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago, III.

A. LAUŠ, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, 111.

K. C.UGIS, Iželiu inkus,
127 N. Dearborn St., Chicugo, Iii.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, 111
J. ŠMOTELIS,

10604 Edhrook Avė., Chicago, 111. 
JULIA ŽEMAITE.

2919 W. Division St.. Chicago, III.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET. 
J. Gustaitis, pirmininkas,

2902 W. 39th Si., Chicago, DJ. 
P. Jakavičia, sekretorius

927 W. 33 pi., Chicago, III.
P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas, 

2156 Alece PI.
J. Kalninė, raštininkas,

1965 Evergreen avė.
P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
S. Danelavičia, Iždininkas,
1617 N. VVinchcster av., Chicago III 

J. Jakubauskas, komiteto narys,
3362 Lowe avė., Chicago, III. 

J. Šmotelis, komiteto narys
10604 Edbrookc avė., Chicago, III. 

E. W. Zolpe, komiteto narys,
159 and Carsc avė.

No. 15900, Harvey, 111.
J. Vilis komiteto narys, 

2538 Frankfort St. Chicago, III.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas,

1747 North Avė.
J. Cepelis, pirm, pagelbininkas,

T 1060 Noble St.
Ig. Dumblauskas, nutarimu rašt.,

2228 Coblenz st. 
M. Žukas iždininkas,

1608 North avė.
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard Street. 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS. 
Sain. Venckus, pirminikas,

fe 1903 Ruble str.
John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 

664 W. 18 St.
Klein. Liaudanskas, nut. raštininkas 

1439 S. 50th avė., Cicero, III.
Frank Micklin, turtų raštininkas, 

1906 S. Union Avė.
Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 

2129 W. 21st Str.
Kaz. Karinauskas, ligonių globėjas, 

3041 W. 42 Str.
Draugyste savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas antrą nedėldienj 
kiekvieno mėnesio. 1-mq vai. po nie- 
tų, Jiil. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIU KRIAUČIŲ KLHJBO 
S P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 Wabansia Avė.

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

DR. A. MONTVID
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1*53 W. Madison st
Suite 600-612

Valandos: 10 iki 12 ryto
Phone Haymarket 2563

Nedėldienlals

1223 3o. Letvitt Si 
Kinipu 22nd *1

FataaSuB: S Iki I vakar* 
Phone Canal MM 

tik parai patartį
Rezidencijos Telephone Albany M44

DRAUGIJOS
J. Dauginis, vicc-pii inTninkas, 
1604 Norlh Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičių, iždininkas..

1719 Eilėn si.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
Wabansia avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansia avė. 

S. Galiackas, irm. pageli).
■ 3525 S. Union avė.

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

Juozas Kczius, turtų rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. Halsted st. 

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

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

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport Avė. 

J. Jankevičia, maršalka,
726 W. 18th st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatą po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičlo 
svet., 1750 S. Union avė. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugyste numažino į- 
stojimo mokestį tik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstituciją.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabasb avė.

Stanislovas SliirnRiiM, vicc-Dirminin., 
10707 Wabash Avė.

F. Grigula, prot. raštininkas,
10443 Went\vorth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasicrius,
355 Kcnsington avė.

Ant. Berlašius, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 St. Kcnsington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno menesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shcthvillo svetainėje, 341 Kensin- 
gton avė., Kcnsington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS* 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St.

K. Baltremas, protokolų raŠtinirikas, 
/ 311 Kcnsington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas,-
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kcnsington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Kcn
sington avė.

I Tel. Pullman 342
I Dr. D.J. Bagočius, M.D.

LIETUVIS GYDYTOJAS IB
I CHIRURGAS

19731 So. Michigaa AvO.
J Roseland, TU. ______  

f SVEIKATA

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatų.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kimo 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2«00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st., Chicago, 111.—4

Phone Canal 12M.
ŠOKIŲ MOKYKLA

n. Geo. M. Ch ernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
ave" ‘r ^amP° 
tos gatv. Chicago).

Ateik į vienintėln 
//rMMjft šokių Mokyklą. Vi- 

si šokiai mokinama 
511 *'8 naujausia ma- 

ZEIPmK W da;—angliški ir lie- 
ui. tuviški. Aš užtik- 
tK rinu. kad išmokin- 

' * “ siu | trumpą laiką,
tokiai atsibuna kas panedėlį ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokjtojas JOS URBANAVIČIUS su 
oagelbininkėm.
1900 S. Union avė., Chicago.

P. A. Baltranas
Pirmos klesos saldainių, Ice Crea- 

m’o Sodos ir lengvų gėrimų, cigarų 
ir tabako. Taipgi turi automobilių 
patarnavimui.

P. BALTRANAS
616 W. 31 st Str., Chicago, III.

Phone Boidevard 7351

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

į 3261 S. Halsted St. i
■ Phone Drover 5052 g

Chicago

JOSEPH C. WOIX)N
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 W. 22 n d Street

Telephone Rockwcll 6993

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blekinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite '

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan

Reumatizmas Sausgėla.
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

Knyga :“SALTINI8 SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

SAPN1NINKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina: su apdarais 75c.; be 

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ”

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




