
First L i t h n a n i a n Daily i n America

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1S0G

I' i r m h h Lietuviu I) i e n r a A t i a Amerikoj

--------- ..... -USSB. JUHSW.!>..JS"g.'!!g^|-----■".JJUl-J___ "STi

VOL. V. Kaina 2c.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered as second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office at Chicago. III., under the Act of March 3, 1879.

Chicago, III., Subata, Lapkr. (Nov.) 30, 1918.

First Li t h u a nian Daily i n America

NAUJIENOS I
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois

Telephone Canal 1506

Pirmas Lietuvių D i e n r a i t i s A m e r i k

Price 2c No. 282.

True translntlon filed wilh the post-mastei’ at Chicago, III., Nov. 30, 1918,as rcipiired by the act of Oct. 6, 1917

* EI KOS TAIKOS D E LEG ACIJ A PASKELBT
True translation fiied ^»th the post- 
inaster at Chicago, III.. Nov. 30, 1918, 
as retjmrcd by lite act of Oct. 6, 1917

Kontr- 
revoliucija 
Vokietijoj

GENEROLAI AREŠTUOJA 
KAREIVIŲ TARYBŲ 

NARIUS.

Darbininkai grąsina areštuoti 
von Hindenburgą.

LONDONAS, lapkr. 28. - Pa
sak Exchange Telegraph žinios 
iš Copenhageno, Berlino karei
vių ir darbininkų tarybos susi
rinkime sekretorius socialūs po
licijos Eberto kabinete Bartb 
užreiškė, kad kontr-revoliucija 
yra pilname įsisiūbavime.

Keli generolai išleido kontr
revoliucines proklamacijas ir 
bandė išskaidyti kareivių ir dar
bininkų tarybas.

Bart h pasakė, kad vyriausiai 
armijos komandai paliepta at
vykti į Beribių ir reiklauta pa
šalinimo gen. Eberhard iš prie
žasties areštavimo narių karei
vių ir darbininkų tarybų vaka
riniame fronte.

Bart!) sakė, kad jokio atsaky
mo negauta, bet jei nebus pai
soma paliepimo, vyriausias ar
mijos komanduotojas bus are
štuotas.

(Field-maršalas von Ilinden- 
Inirg buvo vyriausias vokiečių 
armijų komenduotojas ir, kaip 

nesenai sakė žinios, jam gva- 
rantuota sovietų apgynimas).

True translation ftl^d witn tne post 
master :»t Chicago, III., Nov. 30, 1918.’ 
as required hv the act of Oct. 6. 1917

GEN. BETSINGER AREŠ
TUOTAS.

COPENHAGEN, lapkr. 29. — 
Gen. Kraft von Betsinger tapo 
areštuotas darbininkų ir karei
vių tarybos Ulm’e po jo prašy
mo vyriausios komandos dvie
jų divizijų užgniaužimui “Bava
rijos revoliucijos“ — pasak 
Deutsche Allgemeinc Zeitung 
Sluttgarto korespondento.

Bavarijos premieras Kurt Ei 
sner privertė areštuoti Vokieti
jos karjerų kelyj į Austriją, pa
sak, Berlino žinios. Karjero do
kumentai lapo užgriebti.

Trnp translation filed wlth the post 
ir.aster at Chicago, Ilk, Nov. 30, 1918 
as required bv the act of Oct. G, 191*

TALKININKAI REIKALAUS
KAIZERIO IŠDAVIMO,

LONDONAS, lapkr. 29. — Pa 
sak Daily Express, talkininkai 
nutarė reikalauti, kad Holandija 
išduotų buvusį Vokietijos kaize
rį teisingystei.

True translation filed with the posl 
niaster at Chicago, III., Nov. 30. 1918 
as reųiiked by the act of Oct. 6,1917

REIKALAUJA FORMALIO 
KAIZERIO ABD1KAVIMO.

LONDONAS, lapkr. 29. — Pa
sak Exchange Telegraph Co. 
gautos žinios iš Copenhageno,

Berlino valdžia pasiuntė telegra
mų dabar esančiam Hohmilijoj 
buvusiam Vokietijos kaizeriui, 
reikalaudama formalūs abdika
cijos už save ir buvusį kron 
princų.

I'nic tinnsintion filed wlth the post- 
hiiistiT ai CLicago, III., Nov. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
Vokietija neteko 200 submarinų 

karėje.
LONDONAS, lapkr. 29. — Pa

sak ėia gautų žinių, Vokietija 
pražudė karėje 200 submarinų, 
m-skaitant'tų, kurios liko atiduo
tos talkininkams sulig pertrau
kos mušiu sąlygomis.

True translation filed with the post- 
niaster ai Chicago, III., Nov. 30, 1918, 
is reiiuirrd by Ine act of Oct. Ii, 1917.

ESTONIJOJ SOCIALISTŲ 
VALDŽIA.

Bolševikai veržiasi į Baltiko 
provincijas.

1IELSINFORS, Finlandija, la
pkričio 29. Komanduotojas 
bolševikų armijos šiaurinėj Ru- 
sijoj pakurstė savo pasekėjus į- 
siveržti į turtingas Baltiko pro
vincijas, kad gavus maisto.

Pranešama, kad vokiečių ka
reiviai dalinai apleido Narvos 
frontų ir prašo, kad jie butų 
sugrąžinti į Vokietiją. Vokie
čių spėkos, kurios buvo Dvinske, 
apleidžia jį. Bušų karės belais
viai, kurie sugrįžo į mies'la, ke
lia dideles betvarkes.

Naujasis Estonijos kabinetas 
vra stiprių socialistinių palinki
mų ir yra remiamas darbininkų 
tarybų, kurios yra valdomos 
bolševikų. Situacija ten esan
ti labai bloga ir reikalinga ūmi 
pagulint.

True translation filed wilh the post- 
master ai Chicago, III., Nov. 311, 1918, 
<s recjuired by the act of Oct 6. 1917.

Vokietija turi 
užmokėti

VOKIETIJA TURI UŽMOKĖTI 
KARĖS KAŠTUS.

Sako Lloyd George.

NEWCASTELE, Anglija, lap
kričio 29. — Vokietija turi už
mokėti karės kaštus iki rubežių 
:os išgalės. Taip užreiške Šiau
lių čia prakalboj premieras 
Lloyd George.

Submarinų piratai turi būti 
mbausti, pridūrė premieras, ir 
kas nuteriojo žemes kitos ša- 
’ies, turi būti už jas atsakomin- 
gas.

Kalbėdamas apie baustinumų 
karės autorių, Lloyd George pa
nikė, jog valdžia mano, kad ty- 
•inėjimai kokie bus, turi būti 
oilnai teisingi, bet aštrus, ir kad 
•ie turi eiti prie galutino atsitei
simo.

Jis pridūrė, kad jis nenori 
įlaikyties keršito politikos, bet 
>ridurė:

“Mes turime taip elgties, kad 
įmonės ateityje, kurie jaus pa
gundą pasekti pavyzdžiu valdo- 
iu, kurie įstūmė pasaulį į ka

rę, žinotų, kas laukia jų pabai
goj-”

50,000 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS PIETINĖJ 

AFRIKOJ.

CAPE TOWN, lapkr. 29. —- 
Pietinės Afrikos general-guber- 
natorius viskontas Buxton pasa
kė, jog apskaitoma, kad nuo in- 
fluenzos Pietinėj Afrikoj mirė 
50,000 europiečių ir vietos žmo
nių.

True translation filed wilh the post- 
inaster ai Chicago, III., Nov. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKAI SKERDŽIA ŽYDUS.

Tukstančiai žydų išskersta len
kams atsiėmus Lvovą.

Bėrimas, lapkr. 27. — Berli
no Tageblatt Lvovo korespon
dentas, kuris apleido Galicijos 
sostinę lapkr. 24 d., kaltina, kad 
kukai po paėmimo Galicijos so
stinės Lvovo (Lemberg) apiplė
šė žydų distriktą, kur užmušta 
keli tukstančiai žmonių. Jis 
sekamai telegrafuoja savo laik
raščiui iš Breslau:

“Tuojaus po įėjimui į miestą, 
lenkai puolė plėšti ir deginti 
Ghetto (žydų) distriktą, kurio 
aukos siekia kelis tūkstančius. 
Gatvės yra pilnos sudegusių la
vonų nužudytų žydų, daugelis 
kinių galutinoj desperacijoj šo
ko iš degančių namų ,kurie bu
vo apsupti lenkų kareivių.“

True trunOation filed wlth the p'vst- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 30, 1918, 
as reųuircil by the act of Oct. 6. 1917

600 ŽYDŲ NAMŲ SUNAI
KINTA.

STOCKHOLM, lapkr. 28. — 
Pranešama, kad bolševikų spė
kos paėmė Pskovu, J/vinskų ir 
Narvą.

Iš Lvovo pranešama, kad len
kai sunaikino 600 žydu namų, 
užmušdami tūkstančius žmo
nių, v

True translation filed wi»h the pnst. 
master at Chicago, Ilk, Nov. 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917

KOLČAK ESĄS UŽMUŠTAS.

Sako žinia iš Japonijos.

HONOLULU, T. H., lapkr. 27. 
— Japonų dienraštis Nippon Ji- 
ji šiandie gavo kablegramų, jog 
Japonijoj pranešta, kad Siberi- 
jos itiktatorius admirolas Kolčak 
tapo užmuštas Omske. Smulk
menų nepaduodama.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Nov. 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6,1917

Kaizeris sergąs “flu.”

LONDONAS, lapkr. 29. — Pa
sak žinios iš Amsterdamo buvęs 
Vokietijos kaizeris serga influ- 
enza.

Tnn translation filed wtth the post- 
master at Chicago, Ilk, Nov. 30, 1918, 
as reguired by Ine act of Oct. 6,1917,
Kareiviai ir jurininkai nebeuž- 

puolė socialistų.

NEW YORK, lapkr. 29. -Po
licijos būrys ir provost sargy
bos rota veltui laukė audroje 
pereitą naktį “partijos jūreivių, 
jurininkų ir kareiviu,” kuri buk 
ėjusi išardyti New Yorko pavie
to socialistų vakarą.

Vakaras Įbuvo paskelbtas kai-

Generalis 
streikas

IŠGELBĖJIMUI MOONEY.

Pastangos išgelbėjimui Mooney 
nesumažės ir pienuojama gene

ralis sreikas gruodžio 9 d.

NEW YOBK, lapkr. 29. — Pa
stangos paliuosuoli Mooney ne
sumažės. Taip paskelbė šian
die W. D. Patterson, atstovas 
Internacional Workers’ Defen. 
se League.

Patterson sako, kad pienai ge- 
neralio streiko gruodžio 9 d. nė
ra užmesti ir jie bus vykinami 
gyvenimai!. Jo išleistas prane
šimas dalinai sako:

“Nebus jokio susilnejimo ko
vos už paliuosavima Tbomas J. 
Mooney ir Warren K. Billings, 
aukų Californijos korporacijų 
godumo.
“Gub. Stovins pakeitimas mir

ties bausmes amžinu kalėjimu 
nėra teisingystė, bet pergalė tų 
kurie norėjo nužudyti Mooney.

“Tie kurie mano, kad tas pusi 
clgimas užgais reikalavimą tei- 
singystės, greitai pamatys, kad 
jie klydo.

Gynėjai yra pasirįžę dar smar
kiau varyti savo darbų. Agita
cija už generalį streikų gruodžio 
9 d. dabar priima galutinų for
mų, nežiūrint kelių darbininkų 
išdavikų, kurie užima augštas 
vietas Amerikos darbininkų ju
dėjime.

“Paprastieji darbininkai pri
ima Mooney bylų už savo daly
kų. Jie nedaleis, kad Mooney 
butų palaidotas gyvu Californi
jos kalėjimuose, kur jau daug 
kovotojų kankinasi. Mes iškū
lėm didžiausias suktybes Ame
rikos teismų istorijoj.

“Mes turime užtikrinimus 
darbininkų visoj šalyj, kad gru
odžio 9 d. kils streikas, jei nacio- 
nalė valdžia neišgalįs teisingys- 
tės, kurių paniekino Californi
jos valdžia.

“Darbininkų priešai iškėlė tų 
reikalų. Ir čia negali būti jo
kio kompromiso. Mooney tu
ri būti paliuosuotas, arba gauti 
naujų bylos nagrinėjimų.“

DARBININKAI REIKALAUJA 
NAUJO BYLOS NARINĖJIMO 

DEL MOONEY.

Neužsiganėdino mirities baus
mės pakeitimu kalėjimu.

WASHlN(rTON, lapkr. 29.
Gub. Stevens pakeitimas mirties 
bausmės Thomas J. Mooney ka
lėjimu dar neužbaigia dalyko ir 
organizuoti darbininkai ant to 
neapsistos. Jie kaip pirmiau, 
taip ir dabar reikalaus naujo by
los nagrinėjimo, nes visi svar
biausi kaltintojų (valstijos) 
liudytojai prisipažino, kad jie 
yra perpirkti, liudijo tik už pi
nigus ir liudijo neteisingai. Taip 
paskelbė Šiandie Amerikos Dar
bo Federacijos sekretorius Fr. 
Morrison.

IX) Padėkavonės dienos paminė
jimui įsisteigimo respublikų 
Vokietijoj ir Austrijoj ir jame 
dalyvavo apie 5,000 socialistų. 

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 30. 1918, 
as renuired by ibe act of Oct. 6, 1917
EX KARALIUS TURI IŠSINEŠ

DINTI Iš AUSTRIJOS.

Austrijoj prasideda kontrrevo
liucinis judėjimas.

COPENHAGEN, lapkr. 29. 
Pasak Leipzigo žinios į Politi
kių, Vienuos valdžia pranešė 
buvusiam karaliui Kariliui, kad 
jis turi apleisti Austriją delei 
ten esančio kontr-revoliuiinio 
judėjimo.

Karolius labai nusiminęs.

AMSTERDAM, lapkr. 29. — 
Pasak hmsbruko žinios Berlino 
Knutz Zeitung, buvusis Aust
rijos karalius Karolius kenčia 
nuo dvasinio nupuolimo. Jis 
sėdi ištisas valandas prie savo 
stalo su betiksliai įstebeilitomis 
akimis. Buvusi karalienė Zita 
yra labai nusiminusi iš priežas
ties jos vyro sveikatos stovio.

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III., Nov. 30, 1918. 
as rc<|uired by the ael of Oct. G. 1917

10 MĖNESIŲ AMERlkJEČIŲ 
SUGRĮŽIMUI*/

4 uostai parinkti amerikiečių 
grįžimui.

yVASHINGTON, lapkr. 29. 
Boston, New York, NeSvport 
Ni‘wS, Va. ir Charleslton, S. C. 
yra uostai kuriuos kares dapar- 
tamentas pienuoja vartoti graži
nimui armijos iš užjūrio.

Net su tokiu plačiu padalini
mu, apsunkinimų ant uostų pa- 
rankumų ir vartojant vokiečių 
laivus darbe, apskaitomai pa
rodo, kad visa armija negali su
grįžti į mažiau kaip 8 menesius.

Konservatyvus apskaitymai, 
ant kurių departamento prisi
rengimai galbūt bus paremti 
nustato dešimt menesių kaipo 
minimam laikų sugrįžimui ame
rikiečių iš užjūrio.

Frue fcRncInlton fil^d wlth fho nn«i 
niaster at Chicago, Ilk, Nov. 30, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917

ANGLIJOS ŠTABAS TAIKOS 
KONFERENCIJOJ SUSIDĖS

Iš 400 ŽMONIŲ.

LONDONAS, lapkr. 27.
Maisto ministerio pagelbininkas 
Towle šiandie pasakė, korespon
dentams, kad Anglijos valdžia 
turės štabų iš 400 žmonių. Pa
ryžiuje taikos konferencijoje. 
Jis sake, kad valdžia paėmė Ma- 
jestic viešbutį dėl savo štabo ir 
turės tinkamų skaičių tarnų.

True translation filed with the post 
master ai Chicago, III., Nov. 30, 1918, 
as required by the act of Oct. G. 1917

PRIEŠINASI SOCIALISTŲ DA
LYVAVIMUI TAIKOS 

TARYBOSE.

PARYŽIUS, lapkr. 26. — (Su
vėlinta). Atstovų buto nariai, 
atstovaujantįs agrikulturinius 
interesus pasiuntė laiškų pre- 
mierui Clcmenceau išreiškiantį 
pasipriešinimą daviniui specia
lūs reprezentacijos socialistams 
taikos konferencijoj. Tečiaus 
jei tas butų susitarta, atstovai 
ragina, kad ūkininkų ir valstie
čių klesos taipgi butų atstovau
jamos, kadangi jos daugiau pra

liejo kraujo negu kitos klesos.

PRIEŠ RAUDONĄJĄ 
VĖLIAVĄ.

ST. LOUIS, Mo. — Mayoras 
Kiel paskelbė, kad iškėlimas 
raudonos vėliavos viešuose su
sirinkimuose St. Louis mieste 
nebus toleruojamas.

Substitutas gąsdino.

WASIIINGTON, Čia paskel
bta, kad rastas substitutas (už
vaduotojas) gasalino Laisvės 
kuras, kuris esąs daug geres
nis už gaosliųetaoinn setaoin c 
daug pigiau atsieina. Svarbiau
sias dalykas substitute — k< ru
sinąs.

True translntlon filed with the post- 
master at Chicago, III., Nov, 30, 1918, 
as re<|iiire<l by the act of Oct. 6, 1917, 

2c už siuntinėjimų laiškų po 
liepos 1 d.

WASI1INGT()N, lapkr. 29. — 
Užbaigiant įplaukų bilių šian

die, finansų komitetas priėmė 
priedų. įsteigiantį naujas antros 
klesos siuntinėjimo kainas, ka
da bilius virs įstatymu ir taip
gi priedų sugrąžimu'i liepos 1, 
1919 2c mokesties už 1 uncijos 
laiškus ir 1c mokesties už atvi
rutes.

Dės Molnes turi nešioti 
maskas.

DĖS MOINES, la., laukr. 29 
Sveikatos taryba išleido paliepi
mų, kad nuo ryto 6 vai. vakare 
visi Dės Moines gyventojai tu
ri vaigšČioti su maskomis, ki
taip bus areštuojami. Maskas 
galės nusiimti namie ir tai lik 
kada nėra svetimų žmonių.

True translntlon filed with the post 
ftnaster at Chicago, III., Nov. 30, 1918^ 
as iequired by Itie act of Oct. 6. 1917 

14,000,000 
žuvo karojo 

t
AUSTRIJA NETEKO 4,000,000 

KAREIVIŲ.

Dar daugelio šalių nuostoliai 
nežinomi.

LONDONAS, lapkr. 29. - Pa
sak Exchange Telegraph žinios 
iš Copenhageno, Austro-Vengri
ja karėje neteko 4,000,000 karei
vių užmuštais ir sužeistais.

800,000 kareivių liko užmušti, 
jų tarpe 17,000 oficieriu.

Tai parodo arti 1 1,000,000 
kareivių žuvusių karėje, bet į 
tų skaičių neįeina dideli nuosto
liai Rusijos, Francijos ir Itali
jos, taipgi Serbijos, Graikijos, 
Bulgarijos ir Turkijos.

Vorvvaerls apskaito, kad vo
kiečių nuostoliai siekia 6,330,- 
000).

Peru neatsiprašiusi Chile.

NEW YORK, yapkr. 29. — 
Peru užrubežinių reikalų minis
terija per generalį konsulų Suv. 
Valstijose išleido užginčijimą 
Chile generalio konsulo paskelbi 
mui, kad buk Peru atsiprašiusi 
už atšaukimą konsulų iš Chile.

Prezidentas 
Wilsonas 

delegatu
LANSING TAIP JAU YRA 

DELEGATU.

Pulk. House, Henry M. White 
ir Bliss yra kitais delegatais.

WASHJNGTON, lapkr. 29. — 
Prezidentas Wilsonas y|Mitiškai 
vadovaus Almerikos delegacija 
taikos konferencijoj. Tas pas
kelbta šiąnakt oficialiai Baltų- 
jame Name.

Kitais delegatais bus:
Pulkininkas E. M. House.
Valstybės sekretorius Robert 

Lansing.
Henry M. White, buvęs am

basadorius Francijoj.
Gen. Tasker H. Bliss, Suv> 

Valstijų karinis atstovas vyriau
sioje karės taryboje.
Yra paskelbta, kad negalima bu
vo paskelbti delegatų vardų pir
miau deeli buvusio netikrumo 
apie skaičių delegatų atstovavi
mui Amerikos.

Wilsono kalba priruošta.

Prezidentas \Vilsonas šiandie 
užbaigė pranešimų, kokį duos 
kongresui, kuris susirenka se
kamų panedėlj.

Svarbiausia dalis jo prakal
bos bus padalinta tarp karės ir 
taikos dalykų. Prezidentas iš
dėstys pasekmes sumušimo Vo
kietijos ir Suv. Valstijų dalyva
vime jame ir svarstys prospek
tus užbaigimo karės, gvarantuo- 
jančio pastovių taikų ir išliuosa- 
vimų centralinės Europos žmo
nių nuo autokratinės valdžios.

\Vilsonas nurodys, kad Suv. 
Valstijų pasitarnavimas, kokį 

jos gali suteikti demokratijos 
reikalui neužsibaigė sumušimu 
Vokietijos karės lauke, bet pra- 
siplės j sutaikimų didžiojo kon
flikto taikos konferencijoj.

Prezidentas išdėstys savo pa- 
žvalgas j rekonstrukcijos pro
blemų. Jis paskelbs nuomonę, 
kad tuojautiniai žingsniai armi
jos demobilizacijos ir sugrąži
nimas karės darbininkų į tai
kos industrijas gali būti geriau
siai išpildyti jau esančios maši
nerijos. Pilnesnei rekonstrukci
jai šalies reikalų taikos pama
tais, prezidentas rekomenduos 
įstatymus.

Italija rems Wilsoną.

Labai daug švaistoma apie 
prezidento rolę, kokių jis loš tai
kos konferencijoj ir apie tautų 
pritarimų jo taikos principams.

Pasak a ugšto diplomatinio 
autoriteto Italijos plenipotentai 
rems Suv. Valstijų poziciją pa
matiniuose klausimuose, net jei
gu tas reikalautų niekurio paau- 
kavimo Italijos interesų.

Giedra šiandie; ryto išdalies 
apsiniaukę ir šilčiau.

Saulė teka 6:58 v.; leidžiasi 
4:20 v. Mėnuo teka 5:07 v. ne
dėlios ryHe.



Šubata, Lapkričio 30, 1918.

i
DIDELES RISTYNES

3a; idarbiu Bazaras ir Balius
LIETUVIŲ MOTERŲ DR-JOS “APŠVIETOS”

Subatoj, Gruodžio 7, 1918 H
MILDOS SVET., 3142-44 S. Halsted St. ■

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

Šiam vakarui pasamdyta abi Mildos svetainės, iš kurią vienoje 
(ant 2-rą lubą) bus išpardavimas įvairią gražiausią ranką išdirbinią, 
padirbtą Liet. Mot. “Apšvietus” Dr-jos narių. Antroje svetainėje (ant 
3-čią lubą) bus pasilinksminimas, šokiai.

Taigi Širdingai kviečiame gerbiamų visuomenę skaitlingai atsilan
kyti, nes apart pasilinksminimo, šokią kiekvienas turės puikią pro
gą ką nors nusipirkti ar tai sau, ar savo draugams už labai mažą kai
ną labai gražią išdirbinią, kurie labai liks net ir Kalėdinėms dova
noms. Kiekvieno meldžiame nepraleisti šitos progos, nes po laikui 
gailėsitės. BENGIMO KOMISIJA.

“ Musu Laimėjimas ”
I NedėliojęĮ GruodžioDec. l=mą 1918

Scenoje su dainotnis
S-ją aklą mvsterija, Viduno. Vadovaujant M. Dundulienei, vaidins 

“PIRMYN” CHORAS

MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 W. 23rd Place

Darbo
ŽMONIŲ 

KNYGYNĄ

Durjs atsidarys 4 vai. po pietą. Lošimas prasidės lygiai 6 vai. vakare. 
Meldžiame nesivėluoli

šis istoriškas veikalas—“Musą Laimėjimas”— iš kovos ties Žalgiriu 
lietuvių su kryžeiviais atvaizdina lietuvių laimėjimą 500 metą atgal.

Gerbiamoji lietuvių visuomene širdingai kviečiama atsilankyti ir 
pamatyti perstatant “Musų Laimėjimą”. Po perstatymui “Pirmyn” 
choras sudainuos keletą naujų dainą, šokiai iki vėlos nakties prie 
puikios muzikos. Kviečia visus atsilankyti “PIRMYN” CHORAS.

Inžangos tikietas 35 ir 50c ypatai.

1

ine Iškilme
Subatoj, Lapkričio-Nov. 30,1918

L.D.L.D. 45-ta Kuopa
to farsą

Lošimas prasidės 7:30 vai. vakare.

Pradžia 6 vai. vakaro.

S
 Stato scenoje vieno ak

O.S.S. arba šliiib
Subatoi. Lapkričio-^

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

DARBO ŽMONI V KNYGYNE ga
lima gauti gražią Monologų apie 

•18 rūšių, kiekvienas po .. 
Monologai ir Deklemacijos. 
Deklemalorius ir Sceniškoji 

Mimika ........................
Dekleinatorius ......................
Džian Bambos Spyčiai.......
'l’ikri Juokai ......................
Juokai Juokeliai net linksta 

keliai .............................
Kirpikai ...............................
Svajos. Tragedija. Poema . 
Sielos Balsai ....................
Naujausios ir Visokios Dainos 50c 
Girtuoklių Gadząikos ......... 10c
Eilės ir Straipsniai ............. 25c
Kepins Kančios .................... 10c
Amžinos Dainos.......................10c
Kun. A. Vienožinskis.........
Naujos Davatkų Gadzinkos 
Girtuoklių ir Blaivininką 

Kantičkos....................
Gl iaudąs Verksmai ...........
Revoliucijos Dainys .........
Davatką Gadzinkos ir kitos 

linksmos Dainos ....... 
Dainos Vasaros Grožybių . 
Pirmieji žiedai ..................
Naujausios Giedojimo Psalmės 10 
Apgailestavimo Balsai ......... 15c
Laisvės Kalinys .................... 20c
šlėktą Malonės arba Majuvka 10c 
Ghidi-Liudi ....................
Mačio Kėkšto Eilės .... 
Veselijos ir Giesmės ... 
Vabalininku Dainos .... 
Kovotojų Giesmės.........
E. Steponaičio Raštai , 
Eilėmis ir Proza .........
Laisvos Valandos .........
Gyvybė (Kantata) .......
Revoliucijos Giesmės su 

domis.................. . .
Trimitas, a. ‘ *2
Dainos Kun. Antano Vieno

žinskio ...........................
Teatrams Knygos:

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

• Mulkių Apaštalas, komedija 
5-ioms ypatoms .........

Rusijos ('aras (monologas) .. 
Netikėtai. Komedija 3 aktuo

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

veikslų drama, 6 yp.....
Katriutės Gintarai. 3 veikmių 

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

Jonukas ir Marytė. 4 v., 8 yp. 
Medic inos Daktaras. Komedija 

1 veiksmo; 9 y p............ 20c
Lizdas Naminio Liūto. Drama

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

komedija 1 veiksmo, 5 yp. 10c 
Piršlybos. Komed. 2 v., 9 yp. 20c 
Pietro Caruso. 1 veiksmo dra

ma, 6 ypatų ........................ 10c
Kontrabandininkai. 4 aktų

tragedija, 18 y p..................... 20c
Dėdė Atvažiavo. Komedija 1 

akot, (i ypat.........................20c
Pirmi žingsniai. Drama 4 vei

ksmų, 11 ypatų ............. 20c
Consilium Facultalis. 1 veiks

mo komedija, 8 yp......... 15c
Akis už akj, dantis už dantj.

Juokai 1 akto. 5 yp................ 10c
Pono Felikso Atsilankymas .

1 veiksmo komedija, 5 yp. . .20c

5c 
25c
10c
50c

50c
20c 

. 5c 
40c. 

.75c

10c
10c
10c

15c
20c

50c 
50c 
30c 
25c 
15c. 

1.00
40c 
15c 
10c

gai-
.... 35c 

tpdaryta $1, be ap. 75c

15c

15c

15c
10c

10c

10c

15c
10c

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Placc, Chicago, III.

Publika šiuomi yra kviečiama atsilankyti ir paremti šitą va
karą, nes šitas vakaras yra parengtas Lietuvių Darbininkų Litera

tūros Draugijos. Šios gi draugijos tikslas yra platinamas apšvietus 
ir skleidimas darbininkiško turinio knygų. Kviečia KOMITETAS.

šalaputris. 1 veiksmo kome
dija, 4 ypatų ................. 10c

Sulig Naujausios Mados. Ko
medija 2 veik. 8 yp.........10c

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

Vagis. 1 veiksmo drama 3 yp
Milijonai Vandenyj. Drama 3 

veiksnių, 9 yp. .. •$......
Migla. 1 veiks. komedija, 4 yp 
(judri Našlė. Juokažaislis 2 

veiksmių, 8 yp.................
Draugas. 1 veiks, drama 3 yp.
Kun. Gramulos Raštinyčioje 

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

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

se, 29 ypatų ................
Penktas Prisakymas. Drama 

1 veiksmo, 9 yp............
Viršaičio Vargai. 1 veik. 6 yp.
Du Broliai, 4 veiks. 5 atidengi

mą drama, 21 yp............
šiaurės Karžygiai. 4 veiksmą 

tragedija, 12 yp..................35c
Gcriaus vėliaus —negu niekad.

komedija vieno aklo, 7 yp. 15c 
Svečiai. 1 veiksmo trag. 6 yp. 15c 
Nežudyk. 1 veiksmo dramos

vaizdelis, 8 yp....................
Caras Sibire, 1 akto losiąs 5 

ypatoms ........................
Perskirų Teisėjas, 1 akto ko

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

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

Išgama. Drama 2-se akt. 9 vp. 10c 
Farmazonai. 3 aktų kom. 14 v. 50c 
Žingsnis prie šviesos. 1 akto 

vaizdelis ir monologas Naš
laitė. 14 ypatų............... 10c

Amerikoniškos Vestuvės. Ko- 
mediją 2 aktų, 10 yp..... 10c

Gadynės žaizdos. Drama 4 vei 
ksnią, 9 yp......................

Jaunystės Karštis. 1 veiksmo 
komedija-farsas ir Susižie- 
davimas Pagal Sutartį. Dia
logas ...............................

Ant Dugno. Paveikslas 4 vei-

15c

10c
10c
20c
10c

20c
25c

10c 
10c
20c

10c

10c

25c

10c

50c
Guminiai Batai. Farsas 1 ak

to, 4 ypatų.
Saliamono Sapnas, 

veiksmo, 5 ypatų
O. S. S. Arba šliubinė Iškilmė.

1 akto farsas, 6 ypat. .. .*. 15c 
Vyrų Vergija. Komedija 3 vei

ksmą, 6 yp....................... 20c
Solomėa. Dramai ak. 15 yp. 25c 
Pinigą Nėr. Vaizdelis iš jauno 

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

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

mų, iš liaudies gyvenimo vai
zdelis su dainom ir šokiais 
12 ypatų ........................

Aukso Veršis, 1 veiksmo 
mediją, 5 y p......... ..........

Macbeth. Tragedija 5aktų 
21 ypatų ........................

Pirmasis Degtindaris, 6 veiks
mių kom., 11 yp................... 10c

Namai Pragarai. Kom. 4 y p. 10c 
Paskutinė Banga. Drama 3-

jose veikmėse, 3 yp.............. 10c
Teatras žmonijos Gyvenime 20c 
Velnias—Išradėjas. Lengva

Opera, 2 akt. su baletu 14 y. 20c
B- S. — Kurią veikalą arba dainą čia nerandate pažymėtų — 

kreipkitės laišku įdėdami krasaženklį atsakymui.

......... 10c
Orama - 

10c

10c
ko-
15c

75c

Apart veikalą čia yra galybė visokią kitų knygą, paveikslą, po- 
pieros, rašalo, paišelių; taip-pat galima per mus užsirašyti ir pa
vieniais pirkti laikraščius: Naujienas, Laisvę, Moterą Balsą, Kelei
vį, Kardą ir Dilgėles. Sutaisome, apdarome senas knygas.

Kreipkitės šiuo adresu;

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

Telephone Boulevard 8329.
■IIIIIIIIIIIIHM
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Puikus Iškilmingas Balius
Rengiamas

DRAUGYSTĖS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142-44 So. Halsted St 

Subatoje, Lapkričio-November 30, 1918 m.

r

Muzika J. Jurevičiaus. (Cutler)

Atminkite, kad šis balius paskutinis prieš Adventus. 
Kviečiame jaunus ir senus į musų iškilmingą balių. 
Mes užtikriname, kad busite užganėdinti visi. Puiki 
muzika grieš smagiausius šokius. KOMITETAS.

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

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

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

7.-=;------------------------- ,. ——i "y--------------------- ---------------------

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aukščiau. Pritaikome akinius uždyką. 
Atminkit: Gaivos Kilojimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes kož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.

U

J/

įvyks nedėliojo, Gruodžio 8 d. 
1918. Šv. Jurgio purių), svet. 33 
ir Auburn Avė. (ant Bridgepor- 
lo). Duris atidarys 2-rą vai. po

landose. Risis visi geriausi ris- 
tikai Charles Cutleris, visai pa
sauliai žinomas amerikoniškas 
čampionas, sveria 280 svarų; 
Jis apsiima paguldyti du kartu 
i 35 minutes, visiems lietuviams 
žinomų Juozapų Bancevičių, 
gerinusį lietuvį ristikų. Cutle
ris .duoda $400 prie Bancevi- 
čiaus $200. Tai visi matys, ku
ris tuos pinigus gaus, ar ameri
koniškas milžinas ar lietuvis Įri
tinąs. Niekas nesilygkilc pini
gų už Bancevičių, Cutleris du 
syk sunkesnis už Bancevičių. 
Nors Banccvičius mažas, bet 
narsus, kaip levas, ne vieno ne
bijo kuris tik, kvietė, su kiek
vienu ėjo. Pasirodė visiems, 
kad tikras cinikas. Antra pora 
F. Juška smarkus lietuvis ris- 
tikas, atvažiavo iš Springvalčs 
risis su dideliu indijonu, sveria 
240 svarų, trečia pora T. Ačas, 
milžinas su 'lamu Rolevičiu, 
lenku, visi matys kaip smarkiai 
lietuvis risis su lenku. Ketvir
ta pora Petras Katauskas, smar
kus ristikas, greitas kaip tigras 
su B. Jaru, kuris praeitą pava
sarį Šimkus negalėjo paristi, 
pažiūrėsime ar Kaimiškas paris. 
Penkta pora Otto Propotnik su 
Juozapu Pišniu, šešta pora Do
mininkas Dudinskas, Bancevi- 
čiaus mokinys, su Karoliu Sar- 
paliu.

Kviečiami visi, seni, jauni, di
deli ir maži, moterįs ir mergi
nos pažiūrėti tų milžiniškų ris- 
tynių, kokiu niekuomet nebuvo 
surengia tarp lietuvių, bus link
sma pažiūrėti, kurie tas risty- 
nes praleisilte, tai vėliaus gaile
sį lės.

Surengė lietuvių jaunuomenė. 
Įžangos kainos 50c, 75c, $1.00, 
$1.50 ir $2.00.

(Apgarsinimas).

Tel. Drover 6369

S. M. MESIROFF,
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. A5 buvau ap- 
tiekoriu# Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugas žmonių. 8. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST.. CHICAGO, ILL.

- '/.'JSL.A. •

Vakarine Kirpimo Mokykla
Mokykis kirpimo iv designing. Mu
są sistema yra y pat iškas mokinimas. 
Petrcnos daromos pagal jūsų uiierą 
bile stailės. Naujausias išradimas. 
Malonėkite aplankyti ir pamatyti. 
Musą nepaprastai pigi kaina, kur ga
lite išsimokyti už keletą dolerių biz
nio..

M. P. SPITLIS, PROF.
3203 S. Halsted st. Atsišaukite 

antro augšto.

P. CONRAD
ant

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų. Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po |1.40 ai g*L
CAttR BROS. WRECKING CO.

(OVS-3039 S. Halsted SL, CMcafo, Hl.
■aasawaaaasaiMiimiawiaawMr TflirirMaMMmr—rrrMn""nrr^‘Ti~"

Fotografisas. 
Mes traukiams 
paveikslus dieni 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., šalę Mildos 
teatro.
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The VViersema State Bank
A STATE SAVINOS BANK

II 10(1*08 Michigsn Avenue
Raportas prieš pradedant biznį ant Lapkričio 2, 1918 padarytas 

Auditoriui of Public Aecounts of State of Illinois.
TIRTAS ATSAKOMYBĖS

Capital stock sumokėta $20(1,900.0(1 
Perviršio fondas .......... 10,000.09
Nepadalintas pelnas 17.011.01 
Depozitai . . 1,536,976.54
Rezt rvuoti taksoms ir In- 

te.est . . . 8,155,85

[ Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Paskolos ir diskauntai $939,3^2.58 
S. V. Komisai ir Certif. 286.6119.00 
Munic. ir Korp. BoikIs. 288,193.67 

435.89 
3,690.84 

bankų
254.3iM.46

Tnie trnnslatton fiD*<l vvith the post- 
mnster at Chicago, III., Nov. 39, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 190

DAR APIE KARALIŲ.

| Ponas Antanas Musiilis, buvęs 
manadžeris Bridgeport Clotliing 
Co., dabar yra musu geueralis

1 pardavėjas ir bus linksmas pa
sitikti čia savo draugus ir kos- 

tumerius.

iKUlNBMIB HALSTED. 20™ SUS ■
Į Ji B CANALPORT AVĖ Į

menis dabar. Dvigubos stam

Extra! Extra! Pradedant Panedelyj Gruodžio 2-rą Musų Didelis

Fikčeriai , .
(iryliais ir iš kily 

priklausančiai

Aną sykį, rašydnnias apie ka
ralių, ėmiau žinių iš “Darbinin- 4 Dienu Palengvinimo Išpardavimas

palengvinimo didelės vertės, rekordus sumušanli bargenai. Pereidamas per musų daugumą skyrių, Ponas Klein pamalė, kad tūlose vie
lose didesnis sandėlis negu dabar turėtų Imli. Todėl kainos yra nupigintos dėl GREITO SANDĖLIO IŠPARDAVIMO! Pervirši sandėlio 
turi išleisti. Todėl šie dideli bargenai! Atsilankykite išanksto. Išpardavimas posityviai pasibaigia Ketverge 6 vai. vakare.

j ploninto, pasiųsto Europon, 
•kun. .1. Dobužio. Nekartojau kas 
ten jo buvo rašyta, tik paėmaiu

$1,772,44144 Viii atsakomybės $1,7721443.44

Oficieriai
ASA VV1ERSEMA, Prezidentas NICIIOLAS W. VVIERSEM/t Kas
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FBEDERICK J. \VIERSEMA, p.-k

Direktoriai ir patarėjai
Ubas. H. Brandi, TheophiliiĮs Schmidt, \sa VViersema, Nicholąs W 
\Viersema, Hcrman L, Barnus, George Dalenbcrg, (aitrinęs Dellaan

Frederick J. Wiersema, Edwurd \V. Iliomas.

Visos Imlus

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not inc.).

Painling, Dccoraling, Paper Hanging, Calcimining and Graining 
Puints, Oils, Varnishes, Brushes, Calchnine, Wall Paper

Glass, Imrdvvare e!c.
Mes palarnaujaiiie visose dalyse miesto.

3115) So. Halsted Street, Telepbone Yards 7282

Kad Šarūnas nori daugiau a- 
pie lą dalyką žinoti, turėtų per
skaityti to diplomatopasiunti- 
nio pranešimus “Darbininke“. 
Čia paduosiu kelias ištraukas iš 
kun. Dobužio laiško:

“Vienas mums aišku, tai tas, 
kad atvykome Europon vėlai. 
Mums čia reikėjo būti mažiau-

Jei jus priversti 
nas, be komiso.

Vyrų reikmenis 
Puošnus marškiniai.

Vyrų Eli Walker marški
niai, naujos stailės, minkš
ti rankogaliai, gvarantuo- 
la tvirta spalva, gera ver
tė, .specialiai kožnas. .79c 

Vyrų pirštinės.
Jersey mezgimo ir Scoleb 
pirštinės, šiltu pamušalu, 
rųšis paprastai parduoda
ma po 69c. Palengvinimui 
pardavimo kaina už po
ra ................................. 35 c

Darbiniai marškiniai
Geriausios kol;;, bės Anios- 
keag mėlyni marškiniai, 
dubelta siūlė, pamuštu kal
nieriu, reguliarė $1.29 rū
šis ................................. 89c

PANČIAKOS
Moterų pančiakos. 

juodų šukuotų gijų, labai 
specialiai pora .......  6'/zc

Vaikų pančiakos 
Extra kokybė meredrizuo- 
ta, juodos arba baltos, dvi
gubos pėdos, inierot 5 iki 
9 ..............................1.. 25 c

Nedaugiau 4 porų.
Vyrų darbinės pančiakos 
Storos juodos bovelnos pa
nčiakos, dubelta pėda, 15c 
vertė ........................... 10c

Lovoms Blanketai.
Sunkus flanelių flisuoli 

blanketai, baltais su mėly
nu arba rausvais kraštais, 
pilna lovos miera.. -2.45

DRAPANOS
Vyrų overkautai 

Brokauni skyriai iš musų 
$18 ir $20 skyrių; fancys, 
oxfordų ir kitų materijų, 
mieros iki 38, lik po $11.75

Vyrų siutai
Worsleds ir cassimeres, iš 
musų $29 ir $25 eilės, mie
ros iki 38, specialiai tik
tai po ..................... $11.75
Vyrų darbinės kelnės.

Extra gerai padarytos gero 
vvorsteds ir cassimeres, ta
msios pelrenos, mieros iki 
12 veislė.

Palengvinimo išpardavi
mo kaina .................. $1.69

Apatnešos Vyrams.
Stori ribuoti apatiniai ma- 

cream 
sėdynė, 
... 89c

rŠkiniai ir kelnės 
spalvos, dubelta

Moterims.
Megztos apalnešos, puikus 
sličiavimas, 
n ės

žieminės kel- 
ir marškiniai 89c

Vaikams

rij- 
45c

Lovos blanketai.
Ihtra stori, 68x80 colių 
miera, balti ir rinktiniai 
kvoldiioti, paprasta $12 rų- 
šis, palengvinimo pardavi
mo kaina už ...... $8.50 
Lovos antklodės; pilna 
miera, scroll sličinolos. pa
dengta silkoline, pripildy
tos balta vata, rinktinos 
pelrenos, kiekviena $3.95

FIRANKOS
Leisi nes Firankos 

Verpta geru diibeltu siulu, 
2‘/j ir 3 yardų ilgumo, pui
kios peliv.mos, balto, ivory 
arba euru. Palengvinimo 
išpardavimo kaina po
ra ............................. $2.00

Vaikų marškiniai ir kelnės 
Malinę brand, mieros 29 
iki 39, gera vertė, specia
liai kiekvienas, ............ 55c

pačioje Lietuvoje kitaip butų 
susidėję dalykai. Tikriausia bu- 
tuniėiin padėję Lietuvoje lietu
viams išvengti rinkimo to kara
liaus“. Kitoj vieloj rašo:

“Vis dėlto tas karaliaus pasi- 
kvielinio sumanymas musų ta
utai kol kas sveikaton eina“.

Seklyčios firankos.
puikaus filet, madras ir 
Nottingbam verpimo, pui
kus pasirinkimas petrenų,

Suknėms ginghammellon arba angliško thi- 
bet, dideli kalnieriai, iš 
kit coney kailio, po $18.88 

$32A0 šilkinio pliušo 
kautai.

Puikus kautai augštos rų- 
šies šilkinio pliušo, dideliu 
kalnieriu ir su diržais stal
ius. pamušta salina, mierų 
36 iki 46 po $24.95
BOVELNINĖS. SUKNĖMS

PREKES 
Raityta musliną

Tikros “Ilope” baltyta 
musliną. 36 colių pločio, 
puikios kokybės, čystų ap
skritų siutų — 29c vertė, 
nedaugiau 10 vardų, var
das .................  22 «/2 c

Drapanoms pintinės.
Didelė miera drapanoms 
gulinės, tvirtai padaryta, 
šiame pardavime po.. 13c

Vandens viedrai.

čeverykams raiščiai.
Exlra specialu vertė už po
rą ............................. 2'/z c

Pliušo guzikai
Mieros kaulams, exlra spe
cialiai kiekvienas po.. 3c

MOTERŲ IR MERGINŲ 
DRAPANOS

$17.50 Velour Cheviot 
Kautai

Moterų ir merginų žiemi
niai kautai, iš velour che
viot. Ihibet arba melton, 
pliušu arba keramie pa
puošta .....................  $11.97

$25.00 žieminiai kautai.
Moterų ir merginų kautai 
puikaus velour, chbviot,

gham, 27 coliai pločio, tvi
rta mėlyna spalva, 30c ve
rtės, nedaugiau 10 yardų, 
yardas ........

Bovelninė
Didelė čysta 
vienos rolės padaro užklo 
dę inieros 72x90, specia 
liai šiam išpardavimui 
kainuota už rolę ....

NAMINIAI INDAI. 
Plovimui lentos

Didelė miera, medinis 
mos, palengvinimo išpar
davimas kaina po .... 35c

LIBERTY BONDS
esate parduoti, mes mokame N. Y. Exchangc kai-

ED VARI) P. GARRITY CO., 
Bankers

198 So. La Saite St.
Aid; ra Nedėtiem 10—12 dieną. 

---------  i--------

siųsti
truota krasa —

* C-o Lilbuanian Dcpt.

tos, ivory ir cheviot spal
vų ............................. $4.75

Cable Tinklo Firankos.
Iriško darbo, Battenberg

u žk t od ė.
trijų svarų,

Man rodosi, kad užtenka fak
tų, jogei kunigai, jų pasiųsti di
plomatai ir Lietuvoje “Tautos

pačių puikiausių petrenų, 
extra vertės, vertos iki

Geriausi
Lietuviški

Rekordai
vai karaliaus, nes, mat, jis esąs 
“tanios sveikatai“. Tiesa, kun. 
J. Dobužis ir “Darbininko“ re
dakcija aiškinosi, ir tartum ne

pora ......................... $6.75
SMULKMENOS 
Puošnios šukos.

Tikro kaulo puošnios šu
kos. 25c vertė, extra spe- 
cailiai ......................... 15c

ap-
89c

vandens viedras .... 63c
Anib-.-r skalbyklos muilas, 
nedaugiau 5 šmotų, šmotas 
Panert tiktai ............ 5a/ic
Ritter tyras tomato cat- 
sup, 16c bonka .... ll’/zc
Geriausios rankomis rink
tos navy pupelės, svaras 
už ............................. Iž'/jc

žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas, 
kuris patinka ir prisivsk pinigus, aš jums nusiųsiu į namus, 
dai abiejų pusių, t. y. po dvi dainas koznas.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS.
E. 3318 — Suktinis. Valia. Valuže (iš Opcr.OS “Sienapiutė".)
E 3796 — Bernužėli Nesvoliok. Eisiu mamai pasakysiu.
E 3319 — Prirodino Seni žmonės. Kur Tas šaltinėlis.
E 3359 — Naujoji Gadyne. Dainius.
E 3623 — Ilgu, Ilgu Man ant Svieto. M mo Skarbas. Valcas.
E 3797 — Jau kad Aš Augau, šią Neik"lėlę.
E 3810 — Ant Kalno Karklai siūbavo, šią Naktelę per Naktelę.
E 3841 — Atėjo Žiemele. Vai, kad Aš L jojau.
E 2356 — Lietuva, tėvynė musų. Tyk ai Nemunėlis teka.
E 2357 — Birutė. Kur banguoja Nemunėlis.
E 2358 — Darbininku Marselietė. Sukeikime kovą.
E 2392 — Sveiki Broliai Dainininkai. • Ko Liūdit Sveteliai.
E 2393 — Saulelė Raudona. Jojau Dierą.
E 2391 — Už šilingėlį. šių Nakcialy. (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO ST. ŠIMKUS.
F. 3905 — Ant Tėvelio Dvaro, ir Ncsigraudink, Mergele.
E 3906 — Bijūnėlis žalias, ir Važiavau Dieną.

ĮDAINAVO MARĖ IR JONAS ČIŽAUSKAI.
E 3190 — Trjs berneliai. Vakarinė daira.
E 3211 — Skambančios Stygos. Tu mano motinėle.
E 3191 — Ant marių krantelio. Saulutė tekėjo.
E 3215 — Gimtinė šalis. Sunku gyventi.
E 3192 — Giedu dainelę. Gegužinės dama.
E 3291 — Plaukia sau laivelis. Lopšinė.

ĮDAINAVO A. KVEDERAS, BARITONAS.
E 2223 — Pamylėjau vakar (Liaml. daina). Draugė. Polka-mazurka.
E 2221 — Mano laivas, daina. I sveikatą, maršas. Orkestrą.

ĮDAINAVO MARĖ KARUŽIŲ TE, SOPRANAS.
E 3625 — Miškas ūžia. Sudiev Lietuva.
E 3842 — Sveika Marija.
E 1217 — O kur buvai, dieduk mano. Įd. Bradunienč ir Vaškevičius. 

UnMi»'U Šokis. Orkestrą.
ARMONIKA SOLO IK DUETAI.

E 26.’) 1 — Vilniaus maršas. Audra, mazurka.
E 2652 — Raseinių polka. Kazokas, valcas.
E 3315 — Slumbriškiu polka. Jurgiuko kazokas.
E 3316 — Polka nuo Rudos. Mažrusišl a polka.
E 2589 — Šalies grožybė, Valcas. žuvininkų valcas.
E 2581 — Gražioji polka. Pavasario rylas, polka.
E 2582 — Kalnų augsi urnas, valcas. Kariškas maršas.
E 2706 — žemaičių polka. Gudri, mazurka.
E 2397 — Klumpakojis. Kokietka, polka.
E 3798 — Kur vėjai pučia. Esu garbingas vyras.
E 2705 — Visur linksma, šok į ratą.
E 1799 — Galopas
E 3998 — Kadrilius. Sograjino kapelija.
E 2639 — Two Slep. Labai garsus šokių rekordas.

Didelis pasirinkimas gramofonų. Kainos nuo $10.09 iki $300. 
Kiekvienam pareikalavus kataliogą pasiunčiamo veltui.

JOS. F. BUDRIK
3313 So. Halsted St., Chicago, Illinois.

imli. Bet tai tik buvo pasiteisi
nimus ir nuvertimas bėdos ant 
buvusio Vokietjjos kaizerio ir 
junkerių politikos.

Suprantama, kad kaizeris nu
sirito nuo sosto, tai išnyko ir 
mūsiškiams monarchistams no-

Ir jie dabar teisinasi; nuduoda 
esą priešingi tam karaliui. Jie 
dabar “priešingi“ todėl, kad jau 
neturi vilties, jogei galės 
dinti kokį nors karalių 
viams ant sprando.
'‘Kokie kunigai nori 

liaus“? Gal ir galima butų pas-

paso- 
lietu-

gus“ — norinčius ir nenorin
čius karaliaus. Bet toks paskir
stymas butų neteisingas. Juk, 
man rodosi, žinoma yra kiek
vienam, turėtų būti žinoma ir 
Šarūnui, kad visas kunigų luo-, 
mas visuomet buvo rėmėjas t 
“dievo pateptinių” karalių. Ku- 
nigų luomas ten glaudžiasi ir 
tam pataikauja kas turi galę.

“Kokio karaliaus ie nori? ša- 
runas, matomai, suranda ir ta-.

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu

Prilaikau akinius teisingai. 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. L A WHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

Groserio Ypatingumas kuravimui po- 
Keen Keener 
vderis, 3 tik 

11cuž

Geriausios Ca 
Įifornia sly
vos, specialiai 
svaras 8'/z c

Friday brand 
lašiniai ir pu
pelės No. 2 
blekinė 13’ZsC

Sjripe brand 
(lai. (sardink- 
< r lomaloe 
skystime blo
kinė .. 9 «/2 c

Moterų čeverykai—Didelis Pirkinys iš Ruppert-Coens čpverykų—pusė kainos—Vyrų čcverykai.
Moterų augštos rųšies Ruppert-Coens čeverykai, visi baltos skuros, 
stailės. dvejopos kombinacijos ir tt. Goodyear tvirti puspadžiai, sku
sti guzikai, didi kid ir patentuotos coli skin, su guzikais ir raiščiais 
ra Louis and English Walking kinkos, brokauno skyriaus, ne visų 
mierų kiekvienoje slailėje, $1.00 iki $7.00 vertės. Apkainuota $^85 
už porą ............................................................ •............. £■

Vyrams aug'tos rųšies Rpperl-Coens kostumeriško darbo čeverykai, 
iš gun metai ir nuihogany rudos tetuko skaros. Angiišksa ii’ kojos for
mos kurpalis. Tvirtais padais visų mierų, paprastas $7.99 vertės, la
bai specialiai, dėl šio išpardavimo liktai, pora ^K‘85

Linoleum 30% atsimeta po 
63c yardas.
Feltoleum

pačios geriausios rųšies, devesis taip gerai 
kaip kokia kita linoleum, puikių petrenų ti
nka bile kokiam kambariui, nepersisunkia; 
39% žemiau paprastos kainos, po 63c už

I’abovų viela yra atdara. Didelės mieros pa
liovos mechaniškas traukinys, ant relių, 
specialiai ..................................................... 98c
Expreso vežimas, I tekiniai, gerai padarytas, 
apkainuota po ........................................... 49c
Pianas mahogany nudirbtas, turi notų kny
gų .................................................................. 75c
Saikams automobilius, puikiai nuteptas, gu
miniais šynais, specialiai po ..................$3.98
.1 limbo laška, didelės mieros, spalvuotai nu
tęsta, kiekviena ......................................... 69c
Vaikų pačiužės, labai tvirtos, kiekviena 89c

Likučiai 
Likučiai 
Likučiai 
Likučiai 
Likučiai 
Likučiai 10 
Likučiai 10 
Likučiai 40

19 colių Crepe de Chine, jardas 
40 colių Gcorgette Crepe, yardas 
10 colių Salin Charineuse, yardas 
40 colių Salin Charmeuse, yardas 
36 colių Chili’on Talfcla, yardas 

colių 
colių

Vertės nuo $1.75

šilk and Wool Poplin, yd. 
khaki kool yardas 
Crepe Meteor, vardas

$129
iki $2.50 yardas.

AS, ADOMAS A. KARAI^USKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labui sirgau per 3 metus, nusiubnėjes pilvelis buvo. Dispe^ 

sij.'i, neviriniinas pilvelio, nuslabuėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
ąbelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kud 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervui ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmus pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidui ų rėžimaf 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavan kas sa 
>mitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 račn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
i adėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiaii 
atnituciniais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
* (’.IIKMICAl. 1NSTITUT1ON J. Baltrenas. Prof.

1707 So. IlalBted St-, Teleptione Canal G417 III.

JUS GALETE ISAUG1TI

PLAUKUS

Tokio skirtumo aš nedarau. Sa-j
kyčiau: lai visi karaliai, kokie ... . .J , Lietuva nieko gero nuo jo ne-
jie nebūtų, tuojau nusirita nuo .ga,.jo Iuuk(. Be| (!,(bai. kas w 
savo sostų! Jie visi parazitai ir . c . r ..v. n .{ 1 < ta. len Sočia lis tiška Kespubli-
žmonių engėjai. „„„

jau veikė toj linkmėj, kad nu
rodžius žmonėms, jog Lietuvo
je karalius yra nereikalingas. 
Dabar toj linkmėj jau nereikės 
veikti, nes įvykusi Vokietijoj re
voliucija perkeitė visą politiškų

publikos. Iš pat pradžių Vokie
tijos revoliucionieriai sutvarkė

kėtasi. Nuo vokiečių turės im-

budu. Ir Lietuvos žmonės lu- 
rčtų taip veikti — kuogreičiail
siai organizuoties į tinkamas or
ganizacijas. Bet anaiptol nepa
vesti šalies likimą į “diplomatų'’: St. Paul’s Hospital
jau atgvyena savo dienas. Ir

nepopuliariškas ir negalimas. 
Bet Lietuvos klausimas dar ne-' 
išrištas. Ir apie jį galima kal
bėti. Dabar apie Lietuvos liki
mą galima dar daugiau kalbė
ti; netik kalbėti, bet ir veikti
jau tuojau, manau, bus galima.' .... . .. .’ .. . i tuvos gyventojai ir turėtų sekliVeikimas turėtų būti organizuo-1 v .. . .. i,1 pavyzdi tos salios, kuri moka salas — sistematis — nuoseklus, i v . .. , . , ,.. . v. ■ vo reikalus sutvarkyti taip, kadDaugumas lietuvių čia gyvenau-. . . v . v... .- . - . .. .. ; daugumui žmonių užtikrinus

geresnį ir laimingesnį gyveni
mą, v

Suprantama, netik Lietuva tu-

čių, labai dabar žingeidauja a-| 
pie Lietuvą. A. L. D. Taryba ir

! padėti.
1 ....i “Kokiu budu Vokietija gali 
mums pagelbėti įsigyti laisvę“?
Kol buvo kaizeris, tuomet

ir Rusija ir kitos šalįs. Savu 
individuališką veidą-originališ-

Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 6960.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

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

kumą kultūroje kiekviena šalis 
gali sau plaliuli - laisvai, be

A. ž-tas.varžymo.

P. A. Baltranas
Pirmos klcsos saldainių, Ice Crca- 

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

P. BALTRANAS
616 W. 318t Str., Chicago, III.

Phone Boulevard 7351

AR TURITE SKOLININKĄ?
Msm iš j ieškome ir iškolek- 

tuojaine visokiai) beraštiškaa 
skolas nuo nestropių skoli
ninkų iš visų dalių Suvieny
tų Valstijų tiesiai ant nuo
šimčių. Nepaisome kur ir 
kokiam mieste jus gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai ran
dasi. Musų būdas pasiekia 
■skolininkus visur, nes tam 
tikslui turime atsakančius

kolektorius ir advokatus visose dalyse 
Suvienytų Valstijų ir Kanadoje. SU
TEIKIAME PATARIMUS DOVANAI. 
Reikalaudami tolesnių informacijų krei
pkite pas mus ypatiškai ar laiškais 
įdėdami markę atsakymui ant sekančio 
antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE 
AGKNCY.

SI 14 S. Halsted St., Chicaro, III.

Pasekmingas, moks
liškas gydymas dykai 
dėl vyru ir moterių.

Ar slinka jums plau
kai?

Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu? Ar 
Užkrėsti kokias nors ne 

ir limpanti

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

j\j' plinkl, bei pra-« 
dedi plikti?

Ar kenkia kas 1S
PrieS gydymą, aukščiau pasakytu 11-

Bru, tai stenkitės apsau- 
RTvioti jos. TTžsakyketo lluostrotit —
gilto Jusu priKemt.3. kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar- 

Kingo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:

Gražybe plauku,—su
dėjimas plauko ir odos 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai 1 pen- 
kius savltis turėti gra
žius plaukus.-žili plau
kai.—Barzda.—ir dėka- 
vones nuo užganėdintu
kllętu. Ketvirtoje savaite,

1 GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertf- 

krenti kiekviena, kadi 
gyduoles CALVACTTR\ 
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plalskotes 
Ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krasos markėms prisi
ųstus sykiu su Jusu 
antrašu. Męs išsiuče- 

_________________ kiekvienam doler- 5J1_________ Ine dėžutė Calvacura—;
os n
“Teisybe Apie Plau 
kus.” Išplaukėto že- 

fioštoin savaite mkiu atspaustą, kuponą fiestoje savaite. |r slugketo gianden.
UNION LABORATORY, Box 
N. Y.
UNION LABORATORY,
> Box 481, Union, N. Y.

431. Union,

SiuClu 1 dedamas 10 centu dėl apmo” 
kejjmo kaštu persiūtimo, meldžiu Išsi^ 
stl man tojaus jusu dolerine dėžutė Cai- 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apls 
Plaukus.” (Pasiuskote sykiu kuponą svt 
Jusu antrašu.)

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 1.5c, Balkonas 10c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; tįk $1.09 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
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KAUJtfeNOŠ,

gyventų. Jos praneša mums >įame nėra nė krislo tiesos? i blausiai taikstančiųjų amatnin- 
apie dalykus, kokių žmonija “Bluff’uot” yra negražu ir ky. Samdymo biuras tik per ke- 
neregėjo visoje savo istori- neišmintinga. Žmonės, ke- kas savaites perkėlė keletą tuk- 
joje. Jos piešia nepaprastai lėtą kartų apgauti “bluff- kančių mašinistų iš nerdkalin- 
didelės svarbos atmainas, ais”, netenka užsitikėjimo gyjų i karės darbus.

apie dalykus, kokių žmonija “Bluff’uot” yra negražu ir kų. Samdymo biuras tik per ke-

didelės svarbos atmainas, ais”
vykstančias didelių šalių ir, prie tų, kurie juos vartoja, 
valstybių gyvenime. * ’ "valstybių gyvenime. Jr dar blogiaus: jie netenka 

Taigi mėginimas išaiškint užsitikėjimo prie visko; ■ 
sau ir kitiems tų žinių reikš-(laikraščius, į kalbėtojus ir tt. 
mę yra puikiausis būdas iš-! ima žiutėt, kaipo į melų skel- 
lavint savo protą ir paska-'T“ 
tint prie lavinimosi kitus 
žmones, kurie iki šiol nesiin- 
teresuodavo visuomenės kla
usimais. Socialistams tokia 
proga tai tikra laimė.

Bet aiškinant sau ir ki
tiems prasmę tų dalykų, a- 
pie kuriuos mums praneša vikų>> vardu šiandie publika 
ateinančios iš Europos ži
nios, reikia daugiaus rimtu-

• daiktus. Margesnio žodžio, 
>su neaiškesne prasme, šian- 

. die tur-but nė surasti nega- 
Pirmiausia reikia yengti Kokia-gi tad turi būt 

bereikalingų užsikarsciavi- jOgjięa Įų asmenų, kurie, už- 
mų, iš kurių paskui lengvai rejškę, jogei “bolševikai” tą 
kįla kivirčai ir nesutikimai.' 
Pavyzdžiui, negerai daro 
tie, kurie užsispiria būtinai 
įbrukti savo supratimą ki
tiems žmonėms, nesutinkan
tiems su jų nuomone. Saky
sime, perskaitė žmogus ke
letą telegramų laikraščiuose 
apie tai, kad Vokietijos dar
bininkai padarė tą ir tą, ir i- 
ma skelbti, kad jau tenai Vo
kietijoje yra taip ir taip; ir 
kiekvieną, kuris nepritaria 
jo pasakojimui, jisai iškolio- 
ja, išniekina visokiais žo
džiais, kokių tiktai moka. 
Kam iš to gali būt nauda? 
Nė jam, nė jo oponentams, 
nė Vokietijos darbininkams, 
nė idėjai, kurią jisai mėgino 
paremti savo pasakojimu. Jo 
užsivarinėjimas tiktai pik
tumą iššaukia.

Bet reikia daugiaus apsi- 
svarstymo ne tik sulig budo, 
kuriuo mes stengiamės pa
skleisti savo nuomones tar
pe žmonių, o ir tveriant tas 
nuomones. Keletas savaičių 
atgal, pav., kaikurie karšto 
temperamento žmonės ėmė 
garsiai pasakoti (ir laikraš
čiuose rašyti), kad Bulgari
jos valdžia “jau bolševikiš
ka”; o pasirodo, tuo laiku 
Bulgarijos valdžios viršūnė
je dar tebesėdėjo caras Bo
risas; bolševikai-gi Bulgari
jos da ir šiandie nevaldo. 
Na, ar ne ant juoko pastatė 
save tie, kurie buvo ėmę tą 
pasaką skelbti?

Truputį vėliaus matėme 
kitą, dar didesnį išsišokimą 
tų karšto temperamento 
žmonių. Girdėjome, kaip jie 

Darbo Federacijos suvažia- saukė visa savo plaučių spė- 
vime. Ginčų daugiausia bus, ka, kad “bolševikai padarė 
žinoma, delei dviejų dalykų: revoliuciją Vokietijoje’. O 
viena, delei to, ar pripažint dabar jau tie patįs žmonės, 
naują partiją, ar ne; antra, raukydamiesi, aiškina, kad 
jei partija bus pripažinta, dabartinė Vokietijos valdžia 
tai dėl jos platformos. I esanti net “kliūtim socialiai 

Taigi politikos žvilgsniu,!revoliucijai”; kad Vokietiją 
tos konvencijos nutarimai / kontroliuoja “social-patrio- 
gali turėt daug reikšmės II-Į, tai” ir kitokie netikę arba 
linois, ir net visos šalies, dar-(abejotini gaivalai: tai — ant 
bininkų judėjimui. {rytojaus po “bolševikiškos

-------- < revoliucijos”! Na, ar ne juo- 
True translation t'ilert with the post- į kiniai tatai išrodo? master at Chicago, III., Nov. 30, 1918,1 8
as reųuired by the act of Oct. 6,191

Reikia stengties 
suprast.

'.Sauįieiios eina kasdien, Bskirianl 
nedildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kai m:
Chicagoje—paltu:

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

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija...................
Savaitei ..............................
Mėnesiui ............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj 
paltu:

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

Kanadoj, metams ....... .........
Visur kitur užsieniuose .... a.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

S8.00
3.50
1.85
1.45

. .75

15.00 
3.00 
1.65 
1.25 

. .65 
7.00

mo ir apsižiurėjimo, 
pastebima pas daugelį net ir 
socialistų.

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

Redakcijos 
Straipsniai

Illinois Darbo 
konvencija.

Gruodžio 2 d. Blooming- 
ton’e, III., susirinks trisde
šimt šeštoji Illinois valstijos 
Darbo Federacijos konven
cija. Ji bus šįmet įdomi tuo, 
kad joje bus svarstomas na
ujos Nepriklausomos Dar
bo Partijos klausimas.

Kaip “Naujienų” skaity
tojai žino, ta Nepriklauso
moji Darbo Partija tapo į- 
kurta Chicagoje, dvi savai
tės atgal, reguliariame Chi- 
cagos Darbo Federacijos de
legatų susirinkime. Suma
nymą steigti partiją padavė 
vietinės Darbo Federacijos 
valdyba; ji prirengė ir plat
formos projektą.

Bet naujoji partija skaity
sis galutinai įsteigta tiktai 
tuomet, kuomet ją užgirs 
priklausančiosios Federaci
jai unijos ir Valstijos Darbo 
Federacija. Kad gavus Val
stijos Darbo Federacijos 
pritarimą, naujosios parti
jos iniciatoriai dabar ir įne
šė tą klausimą apsvarstyti 
konvencijoje.

Iš laikraščių pranešimų 
matyt, kad tas klausimas iš
šauks aštrių ginčų Valstijos

Chicago, UI.

SIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIi

Subata, Lapkričio 30, 1918.
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bėjus. Ir tuomet jie neklau
so, jeigu kas jiems ir tiesą 
sako.

Ir pagalios dar vienas da
lykas: nejaugi pasakymas, 
kad “bolševikai jau valdo” 
ten ir ten, bent kiek išaiški
na dalykus? Juk tuo bolše-

ir laikraščių korespondentai 
vadina įvairių-įvairiausius

ir tą padarė, mano, kad jie 
suprato ir išaiškino dalyką ?

Kad-ir gyvename socialės 
revoliucijos gadynėje, bet 
vis dėlto smagenis reikia va
rtoti tam, kam juos gamta 
^paskyrė — protavimui!

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., Nov. 30, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suvienytų Valstijų 
samdymo biurai.

Suvienytų Valstijų Samdymo 
biuras prie Darbo I>q)artniento 
yra federalčs valdžios skyrius, 
kuriam pavesta atsakomybe žiū
rėti, kad prie karės darbų butų

Tų atsakomybę jam suteikė 
savo rezoliucija praėjusio birže
lio nicii. Darbo reikalų biuras, 
atstovaujant visoms valdžios ša
koms, turinčioms reikalų su ka
rės reikmenų dirbimu. “Visas 
ėmimas į industrijalį darbų ar 
tai viešą ar privatį”, loji rezoliu
cija tarp ko kito sako “bus ve
damas tiesiai arba sutinkant su 
Suvienytų Valstijų Samdymo 
biuru.”

Darbininkų stoka reikalingia
usiose pramonėse grasino karės 
reikmenų išdirbimui Suvienyto
se Valstijose. Tik vienų papra
stųjų darbininkų truko daugiau 
kai miliono vyrų.

Daugelis didžiulių dirbtuvių, 
kurios dirbo karės dalykus buvo 
priverstos sumažinti išdirbinių 
dėl darbininkų trukumo. Kitos 
negalėjo laiku padaryti savo 
kontraktų. Tai atsiliko tada, 
kada labiausiai reikėjo, užtekti
nai pristatyti įvairių dalykų, rei
kalingų karininkams kaip čia 
pat namie, taip ir užrubožyje.

Tik vienintelis kelias tą tru
kumą pri|)ildyli buvo imant dar
bininkus iš nekarės darbų į ka
rės ir samdant moteris. Kad 
karės darbai neapsistolų, turėjo 
npsisloti išdirbysle nereikalingų
jų dalykų, kurie reikalingi tik 
Amerikos pirkėjų asmeniui pa- 
sismaguriavimui. Neužtenka 
vyrų, kad dirbti vienkart ir ka
rės ir smaguriavimo reikmenis.

Kada prisiėjo Amerikai pilnu- 
tėlai užimti kares reikalais be 
jokio trukumo ar sutrukdiiiimo, 
iš nekarės reikmenų dirbtuvių 
buvo reikalauta atleisti savo 
drabininkus, nežiūrint jų ypa- 
tiškų nuostolių; kiekvienas šioje 
šalyje sveikas vyras buvo pa
šauktas į kares darbą, nežiūrint 
ar jam tai tinka, ar ne. Bet nei 
vienoje valstijoje nei vienas dar
bininkas nebuvo paimtas iš ka
rės reikmenų dirbtuvės, iš ūkės, 
mainų ar transportacijos.

Amatninkai buvo perkelti iš 
nekarės reikmenų darbų į rei
kalingiausias industrijas prigel- 
bstant daugeliui keliaujančių 
tyrinėtojų, kurie patįs yra ge
rais amatninkais ir gerais žino
vais tų amatų, kuriais jie rupi-J 

rioje dalyje pasaulio jisai nes, kada’bus patirta, kad n°s- Mašinistai yra typas la-

Arba imkite tokį dalyką: 
į keletas dienų atgal pasklido 
spaudoje trumpa žinutė apie 
tai, kad bolševikai suėmė 
dvejetą vokiečių generolų, ir

Kada mus pasiekia šiokios) tie generolai dabar esą pa- 
ar tokios žinios iš Europos, • sodyti į kalėjimą Kaune ar
tai musų pirmas uždavinys,(ba netoli nuo Kauno. Ir štai, 
jeigu tos žinios yra mums, ''dabar jau kaikurie žmonės, 
įdomios, pasistengti suprast į šaukia, kiek drūti, kad “Lie
ju reikšmę. O supratus ta-Įtuvą jau valdo bolševikai”, 
tai, paaiškinti kitiems, ma- ,Kas tie bolševikai, kurie buk 
žiau suprantantiems arba suėmė minėtuosius genero- 
suprantantiems klaidingai.

Europa dabar teikia daug'tuva? — apie tai šitų žmo- 
žinių — nors jos ir labai ne-'nių neklausk; nes jie nežino, 
pilnos ir nepakankamai aiš- bet jie įsitikinę, kad “bolše- 
kios—, kuriomis interesuo- vikai jau valdo Lietuvą”! 
jasi kiekvienas žmogus, Ru-'Na, o kaip išrodys tie žmo-

lūs? kokį ryšį jie turi su Lie-

Pasekmingai vesti tą taip 
svarbų darbą prižiūrėjimo ir 
perkėlimo iš nereikalingųjų į 
karės darbus darbininkų yra 
svarbiausis tikslas suvienijimo 
darbdavių ir darbininkų prie a- 
pielinkių darbo biurų prie Suv. 
Vai. samdymo biurųr Uždaryti 
nereikalingųjų dalykų dirbtuves 
gali tik karės reikmenų indus
trijos biuras ir prezidentas, bet

me yra nurodyti tas nereikalin
gųjų dalykų dirbtuves jų apie- 
linkėje, kurios pirmosios turi 
prisidėti prie kares darbų. Vie
šoji opinija yra svarbi pajėga, 
su kuria apiclinkių biurai turi 
skaitytis link ne karės dalykų 
darbdavių, kurie atsisako pas
tatyti tautos reikalus augščiau 
savo asmens reikalų.

Suv. Vai. Samdymo biuras 
suranda tūkstančiams darbo ka- 
sdienų. Tai yra tikslas tos vi
soj šalyj isiplatinusios organiza
cijos; jos 850 ofisų; jos samdy
mo agentų beveik kiekviename 
apskrityje ir miestelyje. Ji su
randa darbininkams darbo ir be 
abejonės paliks dalimi valdžios 
veikimo.

i , i t i r ui i ..... .

Cleveland, Ohio.

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie Šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

Apart vertės, kokią šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1274. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku
bos apdaruose—$7.00. Kreipkitės į:

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
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Masinis susirinkimas.

Nedėlioj, lapkričio 24 d., vie
tos socialistai buvo surengę di
delį masinį susirinkimų Moose 
Dailėje. Kalbėjo d. E. V. Debs 
ir kiti.

Nors susirinkimo laikas buvo 
paskelbta kaip 7:30 vai. vakare, 
bet jau šeštų vai. į svetainę pra
dėjo rinkties dideli būriai žmo
nių. O kada reikėjo atidaryt 
susirinkimų, tai svetainė buvo

Laike pertraukų dainavo ke
li svetimtaučių socialistų cho
rai. Tankiausiai tečiaus daina
vo vokiečių socialistų choras.

Kada ant estrados pasirodė 
žilasai socialistų veikėjas, d. E. 
V. Dcbsas, tai publikos aplodis
mentams nebuvo galo. Savo 
prakalba jis padarė didelį įspū
dį į susirinkusius. Po prakal
bos daugelis bėgo asmeniškai 
pasveikinti senelį Debsų.

Susirinkimo svarbiausias tik
slas buvo užprotestuot prieš 
Mooney’o pasmerkimų.

Baigiant prakalbas buvo ren
kama aukos į socialistų partijos 
Apsigynimo Fondų. Kiek su
rinkta, nespėjau nugirsti. Ži
nau betgi, kad aukų buvo daug.

—J. Mėta.

Kazimieras Gugis

Veda vUokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierasi
Namų Ofisas:

3323 8. Halsted St.
Ant trečią lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas! , 
117 N. Dearbarn St. 

1111 41 Unlty Bldg.
Tel. Central 4411

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612 

Phone Haymurket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

Valandos: 6 iki 8 vakaro 
Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise. Saukiant į namus tele- 

fonnokite i rezidenciją.
West 6126.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halsted St., Chicago 
Prover 8674

TFT—i-ii-i,,r -■•■■r-,-m n. ■■ ■nritĖT-va'i

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

Nepavelyk iŠ nesuvir- 1 
škinto maisto nuodams I 
susirinkt j savo žarnas, | 
kurie esti įsinėrę į jųsy . 
systema. Nevirškinimas, I 
užkietėjimas vidurių, | 
galvos skaudėjimas, blo- > 
jas kraujas ir daugybė | 
eitų bėdų paseks. Lai- 1 
cyk savo vidurius va- '. 
iais, kaip tūkstančiai I 
eitų daro, imant retkar- | 
čiais po dožą sena, atsa- ’ 
kančią, iš daržovių šei- I 
mynišką kepeny gyduo- I 
le. _ ... daJ I

Thedford’e

Black- Draught
I '

~ Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
‘‘Mes vartojame Thed-

NL ford’o Black-Draught, [2X1 kaipo šeimynos gyduo- » 
» lę. Mano vyro motina Eį 

i ’ negalėdavo imt Calomel, J 
r-B nes tas būdavo persiip-H* 
L-B rus jai, todėl u varto- B 

i , davo Black-Draught, J 
_■ kaipo švelnų, vidurius B 

liuosuojantį ir kepenas B 
reguliuojantį... Mes var- 

KM tojame jį šeimynoje ir m 
tikime, kad ji yra ge- ■ 

[B riausi kepenims pana- ■
pį ryta gyduolė.” Mėgink nl 
LA ją. Reikalauk tikro- K] 
I Thedford’o 25c už kre- IN bute. E-75 ■

- m 9

Nuxated
IRON

ĮF* “Aš Ii- 
r" kiu ma

no paties 
dideliam kū

niškam veiklu
mui, kurs daugiau- 

.siai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nuxated Iron” 
—sako buvusis Svei
katos Komisionierius, 

Wm. R. Kerr Chicagos miesto. “Iš 
savo paties patyrimo su Nuxated 
Iron aš jaučiu, kad jis. yra tolus 
brangintinas kraujo ir kurni at7 
builavdjiiuo sutaisymas, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
Jigonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje. 
Nuxated Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

ORKESTRĄ—BENĄ
f’Sk Parūpina visokiems 

reikalams
K J. SALAKAS

1414 So. 49th Court 
Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

Dr. K. Drangelis
DENTISTA6

i 3261 S. Halsted St. i
■ Fhone Drover i|

Chicago 11

viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 
PapcdeiiaUbk Seredomis inoPelnyčiomis iki 4 valandai po piety.

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

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

JONAS
JONAS

BRENZA 
KROTKAS

JONAS
JONAS
ANTANAS BROŽIS
KAZ. MATULIS

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK 
1112 W. 35-ta gatvė 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulcvard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 v.v. 
A. 1’ETRATISL

ylCTOR Grafafonai 
■ ir Lietuviški Re

kordai. $10 ir 
augščiau.

Eoselandl 
Music 
Shop

11416 S. Michlgan Avė,, Ct'cago, III. 
Telephonc Pullman © ■47

Phone Canal 1256

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

Ateik j vienintėlę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia mu
du;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu į trumpą laiką, 

kas panedėlį ir ket-
?ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojus JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkėin.
1900 S. Union avė., Chicago.

tokiai atsibuna

Aukaukite Lietuvos Laisvės 
Fondan.

t Rsumatizmas Sausgėla, j
$ "Ncsikankykite savęs skaus- t 
Z mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■ 
db Kauly Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
T —raumenų sukimu; nes skau- fi 
fe dėjimai naikina kūno gy vybę J 
w ir dažnai ant patalo paguldo. 2 
| CAPSICO COMPOUND mo- X 
X stis lengvai prašalina viršmi- A 
į, nėtas ligas; mums šiandie dau- X 
T gybė Žmonių siunčia padėka- 2 

vones pasveikę. Kaina 25c, ’ 
g per pačtą 28c.

| Justin Kulis ž
§ 3259 S. Halsted St„ Chicago, III. j 
J Knyga “‘ŠALTINIS SVEIKA- J 
e TOS”, augalais gydyties, kai- ' 
į na 50c, ■

Ar jus turite galvos 
skaudėjimą?

kią noiy kitą no-
Jie gali paeit nuo 

įtempimo akių ar
ba nosies betvar
kės, kuri reikalin
ga atkrepiti domą. 
Jūsų viduriai. Gal 
būt jus galite turė
ti katarą arba ko
kios ligą arba ger
klės ir to nežinote.

NELAUKIT KOL INFLUENZA JUS 
PAGAUS! Išgydykile savo nosį pa
kol neužėjo žiema. Ateikite ir duo
kite man išegzaminuoti už dyką ju
sli nosj. Aš turiu naują metodą gy
nint šių ligų ir gvarantuoĮju išgydy- 
siąs jus.

21 metas prie State gatves
Aš remiuosi šimtais išgydytų li

gonių, kurie jums pasakys ką aš 
jiems padariau. Ateikite dabar ir 
bukite saugiojoje pusėje. V 

Jus nebusite priversti pralejMiinė 
cento, (hito kad ateisite su^nianim pasimatyti.

A TEIKITE ŠIANDIEN.

I)R. F. O. CARTER
AKIU, AUSŲ, NOSIES IR GERKLĖS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
120 South State Street, 2-as augštas 

Sekančios durjs j žiemius nuo 
The Fair.

Valandos, 9 iki 7. Nedaliomis 10—12.
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Buvo laikus, tu mylėjai, 
Pynei žiedus ateities, 
Tu širdužei įtikėjai,

Prie krutinės numylėtos 
Spaudei jieškinį sielos 
Ir dainelės negirdėtos 
Klausei virpančios stygos... 
Žalią rūtą tu nuskynė!, 
Sudabinai lapelius; 
Vainikėlį jam nupynei 
Ir bučiavai veidelius...

Tu viena sėdi tamsoj.
Aušrotos tau blakstienos 
Dygliai draskosi sieloj. 
Jis jau kitą pamylėjo 
Ir sumainė žiedelius; 
Jai širdužę pažadėjo. 
Skina kitus “žiedelius”... 
Vitai tu, jauna mergele, 
Žalių rūtų neraudok! 
Supk lopšelį lelijėle, 
čiučia-liulia uždainuok...

—Jonas.

Iš A. Čechovo.

Moters kerštas.
Kas tai paskambino prie du

rų. Nadežda Petrovna, namų

Pinigų Šutai
Mes nupirkome daug SIUTŲ ir 
OVERKAUTŲ pirui PAKILSIANT 
KAINOMS ir mes dabar galime 
Juos pasiūlyti jums už DIDELI 
SUTAUPYMA

........ - —....................... . —■■■ .....
—mąstė jinai, žiūrėdama į du-!gu norite, 
ris.

įsėdėjo dešimtis moksleivių, tik • J)— 
—Na, penkių iš manęs nesu-’k gavusių diplomus. Vienas 

—Neužlaikykite manęs, poni!'lauksite... Aš neturiu daugiau mokinosi advokatūros, kitas gy-
—sumurmėjo daktaras. — Ne-, pinigų.
trukdykite manęs. Laikas taip 
brangus, žinote, kad...

aš, tai yra... Aš vieną rublį, lai kodėl jiems no Į siminėjo vienas kitam apie nuo-
Ar nevis- ’ tikins įvykusius besimokinant

dytojavimo, trečias vaizbos, ke- 
’ —Pasiųskite į krautuvę. Jei- tvirtas laikraštininkystės, ir tt. 
I gu jums ten galėjo paskolinti (Susėdę tame kambaryje jie pri-

—Tai yra... 
neužlaikau

—Bet tamsta, juk aš negaliu vien? Aš prašau jūsų neužlai-|ir išdėslinėjo savo ateities ple- 
važiuoti, kol man nebus užmo- kyli manęs. Aš neturiu laiko. į nūs. Visi kaip vienas prisiekė 
lęėta! | —Klausykite, daktare, jūsų nešti pasaulin universiteto ide-

—Užmokėta! Ak, taip...—į.elgimos nežmoniškas, ’ -------• 14 -
Tečiau atidarius duris jinai j nuraudus sumurmėjo Nadežda škas. Jus — niekšas!

išvydo ne savo prisieką. Prieš\Petrovna. — Jūsų tiesa... Už(
I vizitą reikia užmokėti,
taip... Jus važiavote, vargote.
Bet, daktare... man nesmagu...; “
vyras išėjo iš namų ir pasiėmė'stė jinai. — Gyvulys! Jis drį- kambarį ir atvira širdžia, be jo. 
su savim visus pinigus... Da-’sta... drįsta! Negali suprasti/kių paslėpimų, atpasakoti, kaip 
bar namie nėra nei kapeikos...! mano baisaus padėjimo! Na,(jie kovojo, idant tie idealai įsi-

(šeimininkė, pašoko nuo sofos ir 
pribėgo prie durų.

“Tur būt vyras”... pamąstė 
jinai.

ją stovėjo augštas, gražus vyras. 
Gražus kailiniai dengė jo kūną, 
o ant nosies kabojo auksiniai a- 
kiniai. Jo kakta buvo suraukta, 
o akįs žiurėjo kaip tai indefu- 
rentiškai į viską.

—Ko jums reikia? — užklau
sė Nadežda Petrovna.

-—Aš daktaras. Mjane pašau
kė čionai kokie tai... e-e-e... 
Čelobitevai... Tamsta Čelobite-

—Mes čelobitevai, bet... dėl 
Dievo meilės, atleisk, daktare. 
Mano vyras pasiuntė jums lai
škų, tečiau nesulaukęs jūsų, jis 
išbėgo prie dentįsto.

—Hm... jis galėjo tai pada
ryti nevarginęs manęs;*.

—Atleisk, daktare, kam mes 
jus suvylėme... Jeigu mano vy
ras butų žinojęs, kad jus atva
žiuosite, jis butų palaukęs... At- 
Jeiskite...

Praėjo apie 
bu tylėjo,
pakasė pakaušį.

“Ko jis

Nadežda

laukia

! veidmainiais ir akių dumikais ir
Nadežda Petrovna atsigrįžo į nepaąiduoti gyvenimo ryklėms 

Jos a-, (sharks:) Pilni entuziazmo, At
sisveikindami, jie prisižadėjo už 
■dešimties melų sugrįžti į tą pat

tikrai langą ir prikando lupas.
jkyse pasirodė ašaros.

Niekšas! Grubi jonas! — mą

kūnytų.

Dešimts metų prabėgo kaip

Jeigu jus turėtumėte šir

laiko. A-
Petrovna

nesuprantu,

Vertė

A.

Penki Daiktai 
Paskučiausi

Geros, gvarantuoth vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;

Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir grąžinusio* madąs (stytes)

Jnigu verte.

D
2)

3)
4)
5) Ginki savo
Jei Tamsta pripažįstat minčtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, tai kreįpkįtčs tiktai pus;

MAUSNER, Lietuvis Siuvčias,
3239 So. llalated 8L TeL Boulevard 9728 Chicago, III.
PASARGA: — užlaikau didžiausi sandėli užsieninių materija 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampenų, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamų drapanų. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki I) vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisų,

WTM!K’WMMBMMKW^WMUEMŪh.'<WMM!PiL.

Mes Rekomenduojame!

O VERKAUTAI vėliausių audinių 
ir MODELIŲ ALGSTOS KLESOS 
PASIUVIMO — SPECIALIAI po . 
$19.00.

Pilnas pasirinkimas iš IIART 
SCHAFFNER and MARK ir SO
ČI ETY BRAND SIUTU ir OVER- 
KAUTŲ nuo $25 iki $50, kokius 
mes jums siūlome mažiau galima 
nupirkti dabartinėmis NV1IOLE- 
SALE KAINOMIS.

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

SPECIALIS PASIŪLYMAS ČE- 
VERYKŲ, VYRŲ, PADARYTŲ 
ANT VARSTOTO TELIUKO 
SKUROS ČEVERYKAI JUODI, 
šviesus, rusvi ir naujos spal 
tamsiai rudi naujausios stailės. 
Specialus kainos po $4.85

Mes užlaikome MANHATTAN 
MARŠKINIUS, BARSALINO ir 
JOHN B. STETTSON SKRYBĖ
LES ir FLORSHEIM ČEVERY- . 
KUS.

PINIGAI NORIAI GRAŽINAMI 
JEIGU TA VORAS NEUŽGANE- 
D1NA.

HIRCSH & GEIS
DVI SANKROVOS 

829-837 So. Halsted St., 512 Milwaukee Avė.
1 - ■ '' ............... ...... i'-*’' —

—Hm... Keista... Kas čia Į palauk gi, velnie!” 
daryti Negaliu juk aš laukti | Kiek palaukus jinai atsigrįžo 
kol sugrįš vyras! Bet jus pa-■ į daktarą. Jos veide matėsi ken- 
jieškokite, gal būt, atsiras šiek-j įėjimas, prašymas.
tiek... Juk nekokie pinigai... | —Daktare! — tarė jinai ty-

—Bet užtikrinu jus, kad vy-Jiu, prašančiu balsu. — Dakta
ras viską išsinešė... Man ne- re!
smagu... Nenorėčiau juk aš.dį, jeigu jus norėtumėte supra- 
pergyventi dėl kokio nors rub
liuos tokį kvailų padėjimą...

-—Keistai jus žiūrite į dakta- 
įFO darbą... Stebėtinai keistai... 
Tarytum mes ne žmones, lyg 
musų darbas ne darbas... < 
•aš važiavau pas jus, vargau, 
gaišau...

—Aš tai juk gerai suprantu, 
bet turite sutikti, kad kartai pa

lši taiko, jogei namuose nėra nei 
kapeikos!

—Kas man darbo? Tamsta, 
atvirai kalbant, naivi ir nelogiš
ka... Neužmokėti žmogui... 
tai dagi nesąžininga... Žinoda
mi tai, kad aš negaliu patraukli 
jus atsakomybėn ir... taip be 
jokių ceremonijų... Dauginus 
negu keista.

Daktaras nutilo. Jam gėda 
darėsi už visą žmoniją... Na
dežda Petrovna paraudo. Ją tai 
užgavo, a **

—Gerai! — šiurkščiai pasa
kė jinai. — Palaukite... Aš pa
siųsiu į krautuvę, gal ten man 
paskolins... Aš jums užmokė
siu.

Nadežda Petrovna įėjo į kam
barį, kad parašius raščiuką kra
utuvininkui. Daktaras nusivil
ko kailinius ir liuosai atsisėdo. 
Abu tylėjo. Už kokių penkių 
miliutų atėjo atsakymas. Na
dežda Petrovna atplėšė konver- 
tą ir išėmus iš ten rublį, pada
vė jį daktarui. Daktaro ir akįs 
persimainė.

—Jus išjuokiate mane, ger
biamoji? — pasakė jis, deda
mas ant stalo rublį. — Mimo 
žmogus, gali būti, sutiks paimti 
tą rublį, bet aš... ne, atleiskite!

—Kiek gi jums reikia?
—Paprastai aš imu dešimts...

Iš jūsų aš paimsiu ir penkis, jei-

sti mane... jus nekankintumėte 
manęs dėl ių pinigų. Ir be to 
gyvenimas kartus, sunkus...

Nadežda Petrovna suspaudė 
iygi galvą; plaukai nupuolė ant pe- 
Juk čių.

— Kenti nuo nemokšos vyro... 
O čia ir apšviestas žmogus pa
velija sau daryti lokius priekai
štus. Dieve mano! Tai nepa
kenčiama !

—Bet supraskite, kad musų 
daktarų, tokis jau padėjimas...

Bet daktaras turėjo pcrlrauk- 
Ii savo kalbą. Nadežda Pelro- 

.vna pradėjo svyruoti ir be są
mones puolė ant... daktaro ra
nkų... Jos galva nusviro ant jo 
peties.

—Čia, prie pečiaus, daktare.... 
—šnabždėjo jinai už minutos.— 
Arčiau... Aš jums viską papa
sakosiu... viską...

Praslinkus valandai daktaras 
išėjo iš Čelobitevų namų. Vie
nu ir tuo pačiu laiku buvo ir pi
kta, ir nesmagu, ir malonu...

“Kad velnias kur paimtų... 
—galvojo jis, sėsdamas į rogy- 
tes. — Niekuomet nereikia imti 
iš namų daug pinigų! Kaip be
matai neteksi jų!’’ K. A.

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

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

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

Illinois Valstijos Banki
nis Skyrius peržiūri, kad 
žmonių čia sudėti pini
gai butų pilnai apsaugo
ti. BANKOS šėrininkai 
ir direktoriai turtingi ir 
pilnai atsakomingi už 
banko saugumą.

Centrąl 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 didžiausis didmiesčio bankas, bet daug parankesnis.
PINIGUS ČIATADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO Iš KALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredoiųis ir subatomis 6 iki 8.
A. PETRATI8, Real Eatate ir Insurance Vedėjas.S. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

—»HHB I..........

Musų Seimas.
Vos tik kelios dienos beliko 

iki moksleivių seimo. Ir vėl tas 
menkutis būrelis moksleivių 
susirinks ir svarstys savuosius 
reikalus, savuosius vargus ir 
skundas! Be to, šis seimas bus 
kur kas žingeidesnis ir svarbe
snis, negu pirmieji seimai. Pat
sai gyvenimo momentas tiesink 
reikalauja rimtai pagalvoti apie 
ateities pareigas. Tėvynės Lie
tuvos ir abehiai žmonijos šauk
smas negali būti neišgirstas mo
ksleivių burelyj. Kur li0k mes 
einame ir kokia ateitis lankia 
musų, turime aiškiai permatyti. 
Kuomet viso pasaulio širdis pla
ka smarkiai, moksleiviai negali 
į titi žiūrėti šaltai. Taigi, mok
sleiviai, pilni vilties ir pasitikė
jimo savomis spėkomis, kuo- 
;skaitlingiausiai pabūkime Sei
man!

Sekdami pereitojo seimo ta
rimą ir centralines valdybos pa
tvarkymą musų seimas įvyks 
Gruodžio (I)ec.) 6 ir 7 d. 1918m. 
“Aušros” svetainėje, 3001 So. 
Halsted gt., Chicagoje. Prasidės 
gruodžio 0 d., 2 vai. po pietų. 
Visi yra kviečiami atsilankyti, 
eBto, britų geistina turėti sve
čių.

Vakarais turėsime po trumpą4 
programėlį.

Nepamirškime, mokseliviai!
—J. T. Vitkus,

Centro pirm.

Laikykimės kruvoje.
Pasakojama, kad kada tai 

vieno universiteto kambaryje

(ikro, paskirtoje dienoje, buvę 
moksleiviai, o dabar profesiona
lai, sugršžo mokyklos kambarin. 
Bet deja! Visas jų karštis ir 
greit — pasaulį — patobulinti g 
viltis buvo grynai išgaravusi be ji 
pėdsako jų kratinėse! Univer-j 
si toto dvasios, jie prisipažino, I 
nelikę nei kvapsnio. Visi kaip 
vienas pasidavę pusdieviams. I 
Advokatas su širdies skausmu 
prisipažino, kad jo karšti troš- 
'kimai tiesos, jo meilė “žmogaus 
proto patobulinimo”, patapo 
šalti ir tik ant popieros išreiš- 
kiami; jis esąs dabar teisių pa- < 
tarėju vienai gazo kompanijai F 
ir begalo užimtas išradinėjimu 
priežasčių delei kurių miestas 
neturėtų atimti iš jos gazo ga
minimo monopoliją. Gydyto
jas, akyvalizdoje liudytojų joj 
jaunystėje duotos priesaikos, su 
gėda prisipažino, jog visai ne
sąs kovotojas už nemirtingą 
žmonių sveikatą, bet tik išlepin
tas tarnas turtingų, norinčių 
sveikomis atrodyti, ponių. Vai
zbūnas pasirodė atsisakęs nuo 
savo nuominių apie sumažinimą 
darbo spėkų išeikvojimo gami
nant gyvenimo reikmenis. Jis 
prisipažino, kad nieko kito ne
mąstąs bi znio valandose, kaip 
lik — kokiais budais užvaldyti 
savo prekėmis rinką ir išgauti 
daugiau pinigų nuo žmonių, ku 
rie jo prekėmis naudojasi. Kas- 
link laikraštininko, tai šis ndo 
savęs panieka atidengė, jog jo 
laikraštį redaguoja bravorų už- į 
laikytojai. Ir taip viens už ki
to, ta dešimtis Judų atidengė sa
vo išdavystės jaunystėms idea
lams. Štai sėdėjo dešimtis ci
vilizacijos pardavėjų su gėda 
ant veidų ir žiurėjo pro tabako'

------- Tuoj aus nusipirkti Šeras -.....• • • 
Emerald Motion Picture Co. 
(šita kompanija išdirba krutamuosius paveikslus (filmas) 

teatrams, mokykloms, organizacijoms, 
biznio firmoms etc.).

Emerald Motion Picture Company Studija 
1717—1729 North Wells sL, Chicago.

EMERALD kompanijos studijos butas yra puikus, trijų augš- 
tų muro namas, žinovai pripažįsta šitų studijų viena iš geriausių 
visoje Amerikoje.

Studija įrengta su visais naujausiais moksliškais pagerinimais; 
pripildyta įvairių-įvairiausiomis prietaisomis gaminimui visokių 
krutamųjų paveikslų (filmų). Kiekvienas studijos skyrius yra po 
priežiūra savo šakos žinovų.

Vedėju studijos ir generaliu direktorium yra atsižymėjęs arti
stas, mokytojas ir dramaturgas

FREDERICK J. IRELAND
(Jis taipgi yra dabar paskirtas generaliu direktorium 

Chicago l’ermanent Exnosition).
EMERALD MOTION PICTURE KOMPANIJA turi užėmus ke

letu didelių kontraktų gaminti paveikslus atsižymėjusių artistų ir 
firmų. Išpildymas užimtų kontraktų gal suteikti kompanijai di
džiausius pelnus. Iš daugelio kontraktų pažymėsime tiktai šiuos: 
Emerald kompanija turi kontraktų pagaminti savo studijoje taip 
vadinamus “BILLY VVEST’ paveikslus, kurių teatrus lankančioji 
publika negali atsigėrėti. Boto EMERALD kompanija turi pada
rius kontraktų su garsiu, atsižymėjusiu ir publikos mylimu arti- 
stu-komiku

LEON ERROL
pagaminti visus Šio artisto paveikslus.

Kaip apskaityta, tai išpildymas šilų dviejų augŠčiau paminėtų 
kontraktų suteiks Emerald kompanijai didelius pelnus.

Boto Emerald kompanija dirba paveikslus daugybei didžiausių 
firmų, pavyzdžiui: Marshall Ficld & Co., Sears Roebuck & Cq.» 
International Harvestcr Co., Portland Ccment Company; Illinois 
Highway Improvement Association ir daugybę kitu.

Emerald kompanija gamina visus paveikslus Chicago Perman- 
ent Exposition (Chicagos Nuolatinei Parodai), kuri rasis didžiame 
Siegel Coopcr Co. buvusiame name, kampas State ir Van Burcn gt.

EMERALD KOMPANIJA nori praplatinti sa
vo nuolatos augantį ir bujojantį biznį ir todėl trum
pam laikui siūlo visuomenei pirkti mažą dalį jos se
rų kuogeriausiomis išlygomis.

Dabar perkantieji gaus su kiekvienu

$10 Pref. še.
$10 Commbn Šerą DO V ANAI

Stebėtini penai padaromi krutamųjų paveikslų industrijoje. 
Mes tikime, kad Emerald kompanija turi geras progas atnešti di
delius pelnus visiems savo šėrininkains. Todėl mes rekomenduo
jame tuojaus nusipirkti, kiek galima daugiausiai, šios kompanijos 
»ėrų.

Mes prašome kiekvienų investorių ateiti ir ištirti šios kompa
nijos stovį. Atsilankiusiems noriai aprodysime kompanijos stu- 
diją-namų ir abelnai visų jos didelį turtų. Ncgalintįs ypatiŠkai at
silankyti kreipkitės laišku, o prisiusime jums knygutę su pilnu 
kompanijos aprašymu ir daugeliu paveikslų.

EMERALD kompanijos šorus galite gauti pirkti tiktai per mu
sų firmų.

Peoples Investment Co.
(Incorporaled).

220 So. State St. 1422 Consumers Bldg.
Tel. Harrison 2024. Chicairo

Pasarga: Ofisas bus atidarytas

, nešančių & į metus

rios tūnojo aplink kambario 
sienų. Jie jautė, kad visai nesą 
“Masters of Fine Arts’, bet ži- I 
novai bezdžioninių, lapinių dai- I 
lių; kad jie išokneveike mokslą 
ir “hunu nitales”. Pajutę tą, 
pasaka sako, jie susirišo bendru • v • • • |nusižeminimo saisto.

Bet staiga jų širdįs nušvito. 
Jie pasiryžusiai sustojo ir tarė 
viens kitam: “Mes dar nebandė
me bendrai jungą tempti! Ei-! 
kim vėl į pasaulį, tik šiuo syk, 
visi kartu, ir pradėkim išnaujo!
Musų išpažintįs ryškiai parodė, i alsicjnančių gyveninių jungų 

nuo stenančios darbo žmonijos 
pečių. Duok, idant mes valgy
kime duoną prakaite save!5'

kad musų tarpe nėra nei vieno 
ant tiek stipraus, jog galėtų že
ngti vienas. Tad eikime visi 
kartu į kokį nežinomą miestu
ką ir pastatykime šventnamį be
vardžiui tikėjimui į mokslą - 
ką nors tokio apčiuopiamo

nuo 12 iki 3 po pietų

vieni, nei kiti neturi vieno ko
kio bendro jieškinio, kuris rištų 
juos krūvon, apie kurį galima

ris niekados nenubust ų. Nčra
Tokios ' / apysakutės užtektų 
šaky ui tiems, kurie siūlo 

it’,Moksleivių Susivienijimui nu
matomo, kuris mums priminių Į marinti save, jei (O, tas nelai- 
ir pastiprintų musų silpnas, svy- mingas jei!) moksleiviai, to sus. 
mojančias valias. Dirbkime ir nariai, turėtų nors vieną kele- 
žaiskime tame miestuke — par- tą idealų, kurie visus bu skir- 
davinėkime, spausdinkime, gy- tumo rištų į krūvą. Deja! Jo
dykime, apginkime nekaltą irjkių idealų pas juos nėra. Vie- 
užpu’lkimc piktadėją — su to-Įniems, buk taip brangus, soci- 
kia tyra širdžių kaip vaikų... Ir j alizmas, kad ant visų kitų inok- 
pažiurėkime, ar negalėsime mes• šių nusispjaut; antrieji randasi 
pabudayoti civilizacijai plytukęj tokioje aplinkybių verguvėje, 
ar kitą. O j ei tas nelemta butų kjril negalį nęi .iš vietos pasiju-, 
mums atlikti, tai duok Praam-' dint, idant nutraukyti blogas! 
žiui, idant mes nors galėtume'aplinkybes ir gauti laisvo veik- . 
nukelti savo purvinų ir brangiai' lauš žmogaus dvasios. Bet nei J

Liudas Gira pasakoja:

Žinau aš dainą vieną.
Dainuoju ją kasdieną;
Kasdieną ir kas naktį,
Ir vis negali pakakti!

Ir musų organo turinys liudi
ja, kad nėra pamato, ant kurio 
M. S. rodos turėtų rymoti. Nėra 
jame, sakysim, kad ir to, kas 
neatbūtinai būdavo Lietuvos 

i moksleivių, laikraščiuose: liąu- 
/,;dics dainuškėlių, patarlių, kei

stų ar juokingų išsitarimų ir tt. 
O juk lietuviai atvykę Aimui-

(Seka ant 6 pusi.).
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kon nenustojo tais budais ap- 
reikšti savo dvasią, kurią mok
sleiviai privalėtų rodyti ir aiš
kinti. Tas da nieko. Bet M. K. 
nėra buvę jokio straipsniuko 
(išskyrus drg. černausko) apie 
mokslo klausimus. Tas parodo 
tik, kad tarpe moksleivių nėra 
jaunuolių, kuriems rūpėtų tokie 
klausimai kiek nors karščiau. 
Seniau, kuomet Dr. Basanavi
čius atvažiavo aukų rinkti Tau
tos Namui — Lietuvių Mokslo 
Tvirtovei — tarpe moksleivių 
nors atsirado fanatikų (?), ku
rie Dr. Basanių iškoliojo. Bet 
dabar, kuomet Dr. šliupaspra- 
dėjo tiesti pamatą Lietuvių U- 
niversitetui, nei tokių fanatikų 
nebėra. Tylu. Ramu.

Taigi prieš M. S. narius (jei 
dar yra tokie: sekretoris juk jo-

kių aiškėtų nebando išduoti 
per organą) guli, anot Hamle
to, klausimas “To be, or not to 
be?” Jis lengvai išrišamas. Jei 
tarpe narių dar yra kibirkštis 
kokio nors bendro idealo, kurį 
jie žino, kad vieni susiskirstę ne 
atliks, tai atsakymas tegali bū
ti “To be”. Bet jei nėra tokio 
{idealo, o vien aplinkybės, tai at
sakymu tėra “Not to be”. Pa
starame atvejyje M. S. kapui be
galo pritiktų epitafas kurį nura
šė draugai kareiviai savo bai
liui bendrui Francijoje:

Churchill f linkėti it — be lies 
at ręst;

Nobody grieved when be 
went west.

VVhencc he came or \vhere he 
' > 1 goes!

Nobody cares, nobody knows. 
Musų Seimas artinasi. Todėl

laikas apsvarstyti, ar mes nu-'t'izmą pakeičia realizmas. Saty- 
sižudysime, ar, likę ištikimi gy- ra kapojama puritanizmas. 
vybei, gyvensime. —Šarūnas.

Prierašas: Draugas aŠrunas \ 
pajudina kupetą svarbių klausi-’ 
mų. Butų geistina, kad ir l_„. 
moksleiviai rimtai apie tai pa-|< 
galvotų. Būtent: ar butų geis-|VIII. 
tina, kad “M. K.” butų užpildo
mi dainelėmis, pasakaitėmis, 
burtais ir t. p. Kokia iš to nau
da patiems moksleiviams ir dar-

Svarbiausieji šio laikotarpio, 
i rašytojai yra John Dryden, te-. 
,vas taip vadinamojo “herojiško 

"/".(kupleto”. Žinomas kaipo kla- 
: sikas.

Literatiškomis ypatybėmis 
;bent kiek turtingesnis seka kla
siškas laikotarpis, žvaigždė šio 
| laikotarpio yra Aleksandras 
' Pope. Paskui jį seka J. Swift, 
ir J. Addison. Geriausia supra
sti ir atjausti to laikotarpio dva
sią yra galima tik skaitant auk
očiau minėtųjų rašytojų veika
lus.

Grojamos ir Kalbamos I lašinus
“GRAFAFONAI”
Labai skamba lietuviškos dainos, šokiai ir deklamacijos Jūsų namuose! Lin

ksminkitės balsais, muzika ir šokiais jgrajintais ir įdainuotais per geriausius lietu
viškus artistus būdami namieje.

Padaryk tai “Kerzheim Kalėdos.”

I Švenčių Ūpas
kuris pripildo širdis ir protą kiekvienos ypatos visame pasaulyje 
šiuo laiku randa didžiausią šireiškimą muzikoje.

Muzika, kuri prašalina nuliūdimą proto ir sielos.

Naujas Kerzheim-Kleinola
Player Pianas — pats vėliausias Kerzheim produktas yra vienas 
Instrumentas visoje Amerikoje, kuris geriausiai išreiškia prakil
niausias mintis, todėl jis yra instrumentas

Puikiausio ir Melodiško Tono
| Jo mechaniška konstrukcija paties geriausio darbo, kokį tik žmo- 
I gaus ranka gali padaryti, ir iš viršaus nudirbimas yra tokis, kuris 
J priduos papuošimą kiekvienam namui.

Apie fanatikus nebereikėlų 
aimanuoti. Tegul kiekvienas 
gyvena liuosai. Kam dainuoti 
tuščią dainą. Be to, mes, kiek-J 
vienas ar tik nesame savo rųšies 
fanatikas. Absoliučio kol kas 
dar nėra.

Mjokslo straipsniai yra labai 
pageidaujami ir kiekviename. 
“M. K.” numeryje šis tas telpa iši 
mokslo sryties. I ik rašykite 
moksleiviai, tuomet turėsime 
daugiau.

Gi apie gyvenimą ar mirtį pa
kalbėkime rimčiau ir galutinai 
nutarkime busimajame moks
leivių seime.

Imant atydon visas aplinky-Įraidėmis yra užrašytas istorijos 
bes, ir didumą “M. K.”, mes dar lapuosnn. Yra tai pilnai pribre-Į 

r ndęs literatūros srytyje. Prasi- 
»i<uuiii deda draugijinės reformos. Jos 
Pagal- į seka religijos, reformacijos. So- 

e.Jciologai tobulina draugiją, kuo-, 
met rašytojai jieško įkvėpimo 
gamtoj ir tikrenybėj. Gimsta R. 
>Burns, T. Faine ir daugelis ki-1 
tų. Progresas sparčiai žengia pi-j 
rmyn ir užpakalyj palieka viso-j 
kias klintis. Yra tai dabartinių!

Johnson ijinis ri Romantiška- 
jsis laikotarpis mažai kuo ski
riasi nuo pirmesniųjų laikotar
pių. Romantizmas pasiekia au- 
gščiausį laipsnį. Kalba žymiai 
pasi taiso.

XI.

galime pasigirti, kad judame ir 
krutame, kuomet musų draugai 
.buvo priversti apmirti. I 
'vokime ir dirbkime, tuomet 
petapai bus bereikalingi.

“M. K?’ vedėjas.

Anglų Literatūra
(Tąsa)

Tolinus seka aštuonioliktas 
šimtmetis, kuris stambiomis

COLUMBIA No. 18.
Columbia Grafonola augščiau 

parodyta ant paveikslėlio yra pi
giausi prekėje Cohimbijos išdirb
ių instrumentų. Turi aiškų ir 
šyelnų balsą ir grajlna 10 ir 12 
celinius rekordus.

Prekė $20.00.

COLUMBIA 
GRAFONOLA

No. 30.
Šitas paveikslas Columbia Gra

fonola yra antra prekėje ir už
laiko savyje nugštą, tyrą Coluni- 
bios balsų. Turi vėliausios ma
dos motorą ir gvarantuoja užga- 
nėdiniiną. Grajina 10 ir 12 foli
nius rekordus. Nėra geresnės 
Grafonolos šiandien už tuos pini
gus.

‘ Preke $32.50.

COLUMBIA No. 45.
Idant apkainuoti šią Columbia 

Grafonolą, reikia girdėti jos pui
kų, gryną, smagų ir tyrą balsą, 
o tik tąsyk kožnas sutiks ant to, 
kad yra tai geriausias instrumen
tas už taip pigią prekę.

Prekė $47.50

COLUMBIA No. 95.
šitas Grafonolas yra daugiausiai reikalaujamas kai

po instrumentas muzikos kožnam bute Amerikoniškos 
giminės. Užlaiko savyje tvirtą ir gryną balsą, išduo
dantį tikrą artisto balsą, tokį koks buvo 'jam dainuo
jant arba kalbant. Jos vidurinė mašinerija yra tvir
ta ir pagerinta pagal naujausio išdirbimo.

Prekė $95.00.

COLUMBIA No. 85.
šitas modelis Columbia Grafonola tirri visus reika

lingus dalykus muzikos, turtingai ir puikiai išrodo. 
Užlaiko smagu ir grfttą kaip varpelio balsą, kaip gar
siu, taip ir tykiu natų. Skrynelė yra išdirbta ąžuoli
nio medžio, gražiai padirbta.

Prekė $85.00. i

□

Specialia supažinimui pasiūlymas 
dėl Kalėdų Naujas Kerzheim- 
Kleinola Playeris, su 6 pėdų geso 
arba elektros lempa, 20 muzikos 
rolių jūsų pačių pasirnikimo. Suo
liukas ir uždangalas. VISKAS UŽ 

yj O ET Lengvi išmokė-
V Be nuošimčio.

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

siekia iki $775.
Demonstravimo ir pavidalai Playeriy ir pianų už bargeno kainas.

Jūsų senas 
pianas arba 
kalbama ma
šina bus pri
imta mainais 
ir bus pada
roma gera 
sutartis.

KLEIN BROS
PIANO STORE 

2027-29 South Halsted St

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

Prieš musų departamentinę krautuvę.

NEPADARYKITE KLAIDOS

\VII.
Atstatymo (Restoration) tęsė

si nuo 1660 m. iki 1700 m. ir la
bai panašus į Italijos Mediči lai
kus. Anglijos padangė tampa 
apsupta juodu puritanizmo de
besiu. Gyvenimas tampa žiau
rus ir be ateities. Žmonės pra
deda nerimastauti ir jieškoti ge
resnių reformų. Tas pagimdo 
naują laikotarpį. Rezultatas to 
judėjimo pasiekiama atmaino
se, kurios įvyksta beveik visuo
se Anglijos kampuose: Vienas 
rašytojas palygina atstatymo lai 
kotarpį su karštlige sergančiu 
žmogumi, kuris vos tik pradeda 
gyti tuojaus trokšta gaivinančio 
maisto pastiprinimui savo svei
katos.

Puritanizmas skaito pasilink
sminimą nuodėme. Todėl teat
rai, muzika, oškiai ir t p. yra 
naikinami be pasigailėjimo. Li
teratūra tampa tikresne. Vie
toje dramos ir mytų pasipila ti
kro gyvenimo vaizdai. Roman-

laikų inintįs ir literatūra. Savoj
platumu ir svarbumu verčia1 
mane atskirai plačiau pakalbėti/ 
Tai bus galima atlikti bent kiek 
vėliau. —A. Blskis.

Neapgintas Bromas
(Tąsa iš nr. 253)

Sausžemio augmęnįs, ant ki
tos šakos, išplečia augalotas

šutinės lapų pusės prieš saulę, 
ir apsidengia save spalvuotais, 
žiedais. Kur apystova yra rui
minga, ten jie auga kerodami, 
kur ankšta, ten suglaudę tiesiau

A "’OHOtarut
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saitas laboratO^ 
J CHICAGO, U-L.

Nekurie Lietuviški Rekordai
Žemiau paminėti rekordai lėšuoja 85 centus vienas.

E. 2356 Lietuva Tėvynė Musų.
Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė.
Kur banguoja Nemunėlis.
Sudiev Lietuva.
Miškas ūžia.

E. 3840 Šią Naktelę Per Naktelę. 
” Ant kalno karklai siūbavo.

E. 2357

E. 3348 Suktinis.
” Valia, valužė.

E. 3842 Sveika Marija.
” Avė Maria.

E. 2393 Saulelė raudona.
” Jojau dieną.

E. 2392 Sveiki broliai dainininkai.
” Ko liūdit sveteliai.

Visados reikalaukite katalogo lietuviškų rekordų.
Su visokiais reikalais rašydami pas mus, ar pinigus siųsdami adresuokite šitaip:

S. P. TANIS, 1233 West lllth Place, Chicago, III.

i

'L

Nori Buti-Graži
ei

Turėti tyrą ir skaistų veidą, turėti tą išvaizdą, ka
daro moteris žavėjančiomis ir skaisčiomis.

taokart ištrink veidą einant gulti

“Jaunystės Balsamu”
kuris veikia stebėtinai prašalinimui veido spuogų, 
juodumų po skūra, plėtiny, raukšlių ir suvytusio veido 
Moters, kurios vartoja “Vervena JAUNYSTĖS BAL- 
SMĄ” — sako, kad tai yra paslaptis gražumo veido. 
Mes jums jį rekomenduojame, kaipo vienintelį gy
dymą prašalinimui nešvarumo nuo veido ir užlaiky
mui švelnaus veido ir išrodančiai visuomet jaunu. 
Visiškai nekenksmingas ir neauga nuo jo ant veido 
plaukai.

Baisumas yra išdirbamas ruso Chemiko Mlodostoffa,“Vervena Jaunystės Baisumas yra išdirbamas ruso Chemiko Mlodostoffa, 
kuris, sako, darbavosi ilgus metus prie to išradimo dėl palaikymo žmogaus 
visuomet jaunu.
“Vervena Jaunystės Balsamas” yra parduodamas tik pas mus. Kaina $2.09 
už puoduką.
Atsiųskite tiktai kuponą ir 25c pinigais arba stampomis, likusius užmokėsite 
kuomet atsiųsime.

IŠSIKIRPKITE KUPONĄ.
Sanitas Laboratory Dept. 45,

123 West Madison Str., Chicago, UI.
Malonėkite atsiųsti man vieną puoduką “VERVENA JAUNYSTĖS 

BALSAMO”. Indedu 25c ir likusius užmokėsiu kuomet atsiųs.

Mano vardas-pavardė

Adresas ..................... ,

Miestas ........... . € 5

.mirti 
rie egzistuoja esančiose aplin

kybėse, yra prisitaikę prie jų.
Žmogus yra gyvūnas, tečiaus 

daugeliu ypatybių jis skiriasi 
' nuo savo bendragyvių. Spėka 
(protavimo turbut yra svarbiau- 

OV. g, c]larakteristfka, kurj a(ida- 
- - - - 1 liną jį nuo visų kitų gyvų daik-

i, v iu u uuesc su-i * e ,,
lapus kiekvienų I *«• Su S,a paj,ega ž,nog“S V™’ 

. . v r . . lenkė visus tvarinius evoliucijos j visi žydi, visi . , . . i{bėgyje, apgalėjo visus savo kon- 
- - ’ įkūrentus ir j rankas savo paė-

I mė skeptrą visos gyvybės kara
lijos. Jis išsidirbo savotišką pro
gresą, savotišką civilizaciją ir 
priemonišką apystovą.

Jis padarė tai, tik dėlto, kad

siekę platesnę vietą pasipuošia 
savo kimus žaliaja varsa. Kur 
žemė yra sausa, ten jie turi ii-! 
gas šaknis, smengančius tiesiai! 
žemėsna; kur drėgna, ten jų, 
šaknįs yra kreivos ir išsidraikę ; 
pavirsti t i iriuose sluogsniuose. I 
šiltuose kraštuose jie žaliuoja į 
per ištisą metą, vidutinėse ša
lyse jie meta 
rudenį. Vasa 
kvepia, žiemą tik plikas kamie
nas bepasilieka liudijąs jų var
gingą gyvenimą; ant kiekvienos1 
šakelės, kur lapas kabėjo, išsi
vysto atsiskyrimo s^uogsnis, kū
nas apsidengia stora žieve, ir nu
skurdęs augumo laukia su kan
trybe pavasario aušros.

'l okį augmenų, elgimąsi, tvė-įbių, kaip jo bendragyviai darė, 
rimą skirtingų organų,, kurie 
geriausiai atsako ekzistavimo 
vietai — botanikai vadina taiki- 
nimusi prie aplinkybių.

Gyvūnai, taipgi, tai pasilikda
mi viencėliais, tai išvys lydami 
painius organus prisitaiko prie 
gamtos budo ir palaiko savo gy
vastį. Vieni gyvendami šaltuo
se kraštuose apsivelka stora oda 
arba šiltu kailiu; kiti tropiko 
kraštuose vaikščioja apiplikiai. 
šie užsiaugina ragus apsigini- 
mui nuo priešų, anie žiaurius 
dantis. Vieni plaukus perkeičia, 
idant pasislėpus, kiti greitas ko
jas turi idant pabėgus. Kiekvie
nas iš jų ap^airvoja save ant 
gyvenimo kelio vienokiu ar ki
tokiu budu.

Šitokį organų vystimą arba 
keitimą zoologai išaiškina įtek
me apystovos. Gamtiškos ap
linkybės priverčia organizmą 
pasirinkti vieną daiktą iš trijų: 
prisilaikyti, prasišalinti arba mo persikeitimas delei įvairių

Tie gyvūnai, užtai, ku- apystovos veiksnių? ) ratus; sura)Io jis garo jr lnag.
Jei žuvininkas turėtų žuvies. pajiegę pajungg cl,.ktrika 

pažiaunes ir palėkus; jei medžio I ir ugnekalnio gerklėn jis įgru- 
tojas turėtų kurto kojas; jei so-|do vamzdį, paliepdamas mitolo- 
dauninkas turėtų žirafos kaklą;(giškam galiūnui pusti savo ne- 
jei artojas turėtų kiaulės snukį; Į suvaldomą spėką varymui mil- 
jei girininkas turėtų vebro dan- žiniškų 
tis, ir jei kiekvienas žmogus su 
laukęs žiemos galėtų apvilkti galėdamas žiauriausias aplinky- 
pOlinės meškos kailiu, o sulau- bes, ir kinsis jis dar giliaus gam- 
kęs vasaros apdengti savo kūną tos kunan, kol neišnaudos jos 
vėsia musline oda, — aš tuojau '-‘pajiegos iki pat širdžiai, 
savo argumentą užbaigčiau ir; 
sakyčiau, kad žmogus taikosi* 
prie aplinkybių. Taip ilgai kaip ( 
šie dalykai neegzistuoja, taip il
gai kaip žmonės neturi šių or
ganų parankiam išnaudojimui 
savo apystovos, taip ilgai man 
rodosi, kad žmonija su pajiega 
savo smegenų be perstojimo ko
voja prieš visas aplinkybes ir 
jungia išlaukinius veiksnius sa
vo noro pančiais.

Tiesa, žmogus, kaip ir bile- 
koks gyvūnas, kada norės taikė- 

įsi prie aplinkybių. Jis kada 
nors buvo apžėlęs plaukais, tu
rėjo ilgus pryšakinius sąnarius, 
aštrius dantis, didelius žandus, 
plačias nudribusias ausis, tvir
tus raumenis, ir vaikščiojo ant

prie savo noro. Vietoje, užsi
auginti ilgus ragus arba baisius 
dantis atsigynimui nuo priešų, 
jis pasigamino lazdą, saidoką, 
jėtį, šautuvą ir kanuolę. Vieto
je būti apsidengusiu stora oda, 
vilnoms ar šeriais, apsisaugoji
mui nuo šalčio, jis pasidirbo 
drabužius ir pastogę. Vietoje 
ilgo snapo pagavimui žuvies jis 
pasidarė meškerę; vietoje grai-
tų kojų nutvėrimui zuikio jis iš-•' keturių kojų. Šios ypatybės ta- 
rado paraką; vietoje sparnų pa- rnavo tada jam gyvenime. Bet 
čiupimui paukščio, jis padirbo ta|p greitai kaip jis atsistojo ant 
žabangus ir vietoje valkiojusis dviejų kojų ir kada smegenų 
iš vietos į vietą delei gavimo .'konvodiucijos ir pavidalas įga- 
maisto jis apsigyveno vienoje Į v0 dabartinę, formą, taip greitai 
vietoje, pradėjo arti žemę, sėti ■ jfe prarado savo originališkas 
javus, auginti gyvulius ir staty- charakteristikas ir paliovė ver
ti namus, idant gyvenimas šal
ty j ar kaitroj, audroj ar giedroj 
butų jam užtikrintas.

Ar šis yra taikinimasis prie 
aplinkybių? įvairus organiz-

gatiti savo apystovai.
Neįžengiamas girias jis paver

tė į žaliuojančius laukus; neper
einamas pelkes — į patogias so
dybas; vėjui paliepė sukti maiti
nus; vandeniui—varyti mašinos

inašinerijų. Žmogus 
itliko šiuos visus dalykus, per-

Ar tas yra taikinimasis prie 
aplinkybių? lenkimas galvos 
prieš aklą spėką?

Visas žmonijos progresas ir 
civilizacija yra pergalėjimas ap
linkybių. Juo labiau tobulas 
žmogus yra, juo lengviau ap
veikia jis savo aplinkybes. Ir 
kiekvieno augštesnio žmogaus 
troškimas ir pastangos yra pa
vergti savo apystovas.

Kaip mes visi žinome, aplin
kybės nėra vieUi ,tik gamtiška 
įtekmė ant žmogaus, bet ir 
draugijinė. Musų draugai, mu
sų kaimynai, musų namai, ku
riuose gyvename, ta valdžia, po 
kurios prieglauda mes esame, 
ta mokykla, kurią lankome, tie 
žmonės, kuriuos mes matome ir 
su kuriais kalbame, vis tai 
vienutės musų apystovos. 
tiktai materiališki daiktai, 

:lyginai ir dvasiški, kaip tai
pročiai, palinkimai, norai, ir i- 
dejos, kurios viešpatauja drau
gijoje ir su kuriomis mes susi- 
įhiriame, kaipo draugijos na
riai, vis tai įeina sudarymui mu
sų

vra 
Ne 
bet 
pa-

aplinkybių.

(Bus daugiau).

<
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Chicago ir Apiehnke
RENGKIMĖS PRIE PENK
TOSIOS CHIC. LIET.
DARBININKŲ TARY
BOS KONFERENCIJOS.

Tarybos komitetui, kuris ir be 
to dajbur užverstas įvairiais ne
atidėliotinais darbais. Pild. Kom.

AREŠTAVO DU SOCIALISTU.

Ikuopų narius, šitaip kalba ir 
kaikurie nariai ir privačiuose 
pa»ika Ibė j i inuose.

šiuo turiu pasakyt, kad visa 
tai yra netiesa. Aštunto Rajo
no valdyba niekuomet nėra ra
šiusi jokių kurstomų laiškų, Ir 
tam nematome jokio reikalo: 
Naujienų Redaciją nematome 
esant kuo nors prasižengusią,

vo dvi dienas ir lapkričio 26 d., 
7:30 vai. ryto mirė. Lapkr. 28 
d. velionis tapo palaidotas Lie
tuvių Tautiškose kapinėse. Iš 
namų lydint griežė muzika ir 
sykiu jį palydėjo būrelis drau
gų bei draugių. Velionis pri
klausė prie LSS. 137 kp., SLA. 
139 kp. ir prie LMD. “Aido”. 
Ilsėkis, drauge. —P. G.

Gruodžio 15 dieną įvyks per
kloji Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferencija. 
Tatai draugijos ir kuopos šiuo 
yra kviečiamos išrinkti atstovus 
į sekamą Tarybos konferenciją. 
Delegatus rinkti privalo tik tos 
draugijos, kurios nori įstoti Am. 
L. D. Tarytam ir kurių senieji 
delegatai rezignavo arba jeigu 
draugija norėtų pakeisti juos 
naujais. Šiaip visos kitos dra
ugijos, priklausančios Tarybai, 
kurios jau seniau turi išrinkę 
delegatus ir kurie sutinka atsto
vauti draugiją sekamoj konfe
rencijoj, — nereikalauja rinkti 
naujų delegatų.

Draugai darbininkai! Seka
moji Tarybos konferencija tu
rės begalo didelės reikšmės*. 
Nuo to laiko, kuomet buvo pas
taroji jos konferencija, įvyko 
didelės svaidos atmainų ten. 
užmaryje. Musų giminės, dra
ugai ir visa ta šalis, su kuria 
mes esame daugiau ar mažiau 
surišti, nusikratė sunkų despo
tų jungą. Ji dabar reikalaus 
musų pagelbos, reikalaus, kad ir 
mes prisidėtume prie didžiojo 
sutvarkymo darbo. O padėtį 
jiems mes galėsime tik tuomet, 
kada busime tvirtai susiorgani
zavę. Vary t organizuotą darbą 
galima tik per organizaciją 
ne kitaip.

Turėję raudoną vėliavą.
Ant kertės Stale ir Monroe 

gatvių policija vakar areštavo 
du paskubusiu vietos socialistu 

dd. William Bross Lloyd ir 
George Koop. Jiedu ten laikę 
prakalbą, o ant jų automobi- 
liaus plevėsavo raudona vėliava.

REIKALAUJA PANAIKINT 
PATVARKYMĄ.

Miesto korporacijos advoka
tas vakar įteikė apeliaciją ap
skričio kortui Sangamon pavie
te. Reikalauja, kad butų pa
naikintas Public Utilities komi
sijos patvarkymas, leidžiąs Chi
cagos elevatorių kompanijai im
ti po 6c nuo pasažierio.

Beto, kiekvienam lietuviui 
darbininkui begalo yra svarbu, 
kad toji šalis, iš kurios jisai bu
vo priverstas iškeliauti ir kurion 
norėtų sugrįžti, susitvarkytų 
taip, kad joje darbininkai turė
tų kuodą ugia tįsia progų prie 
žmoniško gyvėjimo.

TAI BENT BILĄ!

Reikalauja 94 dol. už vieną š 
mėnesį.

Kaip jus manote, ar šeimyna, 
turinti keturis kambarius, gali 
sunaudoti gaso net už devynias
dešimt dolerių į vieną mėnesį?

Gali. Gaso kompanijos eks
pertai” tatai rado esant galimu 
ir ponia A. Lyb, 1616 Prairie 
gt., gavo bilų ant $94.14.

Vakar ji savo bitą pristatė 
Public Utilities komisijai, kuri 
dabar laiko posėdžius Insurance 
E.vchange budinke. Gaso kom
panijoj moteris negavusi jokios 
rodos. Tavo bila teisinga, už
mokėk kiek reikalaujama ir vis
kas.. .

NELAIMĖ.

kad reikėtų kurslyt prieš jų kuo
pų narius.

Tatai prašyčiau, kad draugai 
stengtųsi patirt dalykus geriau 
ir lik tuomet kaltint rajono 
valdybą. Be to, kuopų sekre
toriai, perskaitę kokį nors kuo
pai adresuotą laišką, būtinai 
turėtų pasakyti, iš kur jisai. Ki
taip įvyksta nemalonumų. Pav., 
81 k p. susirinkime kartu buvo 
IKTskailyta spaudos komisijos 
laiškas ir buvusios rajono kon
ferencijos protokolas. Draugai, 
matoma, neatskirdami tų dvie
jų dalykų, atmetė abu — spau
dos komisijos pranešimą ir 
konf. protokolą.

Šitaip mes niekuomet nepriei
tume prie jokios tvarkos. 81 kp. 
turėjo tą protokolą taisyti arba 
nepriimti atskirų protokolo pa
ragrafų, kurie, jų manymu, 
buvo negeri. Dabar, kuopa be 
jokio svarstymo atmetė visą 
prok kolų — net ir savo įneši
mą, kurį konferencija buvo už 
gyniu! Taip negerai.

Ti sa, praeitos dvi konferen
cijos naudos rajonui nenešė. Bet 
aš, rašydamas tą protokolą, kita 
jame negalėjau rašyt, kaip tik 
tą, koS buvo nutarta.

Pagalios, tūli mano, kad Cen- 
tratinis Komitetas turi kokią 
ten spaudos komisiją. Nieko pa
našaus. Tie laiškai, kur buvo 
pasiųsti kuopoms, priklaus^ 
konferencijos išrinktai komisi
jai, I iri neturi nieko bendra su 
Cent: aliniu Komitetu. Kokiuo 
išrokavimu jie (tie laiškai) siun
tinė] 'ini, aš- nežiuauoiKA u

WEST SIDĖ.
Trupinėliai.

Taigi, West Sidė ir vėl sava. 
Apie “fliuzę” nė nebeatsimena
me. Dabar — susirinkimai, 
vakarai ir vėl susirinkimai. Va
dinasi “veikimo sezonas.”

Kruta (tik krutai) ir atžaga
reiviai. Andai vienoj svetainėj 
buvo sušaukta klero-tautų susi
rinkimas arba mitingas. Kal
bėtasi “apie Lidtuvos laisvės 
reikalus’ ir rinkta aukų. Tos 
aukos, žinoma, nueis ne Lietu
vos laisvės reikalams, o Lietu
vos žmonių dūmimui, jų paver
gimui, taip kaip kitą sykį, kad 
nuėjo westsidiečių aukos, rink
tos nukentėjusiems musų bro
liams — į. makaronų šinkuolo- 
jo kišenių. Bet kad žmonės 
pinigų nesigaili — kodėl klero- 
tautoms jų neįmti?

rą atgauti jums priklausančią 
dalį, malonėkite atsiimti savo 
čekius nėvėliaus gruodžio 30 d. 
š. m. Priešingai, jus nieko ne
begausite. Savo čekių reikalau
kite pas p. P. Pilkį, 729 W. 18 
St.

čekiai randasi sekamiems as
menims:

Mike (iajauskis, Tony Navic- 
kis, George Norkus, Vinc. Nor
kus, Peter Paulikonis, Peter Pa
kasius, Wni. Stanikus, Konstan
tas Skutulas, Stanley Slaz, Ag
nė Statkus, Uršulė Tamašaus
kienė, Petronėlė Jurvaišiutė, Jo
seph Jacikas, Marė Jakubicnė, 
Walis Linkis, John Cris, J. Ba
ris, Andrius Banis, Frank Bak- 
sinskis, Jonas Zivatkauskas, D. 
Zelancvicz, Sofia Zemleckitė, 
Besė Jurgaityčia, Uršulė Anta- 
naityčia, Barbora Antanavičiū
tė, Wm. Alenuos (?), George 
Melalis, Marijona Laucaitienė, 
Marcele Labakienė, Vincas Da
mijonaitis, Povilas Gilis, Ona 
Girdvainiute, Joseph Keršulis, 
Kazimieras Gricius, Jonas Gri
cius ir Zakarijošius Venckus.

Dar kartą: visi čia suminėti 
asmens teiksitės atsiimti savo 
čekius nevėliau 30 d. gruodžio 
š. m. Priešingame atsitikime, 
jųsų čekiai bus atiduoti į vald
žios rankas. —K. Jamontas.

Apsisaugojimas 
nuo reumatizmo

į Sergėkite savo akis!

matizmą, nes jaučia skaudulius 
visame kūne. Pajutęs tai kož- 
nas pradeda stengties prašalin-

Pastarame laike, kada orai 
būna drėgni ir lietingi, daugu-

Medicina sako, kad reumatiz
mas žmoguje pradeda rastise 

delei netyro skystimo, katras įsi
gauna į kruają. Suprantama, 
kuomet kraujas būna sugadin
tas netyru skystimu, ir atsiran
da skaudėjimas visame kūne.

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

Aš ' "
galiu
jums 
lieku

Jei

Kaip, kokiu budu visa tai at
siekus? Kaip ir kuo atėjus pa- 
gelbon savo draugams ir gimi
nėms Lietuvoje? — Apie tai tu
rės tarti savo žodį sekamoji, pe
nkta Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos konferencija. 
Todėl joje dalyvauti privalo 
kiekviena Chicagos ir jos apie- 
linkių draugija. Laiko yra ne
daug, o reikalas begalo svarbus, 
tatai ruoškimės prie sekamos 
Ch. L. D. Tarybos konferenci
jos! ;

Konferencijos vieta bus paske
lbta vėliau.

Ch. L. D. T. Pildantysis
Komitetas.

Pastaba. — Butų gera, kad 
visos tos draugijos, kurios dar 
neužsimokėjo reikiamų duok
lių, įteiktų jas savo delegatams, 
kurie jas atneštų tiesiog į kon
ferenciją. Tuo gerb. draugijos 
sutaupytų daug brangaus laiko

Užmušė penkis žmones.
Ėjęs visu smarkumu trauki

nys vakar sutriuškino automobi
liu ant kertės, 16 ir Baltimore 
gatvių, Chicago Ileights’e. Au- 
tomobiliuj buvo septyni žmo
nės, penki vyrai ir dvi moteri. 
Penki ant vietos buvo užmuš
ti!. Išliko tik du vyru — važny- 
čia ir šalia jo sėdėjusia kitas 
vyras. Bet ir pastarasis veikiau
sia mirs.

Šikamoji Aštunto Rajono 
konf rencija įvyks apie vidurį 
saus; > mėnesio 1919 m. —■ Nau
jienų apiclinkėje. Butų todėl 
geistina, kad visos LSS. kuopos, 
priklausančios Aštuntam Rajo
nui, |xisirupintų įteikt konfe
rencijai kuodaugiausia naudin
gų s’ manymų. O—kas svar
biausia — paliktų namie visus 
ginčus-kivirčius. Tuomet se
kretorius galės parašyt geresnį 
prote.kolą negu praeitasai.

Aštunto Rajono Sekr.,
—J. J. Jurgaitis.

Dvidešimt antroji safe. Joje 
neturi sau našios dirvos tas lie
tuviškas ‘Ibolševizmas,” kuris 

pametė mandagumą, sveiką pro
tavimą ir net padorumą. Tai 
ačių tam, kad senesnieji veik
lieji kuopos nariai nepasekė 
Ketvirtosios senuosius narius, 
kurie tik tuomet pradėjo lanky
lius į kuopos susirinkimus, ka
lki joje liko bosu ...“draugas” 

/Geležėlė.

—Dvidešimt Antroje šito ne
bus, kartą pasakė vienas senas 
narys. Stilsoną kantais pakvie
čiame pasiskeryčioti. Bet ši
to ir užtenka. Draugai ir vėl 
svarsto shvo reikalus ramiai, 
šaltai — neįmant domon tų ne- 
apykantų straksėjimų.

NEIMKITE KLAIDINGAI!

Laike praeitų dviejų savaičių 
pasitaikydavo tūluose miestuo
se ir miesteliuose Suv. Valstijų 
ir Canados, kad kostumeriai ne
galėdavo gauti Trinerio Ameri- 
koninio Elixiro Kartaus Vyno 
savo aptiekose.

Nepaprastas reikalavimas tos 
puikios gyduolės, kuri parode 
'augsią vertę dienose Ispaniškos 
Influenzos, išleista visas sandė
lis, kuris radosi prie rankos, ir 
aptiekoriai negalėjo greitai už
tektinai gauti naujo papildymo.

Musų laboratorija padvigubi
no savo išdirbystę, bet nežiū
rint to, dėl didelio reikalavimo 
laike influenzos, mums sunku 
buvo išpildyti greitus užsaky-

Prašalinti šitą pavojingumą 
galima saldainiais Partola, kai-1 
rie išveja iš kraujo visus nety
rumus, apsaugoja nuo tolesnio 
suteršimo, sykiu prašalina visus 
kūne jaučiamus skaudulius ir, 
kaip sakoma, kaulų laužymą.

Saldainiai Partola yęa didžia
usias priešas visų nešvarumų, 
katrie dasigauna į kraują ir jį 
pagadina, padaro netyrą. Todėl 
Partola pasirodo geriausias dra
ugas žmonių, katrie serga reu
matizmu. ...

Tuos, katrie neserga reumati
zmu, Partola apsaugoja nuo jo, 
gi tie, kurie turi reumaliziną, 
palengvins skausmus ačiū išva
lymui organizmo.

Partola rekomenduojasi ir 
parsiduoda didelėse dėžutėse po 

T dol. kožnn; vienos dėžutes už
tenka per tris menesius visai šei
mynai.

Dėžutė Partola privalo rasties 
kožnoje lietuviškoje šeimynoje. 
Partola yra geriausias draugas 
kaip suaugusių, taip ir vaikų.

Užsakymai turi būti adresuo
jami taip:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

Dept. L. 1.

turiu 15 metų patyrimų ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbų at- 
bclaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika
luos tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-Čios lubos, virš Platt’o aptickos 

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

| DU, R. Blumeniha!

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra I 
nyksta regėjims.

Mes vartojam į 
pagerintų Oph- | 
thalmometer. Y- j 
Eatinga (loma at- Į 

rcipiama į vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. Į 
nedėldicn. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Tciephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Tciephone Yards 5032
a

3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOSt Nuo 8 iki lt ryto 
ir nuo 5 ik: 3 vakare

JVew York, N. Y. ReaiA. 931 S. Ashland Blvd. Chicage 
Talspboa* Hayaarkst 1544

(371 DR. A.A.R0TH
RUSAS GYDYTOJAS it j RUBtfJ

AŠTUNTO RAJONO 
REIKALAIS.

Kelia tą kartų teko skaityt 
Naujienose korcspondcncij ų- 
pra nešimų apie tūlų kuopų 
(pav. 81 ir 138) susirinkimus, 
kur kalbama apie kokius ten, 
Aštunto Rajono valdybos laiš
kus, šmeižiančius Naujienų Re
dakciją ir kurstančius prieš ją

BRIGHTON PARK
Moterų vakaras.

Vietinė LMPS. 58 kp. rytoj, 
gruodžio 1 d., duos pirmą kon
certą ruimingoje Liberty Ilal- 

j’lej. Šis koncertas rengiama 
paminėjimui metinių sukaktu- 

, vių nuo įsisteigimo <58 kuopos. 
l'Kadangi programe dalyvauja 
( kone visos gabiausios musų ar
tistinės spėkos, lai galima tikė
lius, kad jisai bus tikra musų

F’rakalboS
SU PAVEIKSLAIS

Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija
Kalbės M. X. Mockus

vakarų pažiba. Programe, be
je, dalyvauja ir p-lė Laurinavi- 
čiute. Be to, bus prakalbų— 
aiškinimų apie lietuvių moterų 
padėjimą ir jų uždavinius.

Vietos ir apielinkių lietuviai 
Į turėtų nepraleisti tos retos ir ge
ros pramogos, —Kuopos Narė.

Vadinas, dideliu prakaitavi
mu dr-raugas Stilsonas iki šiol 
vos-vos “užprakaitavo” vieną 
Ketvirtąją.

Vienas negeras dalykas. Pra
eitos seredos vakare kažkoks 
“Komitetas” ėmė ir sušaukė 
“daug svarbesnį kuopos susirin
kimą.” Bet patįs komitetinin- 
kai nepribuvo. Nariams taip 
neteko sužinotį tą “svarbumą.” 
Vėliaus sužinota, kad susirinki
mą šaukė agitacijos komisija. 
Bet jeigu jie manė, kad susirin
kimas yra begalo svarbus, tai 
kodėl neatsilankė. Nejaugi 
visa svarba buvo tame jų neat
silankyme... Sužinoję kam iš- 
tiesų sušaukta susirinkimas, na-* 
riai užmanė diskusijas, kurios' 
tęsės iki 12 vai. nakties.

Kuopa stropiai rengiasi prie 
savo metinio vakaro — Kalėdų j 
vakaro. Tai busiąs šauniausias 
vakaras “visoj kuopos istori
joj.” Duok dieve, iš jų lupų į 
tavo ausį!

—Grigo Bite.

mus.

Kiekvienas visuomet turi ap
sirūpinti lokiuose atsitikimuose 
ir laikyti žlektinai namuose. 
Trinerio Amerikoninis Elixi- 
ras išvalo žarnas, pagelbsti virš- 

Ikinimui ir sustiprina visą siste
mą prieš pavojingus perus.

Visose aptiekoąe $1.10. Tri
nerio Liniinentas yra puikus 
nuo reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago, išsisukimo ir lt. 35 ir 
65c aptiekose, krasa 45 ir 75c. 
Joseph Triner Company, 1333- 
1343 So. Ashland avė., Chicago, 
III. (Apgats.).

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
830 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 ovei» 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

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

T____________________ T_ RURtTAB*
Specialistai Moteriška, Vyrišką. 

Vaiką ir visą chronišką ligą
Oflaaa: 3354 S. Halsted SU Ch!ca<i 

T.Uphonc Dr«vM •«»!
VALANDOS t 10—11 ryto; S—S 

v«kur« N«rt51ionai» 10—U

SVEIKATA

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Tciephone Yards 687

Subat, Lapkričio-Nov.30d., ’18
LIUOSYBĖS SVET., 

1822 Wabansia avė. (North Side).

ROSELAND

Panedėlyje, Gruodžio-Dec. 2 d., 1918,
WAWŽINSKIO SVETAINĖJE

Kedzie Avė. ir 39th Place.
*"* ———----------------------------L-XI! L_. J-'JJ.".1"1 "..USĮS1-  

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

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

’ Kviečia visus KOMITETAS.
™... «■" ■! I ■■

Nelaimė. ?
Lapkričio 23 (naktį) Pulhna- 

no freitkarių dirbtuvėj netikė
tai griuvus krūvai gelėžų, Te- 
leslovui aižaskui nulaužė ko

ją. Tuo laiku, kada atsitiko 
ta nelaimė, aplinkui niekas ne- 

• dirbo, sužeistasis todėl negalė
jo prisišaukti greitos pagelbos. 
Tik už puses valandos darbinin
kai rado jį jau labai silpną. Su
žeistasis tuoj tapo nuvežtas į 
Bullmano Hoftpitalę, kur isbų-

CICERO

Am. Liet. Darbininkų Tary
boj delegatai turės savo susirin
kimą gruodžio 1 d., 9:30 vai. 
ryto, M. Jankaičio svetainėje*, 

4837 W. 14lh St.
Malonėkite visi laiku pribūti. 

Kviečia Org. P. Kaminskas.

■ ■ ............ U I I ■.!. iMllJn 1 .........................

ATSIIMKITE PINIGUS.
----_<>----

Buvusių Miko Tananevičiaus 
kreditorių domai.

Musų prašo paskelbti sekamą:
“Visi tie, kurie įtupėjote pasi

dėję pinigų subankrutij ilsiame 
Miko J. Tananevičiaus banke 
(ant 18 gatves) ir užreiškčte no-

LIBERTY BONDS
Aukščiausia cash kaina mokama 

už Liberty Bonds.
EDW. FRANKEL

808 W. 63rd St., 2-ras augšlas, arti 
Halsfed Street. Atdara kasdien, taip
gi Ularnink., Kctv., Sub. vakarais ir 
Nedėlios rytais.

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

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatų.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. 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, III.

Tel. Pulhnan 342
Dr. D.J. Bagočius, M.D. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 11 
CHIRURGAS 

19731 So. Michirak Ava. 
 Boseland, TU.

Paskolos $30 m $300 1
Legalė rata 3’/i% mėnesyje. 
Vyrui ar moteriai, dirbančiai 
ar užlaikančiai narna.užlaikančiai namą.

Ant rakandų, piano, vietro> 
lo». sankrovos fixtursa, vo- 
iimų, automobilių, Liberty 
Bonds Ir Insurance PoUeiss. 
Skoliname Stockyard’ų, ša
pus ir dirbtuvtg darbinin
kams, relžkelio ir Manio 
žmonėms, klerkams ir tt. 
Ateikite | ofise ir mes vie
kų smalkmenižkai iialiktnsi 
me. Atdara utarninkaia, ket
vertais ir subatomlR Iki 8 
vai. vakare. Panednliais, ae- 
redoinis ir pitnyčlomis iki

I
ieaninis ir patayčiomto iki
• »•!. vakaro.

LOCAL L0AN C0. I
F. KERWIN. M«r.

■ 4G47 So. Halsted Street
Po valstijos priežiūra.

Tel. Drover 2116. 2-ras augštaa

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams finomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labarntorija: 1025 W. 18th 
Si. netoii Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Tciephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street

VALANDOS: 9 ryto, tiktai.

J

I
Telephonc Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner |
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 I
Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak< 
3325 So. Halsted St., Chicago* |

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

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

Tel. Yards 3654. AKUšERKa'

Mrs.A.Mfchni8Wicz
Baigus Akušerijos Ko
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalose ir Phila- 
Jelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
ims ir merginoms. 

03113 So. Halsted Str.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėlo vak.



NAUJIENOS, Chloro, HL

Pranešimai
RoHeland, III. — Roselando, Ken- 

singtono, \Vest Pullmano ir Burnsi- 
dės Naujienų Bendrovės dalininkų 
susirinkimas bvyks seredoj, gruod
žio 4 d., Aušros kambariuose, 10900 
Michigan avė., 7:30 vai. vakare. 
Draugai šėrininkai, malonėkite būti
nai atvykt, nes yra svarbių reikalų 
reikalu rengimo koncerto naudai 
Naujienų Bendrovės Namo, kuris 
bus nedėlios vakare, gruodžio 15 d., 
Reiks išrinkti darbininkus. Ateikit 
visi laiku, ypatingai rengimo to kon
certo .komisija.

LMPS. 58 kp. koncertas jvyks ne
dėlioję, gruodžio I d., Liberty liuli. 
3725 S. Kcdzie avė. Pradžia 6 vai. 
vak. Prograine dalyvaus gabiausi so
listai ir chorai. Solo dainuos S. I.a- 
urinavičiutė. Kalbės gabiausi kalbė
tojai. Visi imiluoniai kviečiami atsi
lankyti. .. LMPS. 58 kuopa

SLA. 194 kp. priešmetinis susirin
kimas įv\ks nedėlioj, gruodžio 1 d., 
Tamuliuno svel., 1117 So. 19 avė. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Nariai ii’ 
norintis įstoti kuopon, prašomi atsi
lankyti. Belo, šiame susirinkime 
reikės išrinkti naujų kuopos valdy
bų sekamiems 1919 melams.

— Pirm. K. P. Deveikis.

JIEŠKO DARBO RAKANDAI DRAUGIJOS

Subata, Lapkričio 30, 1918.

DRAUGIJOS
PAJIEŠKAU darbo prie taisymo 

automobilių arba už šoferi, turi at
sišaukti iš Arhorn, Indiana, arba AV. 
Ilammond, UI.. Gary Imi., AVyne, 
Imi., ir E. Chicago, atsišaukite po 
šiuo adresu:

P. S.,
1207 — I 19 Si., E. Chicago, Imi.

Tel. 77 M. E. C.hicago

F.XTRA BARGENAS
Vėliausios mados seklyčios setas, 

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

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

Roseland — Subatoje, lankr. 30 d., 
7 vai. vakare, įvyks* Boselando dis- 
trikto draugijų, priklausančių prie 
Ch. I.. D. T., delegatų susirinkimas. 
Susirinkimo tikslas: Ims renkama 
tam tikra komisija tvarkymui ir or
ganizavimui apšvietus darbo, šiam 
žiemos sezonui. Draugai delegatai, 
būtinai turite atsilankyti į minėtų 
susirinkimų, nes tai yra svarbus rei
kalas.

Ro.selando distr. laik. org.
I*. J. Petronis.

LSS. 231 I p. rengia didelį koncer
tų Pulaskio svet., Ashland ir 18 gat
ves, sausio 19 d., 1919 m. Meldžiame 
kilų progresyvių draugijų tų dienų 
nerengti panašių pramogų šioj apie
linkėje. —Komitetas.

LSJL. 3 kp. stato scenoje 2-jų vei
ksmų dramų “Našlutė”. Meldžiame 
kilų draugijų nelošti Šilo veikalo.

—Komitetas.

< U. S. Free l'iuploymenl Service) 
lieškimlieji darbo kreipkitės 

adresais: 
llh 12? N DEARIK»RN ST 

arba
SO. JEI I-EPSON S3

Ainis

East Chicago. Ind. — SLA. 89 kp. 
metinis susirinkimas bus ned., gruo
džio 1 d., 9 vai. iš ryto, paprastoj 
vietdj. Draugės ir draugai, susirin
kite visi paskirtu laiku, nes turime 
daug svarbių reikalų. Taipgi bus re
nkama valdyba sekantiems 1919 me
tams. M. Ketvirtenis.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Amer. 
I Apskr. mišrių chorų generalė re
peticija bus gruodžio t d., 11 vai. iš 
rvto, M. Meldažio svet.. 2342 \V. 23 
Plaee. Dainininkai ii' dainininkės 
malonėkite būti laiku.

Sekr. J. Gustaitis.

105-107
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų -- į fabrikus, ! ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaili v> rt*. taip moterų ir vai
kų, kaip amatininku. taip papra- 
sliems darbam*

REIKIA patyrusių sheaiiuanų dėl 
Scrap Iron Yard. Gera mokestis, pa
stovus darbas.
1632 AV. Kinzic Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių puikus 
rakandai, geras pianus ir viclrola. 
Didelis bargenas. Paskambinkite pi
rmų varpelį.
3842 AV. 12 st., Chicago

Mokykit* Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpų 
hiikų.

Mrs turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patylimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvirčiami aplankyti ir
, pamatyti musų mokyklų bile laiku — 
i dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 

kai pigių kainų.
Pelrenos daromos pagal Jūsų mie

tų — bile slailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

Atsi.šaukit ant 4-to nugšlo.

Juozas Kezius, turtų rašt.,
4109 Montgomery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1810 So. Halsted si. 

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

Fr. Ginkvainis, Fin. Rast.,
2000 So. Halsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport ^ve. 

L Jankevičių, maršalka,
726 AV. 18tb st.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatų po pirmai dienai kiekvieno 
mėnesio, 8 vai. vakare, D. Shimaičio 
svet., 1750 S. Union ate. Bėgyje ke
lių mėnesių Draugystė numažino |- 
stojimo mokėslį lik iki 1 doleriui, o 
paskui bus pagal konstitucijų.

S. Poiitškicnė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. AVentvvortb avė.

Siunčiant į centrą mokėsiu, uio- 
uey ordvr ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

RANDAI
ATI DUODAMA randon fialas, 6 

kambariai, naujas namas, visi paran
kamai, sulig vėliausios mados. Gra
ži iipiciinkė, 5647 So. lUicksvcll st. 
Atsišaukite į Petrų Mikalauskų, 1031 
So. Rockvvcll si.. Chicago, III. Maty
kite savininkų po 6 vai. vakare.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA

L. Burba, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 VVest 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

W. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 AVcst 191h St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted St., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

1FCAUL ’Vb IK
NizACIJOS.

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 

Stanislovas

F. Grigula,

10707 AVabash avė. 
Shimkus, vice-pirminin., 

10707 AVabash Avė. 
prot. raštininkas,

10143 \Ventworth avė. 
Markauskis, kasierius, 

355 Kensington

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

SLA. 129 kp. .susirinkimas jvyks 
1 d. gruodžio, 2 vai. po pietų, Stan- 
fonl Park svet. Kviečiame būtinai 
atsilankyti į minėtų susir., nes bus 
kuopos valdybos rinkimas 1919 me
tams. Nut. rašt. P. M. Akstinas.

Springfield, 1*1. — LMPSA. 16 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus nedė
lioj. gruodžio 1 d.. Arrian Hali (liti 
ir Jefferson st.). Visos narės malo
nėkite atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų. Taipgi valdybos ri
nkimas, vielinės ii’ centro.

M. Lekėšienė.

REIKALINGA moteris arba nier- 
gina prie abelno namų darbo Tokia 
kuri mėgtų vaikus. Gera mokestis. 
Moderniškas namas ir graži apiclin- 
kė. Mrs. B. Hasselson,
221 So. Monroe avė., l)ixon, 1B

PARDAVIMUI naujas 2 fialų, mu
ro, 4 ii' I kambariai— attika, $500 
cash, $45 į mėnesį, priskaitanl nuo
šimčius. Arti bažnyčia.

Mc. Donnell, 
2630 AV. 381h St., Chicago

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,

Vladislovas 
35b Kensington avė.

Ant- Bertašins, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 St. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Sheihvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, iii. — Norin
tiems įstoti j Dr-stę už numažintų 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

SLA. 226 kp. susirinkimas jvyks 
panedelvj, gruodžio 2 d., 7:30 vai. 
vak., 1822 AValuinsia avė., Liuosybės 
svetainėj. Visi nariai teiksitės atsi
lankyt, rus yra daug sva 
lo, taipgi bus viršininku 
1919 metams.— Sekr. A.

L. L. Federacija rengia prakalbas 
su paveikslais suimtoje, lapkr. 30 d., 
Liuosybės svet.. 1822 AA’abansia avė. 
(North Sidėj). Kalbės M. X. Mockus.

Kviečia Komitetas.

REIKALINGA ledų traukėjų ir 
darbininkų į ledų svirnus, 42’ŽjC. j 
valandų, 10 ir 11 vai. darbas.

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

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

Mc. Donnell, 
2630 AV. 381h SI., Chicago

1810 S Halsted St., Chicago, III. 
K. JURGELIONIS, Viee-Prcz.,

3133 Emerald Avė., (Jiieago, III
A. LAUŠ, Sekretorius,

1810 S. Halsted St., Chicago, 111.
GUGIS, Iždininkas,

127 N. Dearborn St., Chicago, Iii.
K.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas,
1G18 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė.

Justinas Taukevičia, turtu rašt., 
1023 Broadway avė.

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 81 h St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyčių kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

rinkimai 
Martišius

AVaukegan, III. — Liet. Soc.- sky 
riaus priešmetinis susirinkimas į

iš ryto. Drauges ir draugai, malonė
site atsilankyti, nes Jurim daug sva
rbių reikalų, pav., rinkimas naujos 
administracijos ir klausimas prisidė
jimo prie LS. Sąjungos. Kviečiu vi
sus narius, taipgi ir tuos, kur nori 
įstoti • skyrių. Organiz.

Juozapas Radavičia.

“Pirmyn” choras stato scenoje di
delį veikalų “Musų laimėjimas”, 3-jų 
aklu misterija, su dainomis, nedė
lioję, gruodžio I d., Meldažio svel., 
2212 — 23 PI. Pradžia lygiai 6 vai. 
vakare. Kviečiame visus.

“Pirmyn” choras.

REIKIA 2 milerų indų plovėjų— 
dienomis, $10 į savaitę.

Harrv Block,
1356 S. Halsted si., Chicago, III.

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
ant dviejų Datų po 6 kambarius. At
sišaukite pas savininkų sekančiu an
trašu
4258 S. Maplesvood avė. Chicago

K-to Nartai:
DUNDULIS,

1915 S. Halsted St., Chicago, III 
ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JL’LIA ŽEMAITĖ,

2919 AV. Division St.. Chicago, III.

T.

ASMENŲ JlEšhOJlM \l

REIKIA priežiūrai merginos. 
Sweiekley Valley llospital, 

Svveickley, Pa.

Susiv. Liet. Soc. Dain. Am. I-mo 
Apskričio generalė vvrų balsu repe
ticija Įvyks nedėlioj, gruodžio 1<i., 
2 vai. no pietų. M. Meldažio svet., 
2242 W. 23rd Plaee. Visi vyrų cho
rai malonėkite būti laiku.

J. .Gustaitis, sekr.

Pajieškau savo brolio Juozapo 
Rražo, paeinančio iš Kauno gub., 
Telšių pavieto, Lūkės parapijos, Pa- 
uilrijos kaimo. Pirmiau gyveno St. 
I.ouis, III. — Jis pats arba kas jį ži
note malonėkite atsišaukti šiuo 
lesu: Pranciškus Bražis,
P. O 533, Melrose Park

REIKIA draiverių ir Iciberių prie 
darbo Į scrap iron yard. Gera mo
kestis geriems žmonėms. Atsišauki
te į Argo Iron and Metai (!o., 
311 N. Curtis st., Chicago

m.

Rrighton Park. — LMPS. 58 kp. 
susirinkimas, kuris turėjo įvykt1 
nedėlioję, gruodžio 1 d., delei ren
giamo koncerto, i»cjvyks. Susirinki
mo diena

Pajieškau savo brolio. Jono Vinc- 
kaus, paeinančio iš Kauno gub., Ra
seinių pav., iiietavi.s parap., Kinva- 
alių sodos, 39 metų, geltonų plaukų, 

) pėdų augšlumd, balto veido. Jeigu 
kas žinotų arba jis pats, atsišaukite

bus paskelbta vėliaus. Vi- 
maonėsite tatai jsitėmyti.

Organizatorė.

Petronėlė Vienckailė,
3237 S. Lime st., Chica

REIKIA vyro pavienio arba ve
dusio dirbti i Junk Yard Jokio, kuris 
turi prityrimų prie karpymo žirk
lėmis mašinos labiau pageidauja
mas. Geri! mokestis ir pastovus da
rbas visų metų. Jeigu vedęs, mes 
turime tuščių namų, kurį paranda- 
vosime labai pigiai. Gesas ir ele
ktros šviesos. Dixon puikus ir svei
kas miestas. Del platesnių žinių ra
šykite angliškai į B. Hasselson, 609 
\V. Third St., Dixon, 111. Aš galiu 
atvažiuoti į Chicago ir susitarti su 
jumis. B. HASSELSON*

Dixon, III.

LABAI DIDELIS BABGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vieloj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gnl su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
pas G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telepbone McKinley 3354. Clflcago

BARGENAS
Parsiduoda mimas Bridgeporto 

apielinkėje, I pagyvenimų, gerame 
padėjime: visados iš'randavotas, —

kp. mėnesinis susirinki- 
gruodžio 1 d.. 1918

LSS. 43 
mas atsibus 
Frank ir Jai 
moas Lake gat., Melrose Park, III.. 
1l) vai. ryto. Draugai, malonėkite 
laiku atsilankyti, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti.

Organiz. A. Staskus.

PAJIEŠKAU burdo pas laisvų ir 
mažų šeimynų. Geistina, kad butų 
apšildomas. Kas turite meldžiu gre- 
i;ii pranešti. T. Tanus.

1739 S. Halsted st. Chicago

REIKALINGI vyrai, kurie gerai 
yra apsipažinę ant South Side. Pri
tyrimas musų biznyje nereikalin
gas. Vyrai, kurie gerai padirbės,

siduoda už $2,600.00 tiktai, ir mažų 
pinigų įnešdamas gali pirkti, kitus 
mokėsi kaip ramiomis. Pardavimo 
priežastis — seneliai yra pasirengę 
eiti Į Seno Amžiaus Namus užbaigi
mui gyvetpmo. Del platesnių ži
nių adresuokite: C. Z. URNICH,
4512 So. \vood St., Chicago, III.

CHICAGOS LIET. DARBININKŲ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

, _____ .... Str.
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St.
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, fihansų raštininkas,

27 E. 102 Plaee. 
F. Sbedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pelnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

S.L.A. 212 KUOPOS TALDYBA 
KENOSHA, AVIS.

J. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 391h St., Chicago, III. 

Jakavičia. sekretorius
927 W. 33 pi., Chicago, III. 

Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
2156 Alcce PI. 

Kalninė, raštininkas,
19G5 Evergreen avė. 

Galskis, fin. rašt. ir biznio agent., 
Ihmelavičia, Iždininkas,

1617 N. AVinchcster a v., Chicago 
L Jakubauskas, komiteto narys,

m

j.
m.

šmolelis, komiteto narys
10604 Edbrookc avė., Chicago,
AV. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carsc avc.
No. 15900, Harvey, III.

J. Vilis komiteto narys, 
2538 Frankfort St. Chicago, III.

m.

A.

LSJL. 1 kp. ir LSS 4 kp. bendras 
lavinimus susirinkimas įvyks nedė-

ros svet.. 3001 So. Halsted Si. I ek 
rija temoj: Iš politiškos ekonomijos 
Skaitys drg. L J. (’heoonis. Meldžiu 
draugus ir drauges skaitlingai atsi- 
Inakyti. —J. J. Januševičius

Kewance, III. — SLA. 253 kuooor 
susirinkimas Ims nedėlioj, gruodžio 
1. 2 vai. no ’’ietu, pas K. Valančiu- 
na. 510 E. 7lh St. — Visi nariai ir 
norintis išloti prašomi susirinkti.

—Komitetas.

Kewanee. — LSS. 204 kuopos nu- 
s’rink'inas jvyks nedėlioti, gruodžio 
? <1. 2 vai. no pietų d. K. Valančiu- 
»’o bute, 510 E. 7th St.—Draugai ir 
Draugės! uBkile geri ateiti visi, nes 
turime daug svarbių reikalų aptarti. 
Atsiveskite ir naujų narių. —Komi t.

Bridfircporto Liet. Laisvamanių Fe- 
<1 racijos 12-tos kuopos priešmeti
nis susirinkimas ivyks utarninke. 
r-ti<wlžio 3 <1., 8 vai. vak. Aušros sve- 
Ininėie. .3001 S. Halsted st. šis susi
rinkimas bus vienas iš svarbiausių, 
u-’s rinkiniai 
1919 metams 
reikalu, ši n 
noį nariai ir 
•stoti kuopon 
laiku.

valdybos ateinantiems 
ir daug kitų svarbių 
susirinkimai! visi kuo- 
lie, kurie pasižadėjote 
— privalote atsilankyt 

—Valdyba.

Ateities Žiedo vaikų draugijėlės 
choro repeticija, vedama p-lės St«- 
niuliulės, įvyks nedėlioję, gruodžio 
1 d 2 vai. do pietnj Visi Ateities 
Žiedo, nariai atvjkite ir nauju at
siveskite. F. S. K. Globėja.

SLA. 36-ots kuopos nriešmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioj, gruod- 
•>•<) 1 d . Mii'Lis svet. 1 vai. po pietų. 
Visi nariai prašomi atsilankvli. — 
šiame susirinkime reikės išrinkti 
kuopai valdybų Inisiamiems 1919 me
tams. —AHce-Pirm. J. B.

West Pullraan. III. — LSS. 235 ko. 
priešmetinis susirinkimas ivyks ne- 
d'dlcj, gruodžio 1. 12 vai. dienos, po 
adresu: 720 AV. 120th st. Visi drau
gai ir draugės atsilankykite paskir
tu laiku, nse bus renkama nauja val- 
d' ba 1919 melams ir kitokų yra sva
rbių reikalų. —Rašt. S. Tilvikas.

Dekoro V. Kudirkos draugijos su
sirinkimas įvyks subatoi. lapkr. 30 
d . 8 vai. vakar'', M. Meldažio svet., 
2?4'» W. 23rd Plaee.

Visi nariai nepamirškite atsilan
kyti ant laiko, nes turi daug svar
bių reikalų.__  Valdyba.i

Pajieškau brolio Juozapo Poškaus 
Petro Temošauskio, abu Kauno 

J. Poškus Kantau-
ir
gub., Telšių pav
čių rar., Vilkaičių sodos. G. Tenio- 
šmiskas Alsiedzių par., Gelindienų 
sodos. J. Poškus perminus gyveno 
Pleasant Prairie, \Vis. Aš jiems ra
šiau du laišku ir abu sugrįžo. Kas 
mos žino arba jie palis prašomi at
sišaukti.
P. O. Box 48.
P. O. Box 48,

galite padaryti tfj pat ir laikyties sa
vo dabartinio darbo; bet vyrai, kurie 
dirbs pilnų laikų, pasidarys daugiau 
pinigų. Atsišaukite i room 846 First 
National Bank Building, 68 AV. Mon- 
roe st., Klauskite Mr. Stone, Parda
vimo tnanadžerio.

Julius Poškas,
Minden, AVis

Mindei), W Va..

PAJIEŠKAU kambario vienas vai- 
cinas. Town of Lake apielinkėje, 
ir:? blaivų žmonių ir mažos šeimy
nos. Geistina su valgiu.

P. Urbutis,
1532 S. Hermitage avė., Chicago, III.

Pajieškau Zenono Jucevičiaus 
nrieš I metus gyveno Kensingtone, 
II.. dirbo pas G. Valaskų spaustu

vėj. Meldžiu atsišaukti ar kas žino- 
e praneškite.

Leonas Noreika,
2120 \V. 241h st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU kambario pas geru.", 
žmones aplink Douglas arba Gar- 
field parkus. 'Puri būti šiltas ir te- 
efonas. Turintis lok; kambarį pra

neškite laišku. Naujienos, No. 15,

Pajieškau Domicėlės Juškaitienės. 
no tavais — Vaškaitė: turiu labai

as meldžiami atsišaukti, bučiau dė
kingas.
1157 W. 47th St., Chicago, III

Pajieškau merginos arba moters 
prižiūrėti 6 mėnesių mergelę. Gera 
mokestis ir užlaikvmas.

J. T.,
1457 AV. 471 h st Chicago, III

luti joną Beriackinlė pa Įieško savo 
dėdžių. Juozapo ir Kazimiero Juo
zapavičių, Kauno gub., Raseinių p., 
Jurbarko narap., Bandžium) kai
mo, Meldžiu iii pačiu atsišaukti 
arba kas juos žinote praneškite jų

J. Meilūnas,
2290 Milwaukee avė., Chicago, III.

LLL ’-L—L. J.------------

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS pusininkas prie 

laba igerai apmokamo biznio. Gry
no pelno eina apie $4000.00 ant mė
nesio. Biznis praktiškas, pelningas 
ir pastovus. Pusininkas nereikalau
ja turėti daug praktikos, nes biznis 
jau nuo labai senai išdirbtas. Kurie 
norite dasižinoti plačiau apie šį biz
nį ir prisidėti prie jo, kreipkitės ar
ba telefonuokile į žemius paduotų 
antrašų. Del platesnių informacijų 
kreinkitė į Antanų Bagdonų 
609 N. State st., Phone Superior 2767

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

Peoples Investmenl Co., 
220 S. State st. Tel. Harrison 2024. 
1422 Consumers Bldg., Chicago, 111.

BARGENAS
Parsiduoda ūkė AVisconsino val

stijoj, 80 akių žemės, beveik visa 
dirbama, skyrių ganyklos ii’ biskį 
miško; didelis 7 ruimų namas ir ki
ti visi reikalhigi budinkai; puikus 
gyvuliai, karves, arklei, kiaulės, ver
šiai, ir geri padargai ir mašinerijos 
ir visu maistu; arti mokyklų ii' mie
sčiuko, geri keliai. Žemė labai ge
ra, auga viskas. Dabar yra rugiais 
užsėta. Kaina labai prieinama už 
pinigus arba gal mainais ant nnuno 
savo verčios. Priežastis—mirtis. Del 
platesnių žinių adresuokite:

C. Z. URNICH.
4542 So. AVood St., Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI

C. AV. of
RIAUS

A. LIETUVIŲ
269 VALDYBA

pirmininkas,

SKY-

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
Juozapas Užubalis, pirmininkas. 

2823 Jackson Blvd.
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..

342 S. Cravvford avė. 
tonas Burčikas, nutarimų rašt..

1217 S. Spauldnig av 
Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kazlunas. iždininkas.

1501 S. Harding avė.
Susirinkimai atsibuna 29 dienų 

kiekvieno mėnesio, Liberty Club 
svetainėje, 3420 AV. 12th St., 7:30 v. 
vakare ant antrų lubų. Musų Kliu- 
bas sumažino mokestį {stojimo per 
6 mėnesius, būtent nuo 29 d. sausio 
iki 29 d. liepos mėn. 1918 naujiems 
nariams bei narėms įstojimo tereikia 
užsimokėti tik vienas doleris.
CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIOS

SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward Street 

Baubonis T., Vice pirmininkas,
728 Park Ct.

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 Havvland Avė. 

Kaz. Brazevičius, fin. sekr, ir iždin., 
402 Lincoln Street 

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
63 N. Sheridan Rd.

L. Šulskis, iždo globėjas, 
462 Jenne Street 

Arl. Bielskis, literatūros pardavėjas.
« 267 Milwaukce Avė.

Dr. I. N. Palt, daktaras kvotėjas ,
165 Main Street. 

S. J. Balčaitis, organiz. ir kp. koresp. 
P. O. Box 62.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

REIKIA prityrusių langų valyto
jų-

Chicago AVindo\v Clcaning Co., 
62 AV. WashingtoD’ st., Chicago

REIKALINGI vyrai ant bardo. Ge

LIETUVIŲ MOTELIS, 
1606 So. Maisteli st., Chicago

REIKIA 25 moterų rinkt popie- 
ras, 3 vyrų, 1 dvivėrio, 1 truck man 
ir t kuris gali važinėti eleveitoriu.

Appliance Paper Stock Co.
729 So. Clifton st., Chicago

PAS1MATYKITE SU MUMIS
Mes perkame Liberty Bondsus ir 

valdžios stempas, nors ii- nepabaig
tus mokėti. Mokame grynais pini
gais ant visokių nuosavybių. Par
duodame namus, farmas ir lotus ant 
lengvų išniokcsČių. Ofisas atdaras 
šiokiomis dienomis ir nedėliomis 
nuo 11 ryto iki 4 vai. vak., suimto
mis iki 8 vai.

The American Sales Co., 
2-ras augštas, tarp \V. Maxwell si. 
ir 14lh st., Chicago, III. Tel. ('anai 
762.

REIKIA pečkurių.
Chicago Beaeh Hotcl,

51 ir Cornell avė., Chicago

RūIKIA moterų prie mašinų. Gera 
užmokestis.

KARPEN BBOS.
22nd and Union avė. Chicago.

PARDAVIMUI
PARDUODU anglių išvežiojimo 

expreso vežimų, pakinkius ir arklį. 
Priežastis pardavimo — nesveikata. 
Atsišaukite greitai.

Rokas Stuporas, 
3159 Emerald avė. Tol Yards 975

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 
liktai penkis mėnesius. Pirmas pa
siūlymas nuperka. Mes taipgi par
duosime tuos daiktus atskirai. Mes 
priimsime Liberty Bondsus kaipo 
užmokesnį, ir pristatysime daiktus 
bite kur dykai. Atdara iki 9 vai. 
vakaro. Nedėliomis iki 4 vai. p. p. 
Ateikite tuojaus. |

AVESTERN STORAGE HOUSE, 
2810 AV. Harrison st., Chicago

Cash už Liberty 
Bondsus

Valdžios bondsai, perkami už 
cash, arba paskolinsime jums pini
gus ant jų už legalę pelno rentų, ar
ba nupirksime jūsų bondsų pelnų j- 
mokčdami dalį. Atsineškite bond
sus.

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

MOKYKLOS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės. 
stenografijos, typevvriting, nirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielystės, dailiara.šys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3(1 
3106 So. Halsted St.. Chicago, UI

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vi*-' 
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
S10. Phone Sceley 1643

BAKA PATEK, Pkmitlakl

Chepaitis
4812 AV. 15-tli St., Cicero, 111.

Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln str 

nutarimų raštininkas,
1965 Evergreen avė. 

finansų raštininkas,
1356 N. Hoyne avc. 

iždininkas,
1685 Mihvaukee

Susirinkimai atsibuno pirmų pel
nyčių kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVihvaukee. a^e. 7:30 v. v.

J.

J.

Kalnine,

Galskis,

Katilius,
avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

J.
Avė.

St.

st.

Petrauskas, pirmininkas, 
e. 1747 Norlh

Čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė. 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmų ketver
tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str. 

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
664 AV. 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. Kal inauskas, ligonių globėjas, 
3041 AV. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mų vai. po pie
tų, Jul. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wabansla Avė.

J. Dauginis, vice-pirmlninkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evcrgreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield 
iždininkas.

1719 Eilėn st. 
atsibuna pirmą kiek- 
seredą, vakare, 1822

J. Antanavičia,

Susirinkimai 
vieno mėnesio 
AA'abansia avė.

avė.

avė.

LIETUVIŲ DARBININKŲ DR-JOS 
AMERIKOJE VALDYBA 1918 M.

Kazimieras Rugis. pirmininkas,
1714 Wabansia

S. Galiaekas, irm. pageli).
3525 S. Union

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

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė.

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfictd avė.

K. čepukas, iždininkas, 
1648 W. Division st.

A. Montvidas, Daktaras.
3332 W. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
ncdėldienj kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land «ve.. arti Milwaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

A. Boobcn, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

AV. Buishis, pirm, pagelbininkas, 
900 AV. 19th St.

Juozapas Zitro, nut. raštininkas, 
1919 S. L'nion avė..Chicago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. GurbaŠauskas, l-mas iždo globėjas 
D. Cnepcla, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

DRAUGYSTES LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m. 
Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 

402 Lincoln Str.
Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 

653 Garden str 
Felix Bartkus, prot. raštininkas, 

R. R. 3. Box 33
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne Street 
Ant. Pakšis, iždininkas,

462 Jenne Str.
Juozas Lcsčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasant St
Pranas Kimontas, iždo globėja, 

730 Engei 
Jonas Kasiulis, maršalka, 

653 Garden
Mikolas Nakrušas, maršalkas, 

420 Orange 
Ant. Bubele, teisėjas 

313 Quince
Jurevičia, vėlavnešys, 

152 Main 
Miliauskas, vClavncŠys,

R. 1, Box 56.
Rimkcvičia, durinink/is,

424 N. Pleasant Str.
Nikodimas Janavičia, durininkas, 

614 Markct Str

Pranciškus 
Pocius

30 m. amžiaus, mirė lapkr. 16 
d., .10:30 vakaro, palaidotas su 
bažnytinėmis apeigomis lapkr. 
19 d. Bentleyville, Pa.

st r

Str.
Str.

str.
Juozas
Petras

Str

Petras

Lietuvišku Tautiškų Kapinių
VALDYBA 1918 METAMS

BEN. LIUBINAS, pirmsėdis,
2129 AV. 21 st St

KL. BUOZIUS, pirmčdžio pagelb., 
634 AV. 18th St.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St

S. DANTA, raštininkas,
812 AV. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Cemetcry, 

Summit, III.
Phone AVillow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmų šventadieni kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes i svetainę 
pasamdnma nėr valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dundulienė, pirmininkė, 
1915 So. Halsted st. 

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 AV. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimu raštininkė, 
3429 Wallace str. 

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
avc.' 2137 AV. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė, 
3543 Union uve

avė.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Raseinių pav., Laukuvos par., 

Judainių sodžiaus. Amerikoje 
pragyveno 10 mteų. Paliko bro
lį ir seserį.

Kas norite platesnių žinių 
kas link velionio, atsišaukite 
šiuo adresu:

Petras Pocius, 
Box 455, Vest aburg, Pa.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarais
2911 AV. 22nd Street 

Telephone Rockwell 6993

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite

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

apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

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

MRS. AGNĖ DŽUGAS 
LIETUVĖ — AKUŠERĖ 

Gerai supranta savo darbų ir malo
niai patarnauja moterims. .Pabai

gusi mokslą Chicagoje.' 
2650 AV. 39th Plaee, Chicago, III. 

Prie Archer Avė.
Telepbone McKinley 4420.




