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Prezidentas Wilsonas Francijoj
fnie translation filed vvitn tne post-mastei* ai Chicago, III., Dec. I I, 1918, 

:»> rvcpiired hv the act of Oct. tt, 1917,

Svarsto Amerikos politiką lin
kui Rusijos

SUTARTIS TARP AMERIKOS yni tikra misterija, bet prezi
IR JAPONUOS PERTRAUKTA.

Senatorius Johnson reikalauja 
iš valdžios paaiškinimo apie 

jos politiką Rusijoj.

\VASH1NGTON, gruodžio 12. 
Kartu su senatoriaus Johnson iš 
California ataka šiandie senate 
prit s prezidento \Vilsono politi
ka Rusijoj, tapo patirta, kad 
sutartis tarp Japonijos ir Suv. 
Valstijų apie intervenciją Sibe- 
riįoj. tapo panaikinta, ant kiek 
ji paliečia kareivių skaičių.

Buvo sutarta, kad Suv. Vals
tijos pasiųstų ekspedicinės spė
kas iš 7.500 kareivių saugoji
mui talkininkų reikmenų Vla
divostoke, ivvkininnti tvarkos, 
atidarymui trans-Siberijos ge
ležinkelio ir pugeibai čecho-slo. 
vakams, kurie mušasi už ke’ią 
iš Europos Rusijos. Japonai 
taipgi turėjo pasiųsti apruhe- 
žiuotas ek'pecint*s spėkas.

Neužilgo po atvykimui Ame
rikos ekspedicijos Siberijon Ja
ponijos valdžia Įteikė Washing- 
lonui protestą, sakantį, kad vie
ton 7,500 kareivių, Suv. Valsti
jos prisiuntė 9,500 kareivių. Pa
daryta tyrinėjimas ir gailaus ka
rės departamentas išaiškino, kad 
2,000 kareivių perviršis įvyko 
dėlei klaidingo apskaitymo skai
čiaus kareivių išsiųstuose pul
kuose.

Po to Japonija užėmė pozici
ją. kad iš priežasties Suv. Vals
tijų peržengimo sutarties. Tokio 
valdžia nesijaus priversta laiky- 
ties pirmiau sutarto aprubežia- 
vimo ekspedicijos ir pradėjo 
stiprinti savo ekspediciją iki ne
žinomam čia tikrai didumui, 
bet ganėtiną, kad leidus japo
nams sergėti didelius Siberijos 
plotus.

Daugiau to, pasirodo, kad ja
ponai parūpino didelę dalį į- 
ren girnų ir kitų reikmenų čecluS- 
slovakams, kurie buvo prižadė
ti Suv. Valstijų, bet nebuvo pri
siųsti.

Tuo pačiu laiku, čecho-skna- 
kai negalėdami papildyti savo 
amuniciją, buvo priversti t ra irk - 
ties iš Volgos fronto ir butų 
traukysi toliau, kad nebūtų laiku 
atvykusi japonų pagelba.

Svarstys Paryžiuje.

Ar Suv. Valstijos dar palaikys 
kareivius Rusijoj, bus nuspręs
ta prezidento po konferencijos 
su talkininkų premjerais Pary
žiuje. Bolševikų valdžia p?r 
keletą savaičių stengėsi įgyti per 
trauką musių, bet jos atsišauki
mai buvo ignoruojami talkinin
kų.

Ekonominė komisija, kurią 
prezidentas manė pasiųsti pas
tatymui Rusijos ant savo kojų 
vis dar tebėra “apšnekama.” 
Pirklybos sekretorius Redfitid 
buvo paskirtas prezidento pi r- 
eilą vasarą išdirbti platų pieną 
ekonominės pagelbos Rusijai. t 
Kas atsitiko su Redfiedo pienu

| (lentas galinus perkėlė pa skili
mą karės pramonės tarybos pir
mininkui Vance McCormick, 
kuris vfc dar tebestudijuoja pro- 
jeklą.

Senatorius Johnson pasiūlė 
rezoliuciją, reikalaujančią iš 
valstybės departamento visų in
formacijų apie dabartinę Rusi
jos situaciją ir iš karės sekre
toriaus apie skaičių ir vietą A- 
merikos kareivių Rusijoj, jų 
veikimą ir nuostolius. Rezoliu
cija atiduota užrubežinių reika
lų komitetui. €

Johnsono klausimai.

Californijos senatorius kalti
no valdžią sulaužyme jos priža
do mdalyvauti karinėj interven
cijoj Rusijoj ir pastatė sekamus 
klausimus:

“Ar tas tiesa, kad sovietų val
džia pasiūlė Amerikos valdžiai 
pamatą kooperacijai, ekonomi
nei ir mįlitarei ir jieškojo pa
gelbos Amerikos valdžios nepri
leisti ratifikavimą begėdiškos 
Bresto sutarties ir kad Ameri
kos valdžia niekad neatsakė?

“Ar tiesa, kad valstybės sek
retoriaus pagelbininkas kalbėda
mas už prezidentą, galutinai at
sisakė nuo intervencijos pereito 
kovo mėnesyj, kada, jei inter
vencija buvo kada-nors geistina 
ir galima, buvo tada laikas, kol 
dar nebuvo rūstumo bado, rau
donojo teroro ar valstiečių ir 
darbininkų vienybės prieš talki
ninkus?

“Ar tiesa, kad Rusijos sovietų 
valdžia pasiūlė per savo augš- 
čiausią ekonominę tarybą, pro
gramą padarymui Amerikos la
biausiai prielankios šalies pra
monėje ir pirklyboje ir įvedan
čią talkininkų kontrolę visų tų 
reikmenų, labiausiai pageidau
jamų centralinių valstybių?

Apleido savo talkininkę?

“Ar tas tiesa, kad valstybės 
departamentas atsisakė leisti A- 
nietikos Raudonąjam Kryžiui 
siųs: t i reikmenis į Maksvą ir Pe
trogradą pagelba i grįžtančiu iš 
Vokietijos Rusijos karės belai
svių, tų kareivių, kurie laikė hu
nus per du melus ir išgelbėjo 
civilizaciją? Ar tas atsisakymas 
buvo paremtas Creel informaci
jomis ir baime, kad tie reikme
nis bus atiduoti badaujančių 
žmonių Vokietijai?

“Ar tesą, kad Amerikos am
basadorius ir Anglijos augŠta- 
sis komisionierius Rusijoj reko
mendavo kooperaciją su sovie
tų valdžia per Amerikos gele
žinkelių misiją, kad sovietų val
džia kvietė tą kooperaciją ir kad 
rekomendacijos buvo atmestos 
Amerikos valdžios daugiausia 
dėlei gautų klaidingų žinių per 
Creel komitetą, remiamų vado
vų ir atstovų senojo Rusijos re
žimo?

“Ar tas tiesa, kad atmetimas 
tų rekomendacijų pakliudė eva- 
kacijai didelės daugybės amuni

cijos ir karinių reikmenų iš va
karinio fronto, kurie paskui bu
vo paimti vokiečių jų, besiverži- 
me nepavykus Bresto taryboms?

“Ar tas tiesa, kad Anglijos 
augštasis komisionierius, valdi
ninkas, kuris buvo per septynis 
melus Rusijoj, po keturių me
nesių Rusijoj pasakė po savo 
parašu, kad sovietų valdžia ko
operavo gelbėjime talkininkaiųs 
ir kad jis mano, jog kooperaci
ja su sovietų valdžia buvo gali
ma net dar gegužės 5 d., 1918?

“Ar tas tiesa, kad Amerikos 
valdžia tiek suvėlino kooperaci
ją Kerenskio valžios pienui, kad 
prisidėjus daugeliu prie nuver
timo Kerenskio ir bolševikų re
voliucijos pasisekimo?”

Senatorius Johnson kaltino 
Creel komitetą nuolatiniame 
teikime klaidinančių žinių apie 
Rusiją, kad tik parėmus savo 
kaltinimus jog bolševikai buvo 
vokiečių agentai.

Levvis atsakymas.

Senatorius Leris iš Illinois 
padarė trumpą atsakymą sena
toriui Johnsonui, kuriame jis 
tvirtino, jog Suv. Valstijos buvo 
įtrauktos į intervenciją iš 
priežasties viešpataujančios Ru
sijoj anarchijos.

Senatorius Sherman iš Illi
nois pertrauke atkreipimui ati
dos į vieną prezidento Wilsono 
calbą 1914 mt, kurioj jis užrei- 
škė, kad Medikes žmonės turi 
)i!ną teisę lie|i kraują tarp sa

vęs kiek tik jiems patinka be 
maišymus pašalinių valstybių.

! niekam jokių specialių privile- 
’gijų, bet lygios teisės visiems; 
laisvė sąžinės, meldimus, žo
džio, spaudos, susirinkimų, de
monstracijų, unijų ir organiza
cijų; 8 valandų darbo diena vi
suose skyriuose pirklybos, pra
monės ir industrijos; valdžios 
nuosavybė, bet ne konfiskavi
mas, ypač kasyklų, aliejaus lau
kų ir transportacijos įmonių; įt
inus sustabdymas iM'lnagaudys- 
lės ant maisto ir didelių palūka
nų; apgynimas vaikų tinkamais 
įstatymais; vienoda teisminė si
stema.

Šalę viršminėtų pamatinių de
klaracijų, visos partijos Lenki
joj dabar sutiko, kad valdžia 
neturi būti karališka, bet laisva 
demokratija progresyviais pa
matais. Konstitucinis susirin
kimas nuspręs. (ii iki to laiko 
laikinė valdžia, taipjau laikinė 
liaudies taryba ir likvidaciniai 
komitetai, kurie veda valdžios 
reikalus, veikia sulig paskelbtais ( 
principais. Vyrai ir moterįs vi
sose deklaracijose yra lygiais 
pamatais prie pilietybės ir daly
vavimo valdžioje.

frue translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as requlred by tne ad of Del. 6*. 1917

CARBERNIAI LAUKIA 
PUOLIMO RUSIJOS 

VALDŽIOS.

Juodašimčiai nori pasigriebti 
valdžią.

True translation filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as required by the act of Oct. 6. 1917

LENKIJOS PROGRAMAS.

Paskelbta įnešimai Lenkijos 
steigiamam susirinkimui.

STOCK1IOLM, gruodžio 12.r> 
Buvusis premieras Trepov, Val- 
konsky, Taube ir kiti carberniai 
atvyko į čią laukti puolimo so
vietų valdžios, tada jie tikisi pa
sigriebti Rusiją, bendradarbiau
jant talkininkams.

POLICIJA IR UGNIAGESIAI 
SUSTREIKAVO.

True translation filed with the post- 
maslei* at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as rc<|uired by the act of Oct. 6, 1917

IŠVIJO VOKIEČIUS Iš 
ODESSOS.

True translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as rc(|ia'i e<l by the aet of Oct. G, 1917

TAIKA IŠGYDĖ

Kareivius nuo šūvių sutrenkimo.
Prancūzų jūreiviai užėmė 

Sevostopolį.

PARYŽIUS, gruodžio 13.
Pasak Malin, franeuzų jūreiviai 
įėjo į Odessą, Rusijoj ir buvo 
širdingai priimti gyventojų. Pul
kai užėmė bevielinę stotį ir iš
vijo vokiečius iš visų militariv 
postų.

Laikraštis sako, kad Sevoslo- 
polio tvirtovė ir miestas tapo ap
valyti nuo vokiečių, kurie ten 
kėlė betvarkę.

Trtii» translation filed wlth the po<t- 
musler at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as re<|iiire<l by the act of Oct. <1. 1917

TALKININKAI REIKALAUJA
PASIDAVIMO.

Vokiečių kareiviai Odessoj turi 
pasiduoti.

BERL1NAS, gruodžio 13.
Achturhabendblalt sako, kad
talkininkai reikalavo pasidavi
mo 4,500 vokiečių kareivių Od
esoje.

True translation «vfth the post- 
*8161 ‘t I ^(I “III ‘oHiluiK) 18 .taisiau 
a* iriiutred b.v t tie act of Oct. 6, 1917.
Gen. Mannerheim Finlandijos 

premieru.

HELSINGFORS, gruodžio 13.
Finlandijos landtagas šian

die formaliai išrinko gen. Man
nerheim Finlandijos premieru. 
Landtagas taipgi priėmė rezig
naciją buvusio premiero Svin- 
hufvud.

True Iran-lation filed «*ith tb" nosį, 
mastei* at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as recjutred bv the act of Oct. G, 1917.

Paliuosavo.

WASHINGTON, gruodžio 13. 
- Daugiau kaip 2,000 amerikie
čių kareivių Francijoj, sirgusių 
nuo šūvių sutrenkimo, tapo iš- 

’ gydyti žinios apie pertrauką mu
sių, generalis chirurgas Ireland 
pasakė šiandie senato karinių 
reikalu komitetui. Iš 2,500 šu- 
vių sutrenktų pacientų visi, a- 
part 300, beveik tuojaus pasvei
ko.

Šiandie bus 
Paryžiuje

PREZIDENTAS WILS0NAS 
VAKAR IŠLIPO 

BRESTE.

Brestas jį kuoentuziastiškiausiai 
priėmė.

Naujas pagerinimas 
telefono.

BREST, gruodžio 13. — Pre
zidentas Wilsonas išlipo Franci
joj 3:24 vai. šiandie po piel, e- 
sant demonstracijai populiario 
entuziazmo ir nacionalės simpa
tijos, kokia retai, jei kada-nors 
buvo suteikta svetimos šalies 
valdžios viršininkui lankančiam 
Fra nei ją.

Prezidentas apleido Brestą 4

prie te- i valandą šiandie po piet. ir iš-

WASHINGTON. — American 
Tclephone and Tclegraph Co. 
paskelbė, kad jos techniškas šta
bas išrado pagerinimą
lefono ir telegrafo. Pagelba 
naujojo aparato bus galima kal
bėti penkioms poroms žmonių 
kartu per vieną vielą. Taip 
jau galima bus pasiųsti kartu 5 
telegramas, ar kalbėties bevie
liu, ar vieną ir kitą daryli kartu. 
Ikišiol buvo vartojama dvi vie
los ir per jas galėjo kalbėties 
trįs poros žmonių. Dabargi per 
tas pačias vielas galės kalbėtis 
10 porų žmonių. Aparatas ir 
vartojamieji budai netinka ant 
trumpų linijų, kaip telefono, 
taip ir telegrafo.

, važiavo į Paryžių, kur Francijos

Perskrido per Ando 
kalnus.

BUENOS AIRES. — ičli avia
torius lieut. Godoy perskrido 
per Andų kalnus jų augščiau- 
sioj vietoj —- 19,700 j>ėdų.

5 ŽMONĖS UŽMUŠTI

. širdis priims jį ryto kaipo šalies 
Į svečią. Traukinis bus suvėlin
tas taip, kad jis atvyks apie 3 
vai. po piel.

Prezidento išlipimas buvo ne
tik pažymėtinas reginys su pui
kia laivyno iškilme, bet taipjau 
jis pažymėjo pirmą Amerikos 
prezidento ypališką susidūrimą 
su Europa ir jos reikalais.

Nors prezidento laivynas at
vyko Į Brestą tuoj po piet, bet 
tik po 3 vai. prezidentas ir p-nia 
\Vilsonienė susėdo į uosto laivą 
ir atsistojo ant Francijos žemės.

Didelės minios dabojo važia
vimą prie kranto ir laivynas sa
liutavo kada paskutinis laipsnis 
kelionės buvo atliktas.

True translation filed wlth the posT- 
niaster a! Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PREZIDENTAS WILSONAS
PARYŽIAUS MIESTO 

PILIETIS.

LONDONAS, gruodžio 12.
Oficialė deklaracija, padaryta 
Lenkijos laikinės valdžios, ku
rioj Andrzej Moraczerski yra 
irezidentu ministerijos, o gen. 
hlsudski yra vyriausiu koman

duotojo, čia gauta. Ji skelbia 
pamatus, kokius laikinė vald
žia pasiūlys pirmam Steigiant. 
Susirinkimui, į kurį delegatai 
>us išrinkti, laisvu, slaptu ir vi

suotinu balsavimu sausio 21 d. 
<aip vyrai, taip ir moterįs bal

suos ir nebus daroma skirtumo 
tarp balsuotojų ir kandidatų iš 
iriešasties tikėjimo.

Deklaracija sako, kad visi ti
ldai, apart apšvietos laipsnių, 
uri būti tuojaus panaikinti. 

.Joks titulas didžponystčs ar <li 
(lybes neturi būti pripažintas.

Deklaracija taipgi paskelbia 
urnų įsteigimą dėl visų žmonių 
aisvų svietiškų viešųjų inokyk- 
ų su priverstinu laukimu. Ki
nis dalykais yra: Lygybė pilie

tybėj dėl visų piliečių, nežiūrint 
tikėjimo, užsiėmimo ar turto; 
cisingas išrišimas žemdirbystės 

žemės problemos, aprubežiuo- 
. ant didumą žemės, kokią gali 
turėti pavienis asmuo ir populia- 
rizuojant žemės nuosavybę; vie- 
inė savyvalda municipalitetuo

se ir kituose distriktuose; vald
žios nuosavybė ir kontrolė gam
tinių reikmenų; vienoda demo-

Mieste siaučia plėšimai.

MONTREAL, gruodžio 13.
Vakar čia sustreikavo poticistai, 
ugniagesiai ir kiti miesto darbi
ninkai, reikalaudami paketino 
algos.

Iš prežasties streiko per visą 
naktį siautė plėšimai, karčia- 
mos ir verpetai atsidarė. Betvar
ke buvo didžiausia.

Apskaitoma yra, kad per tą 
naktį padaryta nuostolių už 
$300,000 ir daug žmonių sužeis
ta riaušininkų ir plėšikų.

Per naktį areštuota 21 žmo
gus. Areštavo daugiausia strei- 
kuojantįs policistai. Buvo 500 
neteisingų šaukimų ugniagesių.

šiandie prie streiko galbūt pri 
sidės ir gatvekarių darbininkai.

SF. PAUL, gruodžio 13. — 
Suv. Valstijų distrikto teismas 
čia išteisino John V. Free, orga
nizatorių National Nonpartisan 
League, kuris buvo kaltinamas 
peržengime špionažo akto.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., Dec. 14. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI PRISIRENGĘ 
ĖJIMUI PER REINĄ.

2 ŽMONES UŽMUŠTI;
16 SUŽEISTA.

KANSAS CITY, Mo., gruod. 
13. Streiklaužio valdomas 
gatvekaris pasileido 'be kontro
lės 12-ta gatve, nušoko nuo bė
gių ir smogė į Union Pacific ta
rinę stotį. Nealimėje 2 žmonės 
užmušti, 4 mirtinai ir 12 kiek 
lengviau sužeisti. Motormanas 
sako, kad tormazas neveikė.

Gatvekarių darbininkų strei-
kas tebesitęsia ir gatvekarius o-

CLEVELAND, ()., gruod. 12.
5 žmonės užmušti, 1 miršta ir 

dar vienas sunkiai sužeista, ka
da tavorinis vagonas nušoko 
nuo bėgių ir smogė į automobi
lių.

AMERIKOS okupacinė armi
ja, gruodžio 12 (suvėlinta). — 
Keturios priekinės divizijos A- 
merikos okupacinės armijos be
veik užbaigė vakar vakare savo 
mai'šayinią prie Reino. Dabar 
jos laukia pcliepimo pereiti Rei
ną, ką jos padarys ryto, sulig 
dabartiniais pienais.

True translation filed with the post- 
mastei* at Chicago, III., Dec. 14, 1918. 
as reųnired by the art of Oct. 6, 1917

WAS11INGT()N, gruod. 13 
Generalis krasos viršininkas 
Burleson šiąnakt paskirė tary
bą operavimui telegrafo ir tele
fono im) valžios kontrole.

'frue translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as retiuired by the act of Oct. (j, 1917

Japonija nebegelbės pinigiškai 
Chinijos.

LOND0N, gruodžio 13, 
ficialė žinia iš Tientsin sak6, kad 
Japonija nutarė susilaikyti nuo 
finansinės pagelbos Chnijai.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
ns re<|uire<l by the act of Oct. (>, 1917

Rauodnasis Kryžius negelbės 
Vokietijos.

WASI1ING FON, gruodžio 13. 
— Amerikos Raudonasis Kry- 
žius nevartos dalies savo karės 
pašelpos fondo naudai cenrali- 
nių valstybių žmonių.

SPRINGFIELD, III. — Strei
kas Illinois Traction Co. užmies
tinių gatvekarių darbininkų vis 
dar tebesitęsia. Kompanija at-

galbūt lietus ryte; ryto giedra.
Saulė teka 7:11 v., leidžiasi

kratizacija visų įstaigų šalyje; poruoja neišlavinti streiklaužiai, kų reikalavimus.
sisako išpildyti visus datbinin- 4:20 v. Menuo leidžiasi 3:29

vai. nakties.

PARYŽIUS, gruodžio 13.
Paryžiaus municipalė taryba 
šiandie vienbalsiai nutarė su
teikti prezidentui Wilsonui ti
tulą Paryžaus piliečio.

'Taryba šiandie užbaigė pasku
tines smulkmenas priėmimui 
prezidento ir p-nios Wilsonie- 
hės.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 14, 1918, 

■ as recjuired by the act of Oct. 6, 1917
LLOYD GEOlRGE REIKALAU

JA PANAIKINTI KONS- 
KRIPCIJA.

LONIX)NAS, gruodžio 13.
Lloyd George pranešime apie 
kohekripciją sako:

“Išvakariuose šių svarbių rin
kimų, kurie tiek daug reiškia ša
liai, aš noriu pasakyti ^aiškiai, 
kad nebūtų jokios abejonės, 
jog aš stoviu už panaikinimą 
konskriptuotų armijų visose ša
lyse. Be šio taikos konferenci- 
ja butų nepavikiniu ir prigavy- 
stė.

“Tuos didelės karinės maši
nos yra kaltos už agoniją, ko
kią pasaulis pergyveno ir butų 
bloga užbaiga kiekvienai taikos 
konferencijai, kuri leistų jas 
tebebūti. Kiekvienas delegatas, 
kuris atstovauja Angliją toj kon-
fcrciicijoj turi dirbti tam tiks
lui, kurį aš pažymėjau.”
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Vincas Krėvė.

Skerdžius
(Tąsa)

šluotą savo šeimininkei nu
nešiu, kad gardžiau užbaltintų 
buizą.

—Dėde, dėde, ar matai! Grai
nis nukirto savo liepą.

’Žiūro skerdžius: tikrai, liepos 
nėra. Jis dar nenori tikėti a- 
kim: patrynė, lyg žmogus iš 
miego prabudęs, geriau praplėšė 
—vai gi vis nėra! Ten už vyš
nių sodelio pas tvartus Valai- 
nio ji stovėjo, aukščiausia ir 
plačiausia visų medžių, o dabar 
ten nieko nėra.

Pasėjėjo senis į Grainio kie
mą ir žiūro j daržą. Mato, guli 
liepa išsitaisius per visą daržą, 
per bulbes, imt svogūnus. Tik 
žalios šakos į augštą kėpšo, kaip 
rankos. Dar švokščia lapai, vė
jo papučiami — lyg skundžiasi 
žalia liepelė.

Maži paukštukai, kurių liz
dais šakos kniugždėti—kniugž-

taip gieduliai čipia, lyg apverk
dami išgriautus savo lizdus, — 
čip-čip-čit-čit...

Dalėks, pulsis šakosna ir vėl 
lakioja, čypia aptūpę tvorą.

Grainis stovi su kirviu ir kra
pšto galvą, patsai nežinodamas, 
kam jisai nukirto liepą; ištrė
kė daržą ir ką dabar jisai su juo 
darys!

Kad jisai, rodos, galėtą, iš-, 
naujo pakeltų, pastatytų ją ant 
seno kelmo...

Stasio Šimkaus
Muzikos Mokykla

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

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

Naujas Adresas:
3249 So. Morgan St. Chicago 

(Buvusiam Tananevičiaus 
name)

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 
Tel. Rockwell 1681.

Phone Canal 12M

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Ch ernaucko 
Svet., 1900 S. Union

Mi

tos gatv. Chicagoj.
Ateik i vienintelę 

šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie- 
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokin
siu 1 trumpą laiką, 

kas panedėli ir ket-
/erga; pradžia 7:45 vai. vakare.
Molėtojas JOS URBANAVIČIUS su 
pagelbininkėnf.
1900 S. Union avė., Chicago.

tokiai atsibuna

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
danedėlyj, Ketverge ir Sųbato] 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10t 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariško® mokeatja 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
U AT .STEO I t-ra "MTVftP

fi

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

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

ORKESTRĄ—BENĄ 

^JftParopri(SI«,iXien“ 
j. BALŠKM

1414 So, 49tk Court

TEATRAS ir BALIUS!
Rengiamas i

LIETUVIŲ MOTERŲ “APŠVIETOS” DR-JOS
Nedalioj, Gruodžio-Dec. 22,1918 Į

M. Meldažio Svetainėje Į
2242 W. 23rd Place "

Svetainė atsidarys 5 v.v. Lošimas prasidės G vai. vak.
Inžanga: 35, 50 ir 75 centai (su karės taksais). Gerb. visuomene širdingai kviečiama atsilankyti, nes “Kalvio

Duktė” yra nepaprastai gražus ir žingeidus veikalas, paimtas iš
Sccnojc statoma trijų aktų

“KALVIO DUKTĖ”
dabartines karės laikų, taigi kiekvienam vertas yra pamatyti. Tai-

gi nė vienas nepraleiskite šio perstatymo, nes po laikui gailėsitės.

parašyta J. .1. Zolpo. DENGIMO KOMITETAS.

J i ■i 
i!

Bet nepakelsi, neprigydysi.
Užsikėlė nūnai vėlai— galva 

skaudžia, burnoj kartu, lyg Če
mery pavalgė, pikta. Užsikip-' 
lęs išėjo į kiemą, norėjo į dar
bą imties, bet galva, kaip puo
das, darbas patsai iš rankų puo
la. Paėmė žagrę taisyti, tik ran
keną nulaužė, dalgę ėmė tinti, 
tik kukeliu nagus sau apgurino. 
Metė žmogus tinęs, kukelį pa
varė pasvirnėm o vaiką, kur 
žaizdamas ant skiedryno pasi
painiojo po kojų, supylė diržu.

Kas daryti? Stojosi Grainis 
viduryj kiemo, kaso pakaušį ir 
dairosi į visas šalis. Atsiminė 
jisai, kad vakar pas Valainį ke
tino liepą nukirsti. Dirsterėjo,

ir tokia piktyba jį paėmė ir ant 
liepos ir ant paukščių, kur vi
sokiais balsais čirškė jos šako
se, kad atnešęs iš trobos kirvį 
nuvėjo daržan.

—Jus man čia daugiau nerė
kausite ,negadinsite javų bei

Atsipošėjo, atsikvošėjo jisai 
tik tada, kai liepa subraškėjo 
užsiubavo ir palinko į vieną ša
lį; pirma lengvai, pamažėl pas
kui vis greičiau ir greičiau, gar
siau subraškėjo — ir stramiai 
griuvo, išsitaisė per visą daržą.

Stovėjo dabar Lapinas pas 
tvorą, liūdnas, paniuręs, žiurė
jo, kaip ardo subėgę vaikai liz
dus paukščių, laužo Šakas, ir tik 
lingavo žila galva.

—Žmogau, žmogau ir sielos 
tu neturi, ir dievų nebijai, kad 
tokį medį suniekinai.

—Eik, eik sau, seni, kur ei
ni, o tai gausi kirvakočiu sprau
dau! — pasivarė ant jo Grainis. 
—O jus čia, žalčiai, tai man da
ržą mindžiosi!! — puolėsi jisai 
į vaikus.

Tie strimagalvėmis nudilinę, 
kur kam patogiau buvo: vieni 
per tvorą, kiti į daržus; bet už

Teatras ir Balius
Rengia

Lietuvių Moterų Progr. Sus. 3-čias Rajonas

Sub., Gruodžio-Dec. 14, 1918

MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Pradžia 7:30 vai, vakare.Inžanga 35 ir 50c ypatai
Scenoje statoma labai juokingas ir Įdomus veikalas —

“Netikėtas sugryžimas’’

Prie to dainuos L. M. P. S. 25 kuopos choras—pasirodys 
pirmų sykį Chicagojc ant scenos. Taip-gi dainuos “At
eities Žiedo” Vaikų Choras,puikiai išlavintas.

Kviečiame Chicagos visuomenę skaitlingai dalyvauti, 
nes L. M. P, S-rno šešios kuopos deda visas pastangas, 
kad šis Vakaras pavyktų kuogeriausiai. Lošime daly
vaus atsižymėję artistai. Režisieriaus pati veikalo au
torė, M. Dundulienė. Po programo—šokiai.

Kviečia visus L. M. P .S-ino IlI-čias RAJONAS.

šono, ir užmigo.
Sapnas buvo sunkus. Blaš

kėsi jis ir dejavo per miegą.
Sapnavo, kad pas jį atėjo Ju

zė ,bet ji buvo suvis nepanaši į 
tą, kuri su juo kartu buvo nu- 
vėjusi užurašams į kunigą ir ne
mokėjo katakizmų, kaip ir jis. 
Buvo ji dabar jauna, graži, ko
kia nebuvo |ir keturiasdešimta 
metų atgal, apsikąišiusi žoly
nais, ir vainikuota. Apsivilkus 
ji buvo suknele, su daugeliu ga
rankštėlių ir juoda šniurauka 
•su dviem eilėm baltų žuvinių

—Rengkis greičiau, visas bū
rys tavęs jau užsilaukė. L.......
nigas mus jau senai laukia, pa
sirengęs pas aukkurą.

—Koks kunigas- koks būrys? 
—stebisi senis.

—Nu gi musų būrys. Ar tu 
užmiršai kad mudu vaikščiojo- 
va užurašams?

■—Ką aš darysiu su tokia jau
na? Juoksis iš manės žmonės, 
kad aš, senas, imu tokią jauną i 

mergą.

Jus turite mokytis angly kalbos i
. DABAR 1

HOFEMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpi) laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloje prisirengimui 
| kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 North Robey st. (Arti Milwaukee avė.) I

gllllllllllllllllilllillllllllllllllll^

Naujas ‘Naujienų’, dėl ‘Naujienų’ Į
I su Naujienomis Vakaras I

Rengiamas Naujienų Bendroves šėrininkų Ro- 
selando distrikte dėl palinksminimo publikos ir 
dėl suartinimo jos su “Naujienomis”.

man! Ar gal sagties paragauti 
nori! — Ir imasi senis jau už. 
diržo. Lapinas greičiau, nei žo
džio neprataręs, apsisukę ir nu
ėjo kitan galan. O eidamas jau- 

Ir ku- lė, kad jį seka senas Jurgaitis.
Įėjo Lapinas kitan galan, o 

ten pilna pirkia svečių. Tenai ir 
Močius Grainis, bočius dabarti
nio, ten ir Juozas Čepulis, ten ir 
Antanas Kučingis. Visi jie nib
rė prieš metų keturiasdešimts.

Čia ir Česnulis iš Randamo
nių, jisai užsikoręs per petį bar
suko krepšį, kur ženklina, kad 
Česnulis ne taip sau svečias, bet 
piršlys, kūno kiekvienas turit

— Kaip nenori, kvaily! — su
ruko visi, — ar tu aklas, nema
tai, kad tai sena liepa.

(Bus daugiau)

Suv. Valstijų Apskričio Teis
me Šiauriniam Illinojaus Apsk- 

• ričiui Lamberto Sinnnons kom
panijos bankrutijinio dalyke. 
No. 26, 291. Kreditoriams Lam- 

I berto Sinnnons kompanijos su- 
bankru rijusios Chicagoje, Cook 
paviete ir ap%krityj.

Šiuomi pranešama, kad gruo
džio 4 d. 1918 m. jos globėjas 
sudėjo savo paskutinį praneši
mą ir kad paskutinė dalyba bus

Nedalioj, Gruodžio 15,18
K. of P. SVETAINĖJ, 11037 Michigan Avė.

Roseland, III. J

Pradžia 6:30 vai. vak Inžanga 25c ypatai

Trumpas, gyvas Naujieniškas programas, 
paskui — šokiai.

Kviečia visus KOMITETAS.
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-Kas tau sakė, kad tu senas! klausyti. O nepaklausyti, liepsiapskelbta y kad paskutinis si- 
[Pažiūrėk į save!

Lapinas tuoj puolėsi į kibirą, <ltii'yti. 
kur stovėjo su vandeniu ant 
suolelio po lentyna, ir dairosi 
jau. Mato, kad iš kibiro į jį žiū
ro visai ne žilas senelis, bet gel
tonplaukis, raudonveidis jauni
kis, kokiu jisai buvo prieš dau
gel metų.

—Kokie čia monai darosi! — 
stebėjosi senis, ir stovėdamas vi-į 
duje trobos apsidairė aplinkui, jsi J'- <)ievai tu niano! Ant gal- 

Mato, kad irl vos žalios rūtos vainikas, užpa7 
apsivilkęs jisai visai ne taip,daugel-daugel kaspinų il- 
kaip buvo, bet surdutu su dvy-lsM nct ik žemei, įvairių-įvairia- 
lika kvoldų. Pasisukę vienon nsių spalvų, ir raudonų ir ža- 
įpusėn, kvoldai —♦ šlap-šlap-šl 
Pasisukę kiton pusėn—kvo 

vėl -

nuvesti kiauletvartin ir ten už-Į 
Ir nuves ir uždarys.

Dabar Česnulis uždėjo ranką 
ant jo peties.

Nu, jauniki! Kur taip 
trukai ilgai?

—Imk mergą už rankos, 
kas eiti aplink skobnes.

tiž

iai-

rga. Mato, ji stovi grctėni su 
sena Jurgaitiene; ir apsirėdžiu-

j tos subankrutijusios kompani
jos kreditorių susirinkimas bus 
| laikomas mano ofise, kamba
ryj 907 M.onadnock Blopk, No.! 
83 W. Jackson Boulevard, Cbi-I 
cago, III., gruodžio 21 d., 1918 
10 vai. vakare, kur minėti kre
ditoriai gali ateiti ,pažiūrėti pa
skutinį pranešimą ir atlikti to
kius reikalus, kokie gali pripult 
tokiam susirinkimui, įskaitant 
paskyrimą advokato užmokes-

Milžiniškas Koncertas
Rengia

L.S.S. AM. SUVIENYTOS KUOPOS 
CHICAGOJE IR APIELINKeJE

Subatoj, Gruodžio 28,1918
žila pažiurėjo į save.
Tik

mc-

Nuleido senas skerdžius 
galva ir nuvėjo savo keliu, 
eidamas murinėjo:

—Jau kad žmonės tokių
džių, kaip liepa, nesigaili, tai jie 
ir nieko nesigaili. E, mirti ge
riau, nei tokiuose laikuose gy
venus.

Sidney C. Eastman, 
Bankrutybinis tarpininkas.

Datuota Chicagoj, 
gruodžio 4 d., 1918 m.

M. Meldažio Svetainėje
2244 W. 23rd Place

Ji suvis jau ne Juzė, tik Mu- 
šlap-šlap-šlap! Visviena, nia Jurgaičiu te, kuri jam labai 

kaip pas, amžiną atilsį, Antaną tiko, kada jisai jaunas buvo.
Gaidį. Lapinas pamena, kad Munia

augs-' Jurgaičiuta senai jau numirė, 
buiza negardi, j tais autais ir geltonais blizgu- pamire ir jos dukterįs ir sunai;

pacilės. Batviniai jam nūnai bu- Į Apsiavęs jisai batais su i

Programe dalyvaus įžymiausi Chicagoje scenos 
kėjai. Bus statomas įdomus veikalas.

,1)

M j

■' rer

nciu-ji

. Tėmykite visi lietuviai ir nepamirškite atsilanky
ti paskirtoje dienoje. Kviečia visus KOMITETAS

$

Svet. atsidarys 5 v. v. Programas prasidės 6 v.v.čiuis ant penčių, pakaustytais gyvi liko tik anūkai, 
geltonom pasagom. —Nu, ko žioplioji

Nespėjo apsidžiaugti, kaip ant jo vėl Jurgaitis.
Lapinas nedrąsiai priėjo į 

mergą ir paėmė už rankos. Me
rgos užtraukė tuoj dainą, kurią

- prabilo-nuo skobnių.
—Ko tu, dėduli, 

liūdnas? Ar gal negali, - 
šia jo Džianginė, 
ko regėti jį visuomet linksmą.

—Senysta, žmona! Mirti rei
kia, ot kas yra.

Ir užsimetęs siijoną ant pečių, 
palikęs trimitą ir botagą, kurių 
niekuomet nepalikdavo, užsi
movė kepurę ant galvos ir nu
vėjo namon. ]gailis, jau dabar nėra. Ne da-Į kelis žingsnius, kaip mergos nu-

Parėjęs Lapinas nei pirkaitei) j bar ties šeimininkas buvo; jisai stojo dainavę ir visi surėkė — 
neužėjo, tik atsisėdo ant pasio-jkm daugel nekalbės; ne padarei Ne ten, ne ten! Prieš saulę rei- 

’nės, prisikimšo pypkę, užtraukė kaip reikia 
kartą-kitą. Sėdi ir lyg jam ko 
nestojo. Užtraukia ir pažiuro 
pro kluonus, pro tvartus sod
žiaus, kur pirmai užė-šlamėjo 
žalia liepa — ir dabar ten nieko 
nėrd. Ir valdėsi skerdžiui, kad

į net danguj plikė pasidarė/
Spjovė Lapinas ir, nedarukęs, i mas, iš pasalų,

minai toks
Klau-

kuri prijun-
. kiemo žirgai užžvengė, ir pirk

ioti įėjo senas Jurgaitis, pas ku
rį tarnavo kadai Lapinas. Jis 
tada gaudavo dešimts auksinų: jisai nekartą girdėjo, bet žodžių 
ir dvyliką skatikų algos per me- jos gerai dabar neprato. Visi, 
tus ir milinį sijoną, apvedžiotą kurie ten buvo, ėmė juos bar- 
jįuodomis rėžomis ir naujas, fstyti avižomis.
kuomet iš geros odos, naginius. Į Lapinas žengė su merga ap- 
Tokių žmonių, kaip buvo Jur-Į linkui skobnes. Vos nužengė 
’gailis, jau dabar nėra.

R1 M ,‘fcl M .lliHtmHKHMRtMnN ll’il
J*. L. .. Mi -4. . MM**' ...J 'Uii.

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

Tclephonc Drovcr 6060.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-609 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

, nupylė diržu, o ne,ikia, ne po saule! 
tai dar ir sagtimi — ir gana. Ir 
nepasislėpsi nuo jo nei kanapė- gliau!—Šūkterėjo senis Jurgai- 
se nei kur kitur: — Kam aš ta- tis, ir Lapinas pajuto, kad jisai 
ve, brude, vaikysiu, patsai ateisi sutaisė jam per pečius sagtimi, 
trobon ;tada dukart tiek gausi. Lapinas nusigando. Jisai palei- 

šitas žmogus dabar stovėjo |do mergos ranką ir iš išgąsčio 
pas duris, stragiai į jį žiurėda-į palindo po skobnėmis.

kaip būdavo, jį lenda po .skolinėmis 
f užgniaužė pypkę pirštu, užsiki-| Lapinas žinojo, kad jisai jau se- ga.
šo už juostos ir nuvėjo darželiu, j nai numirė, ir visas jo kūnas nu- ma, tik susilenkus, kaip lazda, 
kur augo vienintėlė grušia ir to-pjo pagaugomis. į be dantų, apžėlus samanomis. —
ji laukinė. Pasiklojo ten Uipi-j - Nu, brud, kam dildi žmo-įNe ji! ne ji! — rėkia Lapinas ir 

Inas unksnėje sijoną atsigulė nes? Žirgai visą vėjalę kiemo stumia ją kumščiais nuo savęs, 
kniūpsčias .pąskui atsivertė ant kanopomis iškapojo. Greičiau —Aš nenoriu jos vesti!

Nelaimę sau garniui, smur-

Mato į 
r. meir 

Bet ji dabar suvis ne jau-

Aš nenoriu jos vesti!

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

JBui™ Grafafonal 
Ir Lietuviški Re- 

kordai. $10 Ir 
augščlau.

Roseland 
Mūšio 
8hop

v

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara Utarninkais, Ketvertais |r Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Sercdomls ir PėtnyČiomis iki 4 valandai po piety.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierlus
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS B1GEL1S, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
BRENZA PRANAS GEISTĄ#

ST. SZYMKIEWICZ

JONAS
JONAS

JONAS 
JONAS KKOTKAS 
ANTANAS BROŽIŠ 
KAZ. MATULIS



Detroit, Mich žinom:’, stengiasi atkeršyti. Bet narchijos Lietuva, 
kiti vyrai, sugriebia p. M< dinį stoti jiems kelių.

, nutarė pa-
(iruodžio 8

Kunigas laisvosios Žmonių šauksmas 
jif, ir niekas negali

veja iš parapijos, o mergina 
iš susirinkimo.

susirinkimas, kuriami' tarp ki
ta svarstyta ir miuela.sai klau- 

malė esant 
1< < I l< 1 <' i* i 1< it—

DVIGUBOS STEMPOS kasdien 
ir vakarais iki Kalėdų.

' pakilu kunigas ir

simas. Draugija
‘ i i I i 11 i ludcisl

KLEIN BR0S1
HALSTED 4 201h STS.

P-AS A. N. MASULIS, 
čia yra pasitikti savo draugus ir 
buvusius koštumerius. Klauski

me lietuvio pardavėjo No. 11.

Clevelando Dirvoje buv( 
spausdinta antro “kunigo I 
skio” istorija. Ji yra taip

už komih ta, kuris čia turės rinkli

sai.

nors įvairesnio, negu kili 
miestuose, čionai bažnyčioj

‘ii (lojimo per

vielos vargonininkas. I 
rupijos susirinkimo 
21 d vyčiai laimėjo ba) 
ir vargonininkas na

sigirsta is pumiKip baisai 
nigo mreik: kunige, išeik 
sl.'i n I \ I >i 11 nv.'iiši • a ■ i < 1 < ■ i:

kai nebuvo surengi' Iii

o antrieji

lilienė, užgauna

Atdara Kas Vakarą iki Kalėdų
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uoti Sako: “Jus negalit
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nuo

nu

ir

Buk Sveika M

Thedford’t

s> šteinų. Nevirški ninuts 
užkietėjimas vidurių 
galvos skaudėj 
gas. k mulas

liais, kaip (ūksiančia 
kitų daro, imant re t kai 
čiais po dožą sena* i 
kančia* iš daržovių 
mynišką kepenų gyduo

nuodą 11 
) žarna

Black-Draught
Mrs. W. F. Pirkte iš

tikro 
už k re

nes tas budav 
rus jai, lodei 
(tavo Bl:ick-I)raught 
kaipo švelnų, viduriu 
liuosuojantį ir kepenų' 
reguliuojantj... Mes vai 
lojarne jj šeimynoje ii 
tikime, kad ii yra gc 
riausi kepenims paiki 
ryta gyduolė.” 
ją. Reikalauk 
Thedford’o 25c 
bulę.

“Mes vartojame Thed
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Caloinc!, 

persi ip- 
i varto-

mes tams ir siusti jas i Lietuvos Lai
svės Fondą. Komilelas-suside- 

' da iš keliniu asmenų. Jau iš- » «

gianl i<

mergina.

Viršminėta

o antra i

mergina prieina 
ir stengiasi kaliu“-

.avimus, ne*
< i ma ir elarė i

kunigėli
no.. .
o supi

vargše.

abu
neturi

zmomų, po Ki
los laike ir uer-

jati nors paliko 
.vcikalos. Buvo 
<10.000, liet kada

O II

Kūme 
mia t

ima

pele

■; mn

iuol i

giminių cri 
r užstotu.. .

as jaunas mer
I jevs neitu “ant
tingus.

žinau, lai kunigas

»nas: visuomet re-! 
» kunigu Dranga iri

Korespondentą
ir 

renka aukas Lietuvos Laisvės 
Fond ui.

h’nddoeko pr< 
ir i u draue matydami

tautininkai slankioja po stubas 
ir renka aukas steigimui “krik
ščioniškai konservą tvvcs” mo-

The Roseland Stale Sadngs Bank

Kapitalas $200,D00.00 Perviršis 59,000,00 
Visa Turto 81,690,090,00

$1.00 Atidaroma iiipymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galint iškolckluol dėl jūsų visųkias 

nealgaunanins skolas, notas ir visokius 
berašliškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biz.nic- 
rių, kompanijų ir kilų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la \ ra ir už ką, bite lik teisingai reika
laujama; mes iškol: kluosime nežiūrint 
kur ir kukiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jtisų skolininkai randasi. Musų Imdiis 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turini korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamėginamas ir muši] ro

dą jums nieko nekasiuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo: -k

INTERSTA1E LEGAL SERVICE AGENCY
I 3111 S. Halsted Street, Dtpt. B. Chicago, Illinois.
k » , Mįa'-TT—- - . .--- --------------------------

nas, .1. Balčikonis, .1. Sadauskas 
ir J. Urbonas.

:i i Lietuvos Laisvės Fondų. 
Bravo, braddockiečiai ’

—Jurgis Urbonas

PEORIA, ILI

l; • m<
apie '• menesius ir niekur nera
dau progos sueiti lietinių. Bu
vo manyta, kad čionai lietuvių 
visai negyvena, bet pagaliaus

ristis kampus ir vieni su kitais j 
icsiisižiiio.

lėmysile ši straipsneli, me ldžiu ■ 
atsišaukti prisiunčiant savo ad- 
resą. Taipgi meldžiu prisiųsti • 
adresus savo draugų, kurie ue-j 
skaito “Naujienų". Tada suži-. 
nosime', kiek čionai gyvena lic-
\ių ir ai* nebus 
kokis veikimas.

BINORAMTON, N. Y.

lerikalai parsikvietė kalbėtojų 
ant savo galvos.

Gruodžio 1 d. š. m. SLA. 200
p. surengė prakalbas. Kulbė-i

nei reikalaut.
pati.

ro
ir 

norėjo pasinaudot tomis pra
kalbomis, pavaryt agitaciją: 
už klerikalu krūmelį. Bei, n -

pradčdamas kalbėt ii/tvi 
jog kalbesius bepartyviška

11)0-

narehijos ir, kad joje m valia Į 
busią kalbėt: Miehclsonui, Ba- 
gočitii, Šliupui ir kitiems. To-' 
liaus kalbėdaimąs ragino klau-

ščius ir mokslo knygas, 
- alėtų jų mulkint

Kalbėtojo tokie 
pirmininkui labai

s py ciiy

visokie* “sleir-

išsireiškimai.
o

kad jis nustotų ir leistų duoti 
klausimus. Bet-gi kalbėtojas į 
klausimus atsakinėjo nedrąsiai, 
nors sakėsi turis laktų jirii )dy|. 
kas geidžia Lietuvai mon; rchi- 
jos. Kuomet vienas kler kalu

monarchijos, kalbėtojas ūktai 
aiškinosi, buk nenorįs perdaug 
Įžeist katalikus. Kadangi kal
bėtojas i klausinių neatsakė, tai

vyskupas Kare vičius re ik Javo

monarchijos Lietuvai.
Su šitomis prakalbomis mtt-

Didelis Kalėdinis Išpardavimas
Prasidės Panedelyje Gruodžio 16tą, 9tą valandą Ryte

Gražiausi. Toiletiniai Setai
Plalinum rhine 
akmens setas, pe*- 
r t varos ir kalnie- 
riaus špilkos. Ka
lėdinėse dėžėse 
specialiai

1.25
l’arisian tualetinis šė
las. didelis gero stiklo 
veidrodis, su šepečiu 
ir šukomis, setas už

26 šmotų naujas ang
liškas stalui sidabrinis 
setas, visas

DYKAI FOTOGRA
FIJA.

Jūsų vaiko su Santa 
ClatlS. Valandos 10- 
12, 2 iki 5, 7 iki 9.

Aukso La Vallie- Vyry paauksuoti
ros; puikus ak- rankogaliam gu-
mens setas, su zikai; lygios ir
perlais; Kalėdi- graviruotos štai-

. nėse dėžulėse, po les; tiktai po

1.00 39c

liktai, Terbos, Nosinės
Vaiku setas—ba-

llo ivory

loid, I šmotų, se-

4 šmotų arbatos setas, 
taea, arbatai puodu
kas, Smetonai, ir cuk- 

isas užriu

Vyry su raidėmis no

sines, 6 dėžutėje už 

79c

Malevoti arkliukai ant
lankų tvirtai padaryti, 

specialiai po $1.25

SVENTEMS j
RAKANDAI

Music cabinet, stiklo viršus dide
lis ir ruimingas, tvirtai padirb
tas. ąžuolu, mahogany arba rie
šučio medžio nudirbta, specialiai 
šiame išpardavime liktai .. $9.75

Seklyčios supamasis krėslas, di
delis ir parankus, kieto medžio, 
nudirbta golden oak, apmušta su 
royal skūra, specialiai po $5.75

Puiki elektros seklyčios lempa 
pastatoma ant flioro, masyvis le
kuotas pastovas, du lenciūgėliai, 
su puikiu šilko uždangalu, puikiai 
papuošta, visas už ........... $13.75
Cash arba lengvi išmokėjimai.

Rūkymui stovynė, su pajudinama 
pelenams taea, dvi slaili, jūsų pa
sirinkimas, šiame išpardavime 
po ............................................. $1.29

Cukrus

smalkaus cukraus

ras

Moterų išsiuvinėtos

išsiuvinėtos baltai ar
ba raudonai, dėžutė iš

Sheffield sidabro

ragui torielka

etalophone
a

su notų knyga po 49c

py-

Auksinės vaiku bras-
lotos, patentuota sag-

Tikro aukso vaiku žie- 
dai paprasti arba su 
akmenais, apkainuota

98c

Didelės pliušinės Ted-

dy meškos .... $1.50

Moterįs! Pasiūdykite ant
šilkinio pliušo kautai.

Moterų ir mergini] kautai augštos rūšies Šalis šilko pliušo —• puikiais 
dideliais kalnicriais, su diržais modeliai, pamušta per visą puikia Sol

*24
AugŠtos ryšies kautai.

Puikus kautai puikaus vilnono velour, pom poni, Burclla ir pliušas. gSu 
diržais staiiės, dideliu kalnierin, pąpriKlit’erbA*‘kailRi*’pbUilbšta, pamu
šta visas salina. Naujos spalvos, taipgi tamsiai mėlynos ir ^^>045 
iuodos, s45 vertč ..........................................................................

Pasoninės suknės
Visos vilnonės franeuziškos serge ir salino suknės, apskritus kaklas ir 
šilko pyne papuošia, tunikos efektas, mieros moterį] ir mergi- $ 41 *B88 
nų, specialiai po .................................................................................. B v

Georgette jakės
Moterį] ir merginų ge*orgelte jukos padarytos iš gero šilko georgelh 
išsiuvinėta karoliukais; mieros 36 iki 46, apkainuota kiekvie- $| 
na po ..................................................................... ....••............................. 1

Kailiai
Rusiško vilko šalikai, pamušta salina, puiki vertė, šiame išpar 
davime liktai ..........................................................................................

Merginų žieminiai kaulai 
Padaryti iš gero pliušo, cheviot, velour ir zibeline, kalniečiai 
pliušo arba tos pačios materijos arba pamušta per visų. Del 
fi iki 14 metų. Reguliariai $12.75 kaulai, pasirinkimui tiktai 
po ........................................................................... • • • • • ................................

šilkinio 
merginu

Balto ivory manikių-
ravimo setas 7 šmotu,

Aksomo torbos, tam
siai mėlynos, juodos

Didelės mieros pabū
va būgnas* gražiai li
tografuotas, specialiai 
apkainuota tik $1.50

Kalėdų

Vyrų Parėdai ir Drapanos
Vyrų ir vaikinų ©verkautai puikios staiiės, visi vil
noniai audimai, labai ypatinga vertė ............... $35

Vyru ir vaikinų siutai, nauji modeliai, visi vilno
niai, po .......................................................................... $25
Vyrų Fiber šMko marškiniai, nauja šventadienė 
eile, šilko dryžės, gvarantuota spalva, pavienėse 
dėžėse .......................................................................... $3.85

Vyrų šventadienini parėdai, šilkiniai kelraiščiai ir 
rankovių raiščiai, gražioje kalėdinėje dėžutėj 75c

Vyrų Blanket Bobos — 16 atailių maudynės drapa
nų; kaikurie su kraštais, pasirinkimas po $6.35

Vyrų nauji ka'ėdiniai kaklaraiščiai, surišami ir už 
kabinami, Kalėdinėje dėžulėje ....................... 59,

Panedelyje visą dieną
9 rytų iki 9:15 vakaro.

IM uitas
S\vift Classic skalby
klos sausas muilas 
(nedaugiau 5) panc* 
dėlvj liktai už šmo
tą ....................... 4«/2c

9 c

Miltai
Wnshburn Crosby
Gold Medai miltai,
Vi bačkos maišas, 
po ..................... $2.95

Panedėiio vakare nuo 7 iki
Fig bars, šviežiai ke
ptos specialiai šiame 
išpardavime už sva
rą ................  8'/2c

Užlaidos ant langų, 3

pėdas ilgio. Puikus 
oil opaiĮiie audeklas,

nas po . .. 69c

9 valandai.
Bathrobes moterų ir 
merginų Beaeon Da
nelio mieros 36 i- 
ki 16: specialiai šia
me išpardavime kie
kviena, ........... $3.97

Blanketai
Vaikų blanketai, Tc- 
ddv Bear ir Bu l’eep, 
pelrenos 3x10 colių, 
specialiai 
po 69c

Musliną
Dirbtuvės liekanos 
iš 31 colių puikaus 
Cambric ballyto mu
slino, jardas .. 16c

Seal Kepurės
Vyrų Iludson seal, 
Detroit slailė, visų 
mierų $10 vertė $5.95

$5.00 GiUette saugus 
skustuvas su 0 gele- 
žailėm specialiai šia
me išpardavime tik 
po ................ $2.98

Kalėdų žvakutės, vi
sokios mieros; apka
inuota šiam išparda
vimui 3 dėžės .. 25c

Vėloko šliurės, vy
rams ir moterims; 
mieros iki 11 papra
sta 75c 
už i 9c

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKORIU8 ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS IR

S. M. MESIROFF,

SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $8.00 Ir au- 
gščinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
nugfičiau. Pritaikome akinius tildyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviiku- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais jvairių 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 pagelboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvit- 
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jei jų* sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau »P- 
tiekorlus lUisljoj virš 10 metų, Amerikoj 16 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bite kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš esu 
draugus žmonių. S. M. MESIROFF, 3149 SO. MORGAN ST., CHICAGO, ILL.

KALĖDŲ DOVANA
Prašom pirkti pas mus, turime di

džiausia pasirinkimą naujausios ma
dos lavom: laikrodėlių, žiedų, špil
kų, karolių ir taip lotliaus. I žlai- 
kom geriausius Columbia gramofo
nus ir lietuviškus rekordus, Gramo
fonai kainuoja $10 iki $250.

J. Bųdrik, 
3313 So. Halsted si Chicago

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Ceiitral 6393 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Rockwell 6993

MRS. AGNE DžUGAS ‘
LIETUVE — AKUŠERĖ

Gerai supranta savo darbi] ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi moksli) Chicago ie.
2650 W. 39th 1‘lace, Chicago, III.

Prie Archer Avė.

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

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

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

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

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki lik žmonėms pri-

Kaina: su apdarais 75c.; be 
apdarų, 50c.
Gaunamas “NAUJIENŲ” 

Knygyne, 1739 So. Halsteč 
SI., Chicago, III.
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NAUJIENOS
LITMUANIAN DAILY NEWt

Published Daily except Sunday by 
tbe Llthuanian News Pub. C<x, Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1505
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. -» Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalas:
Oicago jo—pačtu:

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

Chicagojo—p«r neiiotojus:
Viena kopija....................
Savaitei ............................
Mėnesiui............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams ...............................
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 165
Dviem mėnesiam .............. 1.2o
Vienam mėnesiui.................... >65

Kanadoj, metams ................ ..
Visur kitur užsieniuose •••• 300

Pinigus reikia siųsti Pačto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50

71

.02

.12

.50

Asmeniškai Redaktorių matyt lali-

Redakcijos
Straipsniai

Truc translution filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 11. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Socialistų platfor
ma ir taktika.

“Kairysis” Ney Yorko so
cialistų laikraštis, “New Yo- 
rker Volkszęitųng”, keletas 

 

dienų atgal i^eiskė apgai
lestavimą, k socialistų at
stovai to miesto taryboje 
balsavę už paskyrimą tam 
tikros pinigų sumos pastaty
mui triumfalės arkos (kad 
pasveikinti grįžtančius iš 

’ kares kareivius).*

Keletas mėnesių atgal bu
vo girdėt panašių apgailes
tavimų delei to, kad New 
Yorko socialistų aide įma
nai balsavo už Laisvės Pas
kolos rėmimą. Daug kartų 
buvo taip-pat apgailestauja
ma, kad socialistų atstovas 
Suv. Valstijų kongrese, M. 
London, balsavo už karės 
kreditus (o šį rudenį jisai, 

. neveizint to, buvo vėl paski
rtas partijos kandidatu į ko- 
ngresmanus).

Tokie dalykai yra ištiesų 
navatni. Socialistų partija 
formaliai laikosi pozicijos, 
išreikštos St. Louis’o rezo
liucijoje, o augšiaus minėtie
ji partijos atstovų žingsniai, 
aišku, visai priešingi tai po
zicijai. Reiškia, ta pozicija 
yra tiktai ant popieros; pra- 
(ktikoje-gi socialistų pozicija 
yra visai kitokia.

Kaikas gali pasakyti, kad 
augščiau minėtieji socialistų 
atstovų pasielgimai rodo ne 
partijos poziciją praktikoje, 
o prasižengimus prieš parti
jos poziciją. Bet jeigu bu
tų taip, tai kodėl partija 

tuos žmones, kurie jau buvo 
“prasižengę” (prieš ją, šio 
rudens rinkimuose vėl sten
gėsi įstatyti į tas pačias vie
tas?

Vadinasi, čia turime rei
kalą ne su atskirų asmenų

įvykdomu dalyku parašytie
ji ant popieros nutarimai, 
tai partija privalo pakeisti 
tuos nutarimus. Ant nelai
mės, partija to nepadarė.

Tas prieštaravimas tarpe 
partijos nutarimų ir josios 
veikimo gali atnešti blogų 
pasekmių ypač dabar, kada 
partijos vadovai yra patrau
kti teisman ,ir. kada politi
kos dirvoje partijai atsiran
da naujas konkurentas Dar
bo Partijos pavidale. Kovo
je reikia visų-pirma fronto 
vienumo; be jo kovos ne
galima laimėti.

TYue translation filed wttn the post- 
master at Chicago, lik, Dec. 14, 191R, 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lloyd George 'o 
‘ ‘radikalumas’ ’.

rūsių dirbti. Šitų savo tvirtini
mų jisai paremia vieno “Dar
bo” bendradarbio žodžiais, kad

“Konfiskavimas kapitalo 
nepaliuosuos nei vieno žmo
gaus nuo darbo. Anaiptol, 
visi darbininkai turės dirbti, 
kartais gal labiau, negu da
bar”.
Padavęs šituos žodžius, “Dra- 

iigas” sako:
Jei nei vienas žmogus nebus 
paliuosuotas nuo darbo, jei 
kiekvienas turės tiek dirbti, 
kiek dabar, kartais gal labiau, 
tai nežinau, begu atsiras kas 
galės po to dar mintyti apie 
mokslų ir dailę.

Kritikas įsivaizdina, kad ši
tuo argumentu jisai jau sumušė 
socializmo mokslų į dulkes. Bet 
išliesų, lai jo argumentas yra 
Visai menkos vertės.

.* Reikia pasakyti tiesų, kad 
F‘l)arbo” bendradarbis augs- 
čiaus paduotoje citatoje išsirei
škė nelabai aiškiai. Kiį jisai 
manė, sakydamas, jogei “visi 
darbininkai turės dirbti, kartais 

’ Ko- 
jisai turėjo ome- 

nėje? Mums išrodo, kad tas

kino”, tai reiškia, kad kunigų 
organo redaktorius neskaitė 
Kautskio knygos (“Ant rytojaus 
po aocialės revoliucijos). O 
neskaičius knygos, “Jcritikuot” 
jų yra negražu.

Ministerių pirmininkas 
Lloyd George yra senas An
glijos radikalų vadas. Karės 
laiku jisai, tiesa, pakabino 
savo radikalizmą ant vinies 
ir susivienijo su konservato
riais; bet kartais jisai da ir 
dabar 1 
prieš publiką savo radikališ-!į<ius “kartus 
koje uniformoje.

Tokios progos jam davė jraįyltojas šitaFp kalbėjos pole
mizuodamas su kuo tai. Tuo 
užreiškimu, kad kapitalo konfi
skavimas nepaliuosuos žmonių 
nuo darbo, jisai norėjo atsakyt 
tiems asmenims (o jų gana 
daug), kurie įsivaizdina, buk su 
kapitalo konfiskavimu užvieš-

v —— ** ((larDiniiiKai turės uirmi, n
mėgsta pasirodyt ig.,1 i„biau> negu dabar”? 
Jika savo radikalia- < i*..,.

daug kartų tik-ką pasibai
gusioji rinkimų kampanija. 
Telegramos iš Anglijos pra
neša, kad paskutinėje savo 
prakalboje prieš rinkimus 
Lloyd George smarkiai už- 
atakavo Darbo Partiją. Ji
sai užreiškė, kad ta partija patausianti “rojaus” gadyhė ant 
neturimi teisės vadinties
“darbo partija”, kadangi jo- užreiškimas yra visai teisingas, 
sios vadovai — tokie, kaip i Bet rašytojas, matoma, geis>- 

damas padidinti savo žodžių e- 
fektą, išsireiškė stipriaus, negu 
reikėjo. Nuo paprasto užgin- 
čijimo tos neteisingos nuomo
nės, kad kapitalo konfiskavi
mas paliuosuosiąs žmones nuo

, gal nejučiomis,

žemės. Ir šitas užginčijantis jo

Kosulys I
ir peršalimas |

parinkta tai pora, pasitinkanti žmogų visur, i 
Bukite atsargus. Apsirūpink tuojaus iš pra- F 
dŽios. Neleisk tiems įsišaknčti giliai. Praša- d 
link jas. Vartok Į

Severa’s Į
Balsam for Lungs ! 

(Severos Baisumas Plaučiams) kad sulaikyti ko- I 
sulį, pasiliuosuoti nuo dusulio, paliuosavįmo 
plėgrnos ir gydymo uždegimo ir suerzinimo plė- I 
vės. Priedais imk

Severa’s Cold and Grip Tablete |

(Severos Plotvės nuo Peršalimo ir Gripo) pra- 
šalinimui nušalimo.

Kaina Severos Balsamo plaučiam 25 ir 50c.
Kaina Severos Plešku nuo šalčio ir gripo 30c

Severos vaistai parduodami visur aptiekose. 
Jeigu jus negalite gauti jų nuo savo apticko- 
riaus, atsiųskite savo užsakymą į
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10WA.

Kalendorius 
dykai!
Norime pranešti visiems draugams ir vartoto
jams Severos Vaistus, kad dabar galima gauti 
jūsų a pliekoj e užtektinai Severos Kalendorių. 
Reikalaukite vieno. Duodamas dykai I

Pasakysime dar kelis žodžius 
apie “sdcialižmo valdinjnkus”, 
kurie, pagal “Draugo” pasaką, 
spręsiu, kas turįs eiti mokslus, 
o kas ne; kurie skirsią, “kam 
duoti gerą kambarį ir gerą val
gį, kam blogą gyvenimą ir niair 
stą; kurie pagal savo nuožiūrą 
dalinsią žmonėms rublis ir nu- 
statinėsių jiems “darbo ilgumą 
ir sunkumą”.

Suprantamas dalykas, kad to
kių “valdininkų” socializmo 
tvarkoje visai nebus. Skirsty
mas kambarių, rūbų ir maisto 
yra ne socializmo tvarka, o ne
gudri “Draugo” redaktoriaus 
fantazija. Jisai pats pasisako, 
kad “socializmo tvarką” jisai 
lyginus prie klioštoriaus (atra
sdamas, žinoma, kad klioštorius 
esąs daug geresnis daiktas); bet 
tuo jisai tiktu! parodo, kad ji
sai nieko o nieko neišmano a- 
pie šių dienų socializmą.

Dabartinis socializmas visai 
nestato savo tikslu įsteigti var
tojimo komunizmą (kaip yra 
klioštoriuje). Jisai nori pavesti 
į visuomenės rankas tiktai ga
minimo ir paskirstymo (darbo 
ir komunikacijos) priemones, 

idant prašalinus betvarkę pro
dukcijoje, idant padidinus da» 
bo našumą ir davus galimybės 
naudoties darbo vaisiais tiems, 
kurie juos pagamina. Taigi 
socializmo tikslas yra kaip tik 
padaryti taip, kad žmonės turė
tų kiek galint daugiaus asmeni
nio turto ir asmeninio naudoji
mosi daiktų (rūbų,) maisto, gy
vename buto, pasilinksminimo 
progųį mokslo ir dailės vaisių), 
o ne panaikinti tatai, kaip šne
ka “Draugas”.

Jeigu kunigų organo redakto
rius nė to nežino, tai jisai turė
tų pasistengi susipažinti bent su 
socializmo A B C, pirma negu 
ėmus jį “kritikuoti”. Ignoran- 
tiškais posmavimais apie socia
lizmą klaidinti žmones yra ne

Severos Lietuviškas Kalendorius
1919 metams

Susideda vėl iš paprastu Kalendoriaus žinių, 
menulio atmainų, nuspėjimo oro, žingeidus skai 
tymai ir gražus juokai. Tolinus seka pamoki
nantis ir žingeidus aprašymai, kas padaro šią 
knygutę pageidujama kiekviename name.

Reikalaukite jo aptiekose, kur perkate 
Severos Vaistus. Jeigu negalima jo 
gauti, parašykite tiesiog | mus ir pri- 
duokite antrašus savo draugų.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

kad pasipriešinimas atsiradu
sioms jaunoms sausumos dejno 
kratijonis, ir ypatingai įsikiši
mas iš europinės reakcijos pu
sės, bus pragaištingas.

Darbininkai reikalauja greito 
atšaukimo talkininkų jiegų iš 
Rusijos.

Pasaulinės danokratybes na- 
udon jie stoja už greitų atsteigi- 
mų darbininkų Tarptautinės.

Pamatines idėjas, kurioms 
darbininkai pritaria kaipo tal
kininkų karės tikslams, jie tai
kys prie Anglijos valdomų tau
tų.

Laisvę Airijai ir Indijai jie 
skaito demokratinėmis teisėmis 
ir apsisprendimo teisę jie plės 
ant visų valdomųjų žmonių An
glijos laisvųjų tautų respubli
koj.
Toliaus pasakius, kad darbinin
kų šauksmas nėra skydiniu šau
ksmu, manifeste sakoma, kad 
jis betgi yra ypatingai taikomas 
į tuos vyrus, kurie kovės šalies 
mūšiuose svetur ir į darbinin
kus bei darbininkes namieje, ir 
jame statoma rekalavimas pa
naikinimo visų karės laiko prie
monių, varžančių pilietinę ar

be išimties rubežiaus pakėlimo. 
Šitą ve darbininkai vadina tur
to konskripcija.

“Pramonėje darbininkai rei
kalauja greito visuomeninimo ir 
demokratines kontrolės ant sva
rbių viešų darbų tokie kaip ka
syklos, gelžkoliai, vandeniniai 
keliai, ginklinės ir elektrinė jie- 
ga; pliniausio pripažinimo ir di
džiausio išplėtimo amatinio u- 
nijizmo, taip privačiai samdant, 
taip viešoj tarnybėje. Jie sie
kia prie visai augštesnio darbi
ninkų stovio, kuris reikš taipgi 
geresnę užmokestį ir sąlygas. 
Pirmutiniu žingsniu yra mini
nt um, o su juo turi ateiti praša- 
linimas nedarbo pavojaus, pripa 
žinimas visuotinos teisės prie 
darbo, arba užlaikymas, teisė
tas darbo valandų aprubežiavi- 
mas ir aštrus pataisymas įsta
tymų liečiančių dirbtuvės sąly
gas, saugumų ir atlyginimą da
rbininkams. Manifestas pridu
ria, kad darbininkai visuomet 
stovėjo už lygias teises abiem 
lytim ir lyties partijos nepri
valo būti. Darbininkų Partija1 
yra moterų partija ir ji taipgi 
stoja vienon eilėn su bendro 
veikimo judėjimu, reikalaujan
čiu prieinamų kainų maistams, 
teisingos pasklidos ir pasiprie
šinimo neteisingoms mokes
tinis.

Darbininkų programas, už
baigia manifestas, yra platus ir 
tveringas. Jis yra skiriamas 
naujam pasauliui pastatyti ir 
jo pastatymui konstitucinėmis 
priemonėmis. Tai yra progra
mas tautinio ir tarptautinio tei
singumo, paremto pastoviomis 
demokratinėmis idėjomis.

taip ir nuosavybių valdytojams 
Didelis skaičius amerikiečių pa
sinaudojo tuja proga paduoti de- 
partmentui žinių tink savo inte

portų neprisiuntė. Tame skaičiu
je yra svarbių amerikiečių nuo
savybių, kurios yra žinomos, jog 
Vokiečių valdžia sau pasiglem-

f
iW

ai

Valstijos sekretorius pailgino 
laiką 30 dienų, pradedant nuo 
gruodžio 1d., 1918m.per kurį los 
informacijos gali būti praneša
mos departmentui. Raportuose 
turi būti pažymėta kur randas, 
koki ir kaip brangi toji nuosavy
bė, taip pat ir kas jos buvo pas
kiausiu prižiurėtoju-globėju.

Kiekvienas, kuris duoda ra
portų turi pasakyti ar jis yra čia

Phillip Snowden ir Ramsay 
MacDonald — esą ne rankų 
darbininkai, o inteligentai.

Anglijos ministerių pir
mininkas šituo savo argu
mentu apreiškė savo dvasiš
ką giminystę su pačiais “kai- 'darbo, jisai, 

radikališkiau- Įpriėjo prie tvirtinimo, kad, pa- 
Šių dienų “revoliucio-paikinus kapitalizmo tvarka, 
c”. Juk tai jie, tie j Žmonėms reikėsią dirbt ne ma

žiaus, kaip šiandie, o gal “kar
tais” net daugiaus. Šitokia min
tis yra, be abejonės, klaidinga. 
Nes (nekalbant apie ypatingus 
“kartus”, kurių rašytojas mums 
nepaaiškina) socailizmo tvarkos 

i įvykinamas būtinai turės reikš
ti darbo valandų sutrumpinimų.

Vienok “Draugas”, prisikalbi
nęs prie to neaiškaus rašytojo 
išsireiškimo, da ir iškreipė jo 
prasmę. “Darbo” bendradarbis 
juk kalbėjo tiktai apie tų mo-; Platus Anglijos darbininkų pie
menių ,kada tampa konfiskuo- nas apima panaikinimą slap
tas kapitalas, t. y. apie pačius 
pirmutinius socialistinės tvar
kos steigimo žingsnius, o ne a- 
pie tų laikų, kada socializmo 
tvarka jau bus įsigyvenus. Tuo- 
gi tarpu jo kritikas stengiasi į- 
tikinti savo skaitytojus, kad ra-'rbininkų šauksmas žmonėms”, 
šytojo nurodytasai dalykų sto- ir po pasakymo, kad Darbinin- 
vis busiąs perdėm visoje sočiai kų Partija aple&duąi koalicijų, 
lizino gadynėje. Jisai nenori, j teikia šalies vyrams ir moto 
ar nepajiegia suprasti, kad ka-įrims programų, kuris yra atme- 
pitalizino sistemos jiuanikini-Utiniu reakcijos, manifeste sako
mas negali būti vienos valandos (ma, kad darbininkai savi naši ne 
darbas, ir kad tas panaikinimas į mažų dalį pergalės atsiekime, 
neatneš tuojaus gatavos sociali-j kadangi darbininkai pristatė ne 
žino tvarkos tobuloje formoje,[tik didžiumų kovojančių pajio 
o tiktai atidarys progą steigti ;gų ir nešė karės naštą namie, 
socializmo tvarką ir plėtot ją. į bet ir demokratine diplomatija, 

Juo labiau kapitalizmo tvar
ka bus pakdičiama socializmo 
tvarka, tuo labinus pramonija, 
komunikacija ir sodžiaus ūkis 
bus organizuojami naujais pa
matais; ir juo ilgiaus veiks ši
ta naujoji organizacija, tuo la- 
biaus galės apsireikšti josios po- 
zityvės pusės. O prie šilų pozi
tyvių socialistinės organizacijos! 
pusių priklauso visų-pirma dar
bo našumo didėjimas,) kuris 
duos galimybės trumpinti ir 
trumpinti materialio darbo va
landas, ir vis labiaus ilginti lai-

riaisiais” ir “ 
siais” i * 
nieriais”. Juk tai jie, 
“kairiausieji revoliucionie
riai”, Šiandie skelbia darbi
ninkams, kad žmonės, dir
bantis proto darbą, priklau
są priešingai darbininkams 
klesai.

Reikia pastebėti tečiaus 
kad šita “kairiausiųjų revo
liucionierių” idėją jau senai 
skelbia ir kitas gerai žino
mas pasaulyje “radikalas”, 
Samuel Gompers. “Kritikuo
damas” socialistus, jisai nie
kuomet neužmiršta pasaky
ti, kad socialistai esą “nedar
bininkiška partija”, kadan
gi daugelis jos vadovų esą 
inteligentai.

Tą pačią “kairiausią” ir 
“radikališkiausią” idėją Vo
kietijoje labai iškalbingai 
skelbė dešiniausiųjų revizio- 
nistų yadas, Kolb, kuris sa
kydavo, jogei kairieji social
demokratai susidedą ne iš 
darbo žmonių, o iš “sutvėri
mų be šaknų” (Wurzellose 
Existenzen) — inteligentų.

Tai matote, kokia popule- 
riška yra ta idėja ir kokia... 
moderniška!

stijų pilietis.
Prie to departmentas duoda 

suprasti, jog jis priimdamas pra
nešimą dėl nuostolių neduoda 
užtikrinimo, kad jis užsiims tuos 
nuostolius išieškoti.

1

KLAIDOS PATAISYMAS.

Apžvalga
prasižengimais, o su prieš- ] SOCIALIZMAS

IR LAIMĖ.ta ravimu tarpe dviejų pozi
cijų: tarpe vienos pozicijos, 
kuri yra tiktai ant popieros, 
ir tarpe antros pozicijos, ku
ri yra praktikoje. Bet ši
toks prieštaravimas yra blo- 
giausis dalykas, kokį parti
ja gali turėti. Jisai daro 
partijos veikimą neaiškiu, ir 
gimfh) nesusipratimus ir su
irutę/ narių eilėse.

“Naujienos” ne kartą iš
reiškė tą nuomonę, kad jei- žmonėms laiko užsiimti moMu Jei£u “Draugas” sako, Ipjd

Keletas dienų atgal “Dragas” 
paskelbė “editorialą” sukritika- 
vimui socializmo. Jisai mėgi- 
ftb prirodyti, kad socializmas 
suteiksiąs ne laimę žmonėms, 
kaip tiki jo skelbėjai, o vergiją. 
Mes čia truputį pakalbėsime a- 
pie “Draugo” argumentus.

Kunigų laikraštis tvirtina, kad I ką skiriamą dvasinei produkci- 
. socializmo gadynėje nebusią Į jai (mokslui ir dailei).

tiktai negražu, o ir nedora — pramoninę laisvę, panaikinimo, 
ponai “doros mokytojai”! /viešpatystės gynpno akto, pilno 
.......  ■■■ ■ ■ -jpanaikinimo priverstinio karei- 
Truc translation filed wilh tho post-J • • • nnlinosnvimo visumastei- at Chicago, III., Dec. 14, 1918, PIavin,° )r paniiosavimo Visų 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917'politinių kalinių.

DARBO PARTIJOS AT-
STEIGIMO PLENAS.

Darbininkai, sakoma ten, sto
ja už pilietybės laisvę, parla
mento laisvę, žodžio laisvę ir 
prieš spaudos dominavimų pra-

tosios diplomatijos ir pasitra
ukimą iš Rusijos.

LONDONAS. — Darbininkų 
Partija užvadina savo nesenai

kuri yra išreikšta darbininkų 
karės tiksluose, buvo vienu ga-

menus. Toliaus sakoma, kad 
žemės visuomeninimas yra ne- 
apseinamu dalyku, ir reikalau
jama, kad butų tuojaus pasta
tyta valstybės lėšomis mažiau
siai 1,000,000 naujų namų, kad 
butų išleista tikrai apėmingas 
viešos sveikatos aktas, sutrauk
ius visus sveikatos autoritetus, 
paremtas greičiau apsaugojimu, 
kaip gydymu ir liuosas nuo ver
giškų ar jieškingų apsireiškimų.

Darbininkų manifeste sako
mu, kad jie taipgi reikalaus tik
ro viešo apšvietimo, Jiuoso ir at
viro visiems, su užlaikymu mo
kinių, be skirtumo klesų, ir tei
singumo mokytojams.

“Darbininkai,” sakoma 
liuu, “priešinsis kiekvienam 
sikėsinimui užkrauti naštas
beturčių aplinkinėmis mokesli- 
mis. Darbininkai stovi Įvirtai 
prieš muitų ir už laisvų pirkly-

True translation filed with the post- 
niasler at Chicęgo, III., Dec. II. 1918, 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917
TUOS AMERIKIEČIUS, KURIE 
TURI KOKIĄ NORS NUOSA
VYBĘ PRIEŠO ŠALYJE RAGI
NAMA PRANEŠTI APIE TAI 

PRIEŠ 31D. GRUODŽIO.

Relcased by the Commitlee on 
Public Information

to
li
au t

Naujienų nr. 287 tilpo mano 
pastabėlės. Vienoj jų įsiskver
bė klaida. Ten pasakyta: Ir tu-

Naujienas) dar rokuoja esant 
susipratusiųjų darbininkų laik
raščiu” žodžiai skliauteliuose: 
“suprask, Naujienos”, — mano

—Laisvės Mylėtojas.

Miasto Ofisas i
127 N. Dearborn St.

liti >11 Vnlty BWg.
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieros;
Namų Ofisas:

9321 3. Halsted SL
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Kazimieras Gugis

J

■į; f

karės ir turi būti galingiausiu 
.veiksniu atstatyme pasaulio.

Taika, kurios darbininkai rei
kalauja, sako manifestas, yra 
tarptautinio bendro veikimo tai
ka. Jie absoliučiai priešinasi 
slaptai diplomatijai ir visokiai 
ekonominės karės formai ir rei* 
kalauja kaipo svarrbios taikos 
sutarties dalies, tarptautinio da
rbininkų čarterio, inkorporuo
to pačioj laisvųjų žmonių lygos 
Isųstatoj.
i Darbininkai sveikiną tarpimų |

ktynių įvežiniais, pagamintais 
prie išnųudonės sąlygų reikia ne 
muitų, bet tarpa tutinęs darbo 
įstatymdavybos, kuri padaris iš
naudojimų negalinu. Atmo
kant karės skolų darbininkai dės 
naštą ant plačiausių pečių spe- 
cialėmis mokestimiji kapitalui. 
Tie, ką padarė turtus iš karės, 
turi užmokėti už karę ir darbi* 

•laisvės'.ir deniokj’gtybės Euro- * Rinkai nepusileis be sunkiu,
gU praktikoje pasirodo ne- daile, kadangi visi žmonės tu- Kautskis šito dalyko “neišaiš- poje. Jie prasergėjo koaliciją laipsniuotų tiesių mokesčių ir

Kiekvienas amerikietis turin
tis nuosavybę priešo valdomoje 
šalyje yra Valstijos Departmcn- 
to raginamas suteikti apie jų pil
nų raportą iki 31d. gruodžio. 
Valstijos Departmentas išsiun
tė sekantį pranešimų, pratę
sianti lokių raportų priėmimo 
laikų.

Pranešime atspausdintame 
oficialiame Suv. Vai. Buletine, 
Vasar. 8, 1918. Valstijos sekreto
rius prašė amerikiečių turinčių 
kokių nors nuosavybę priešo ar
ba priešo šalininkų šalyse, ar te
turi joj po priedo kontrole arba 
okupacija suteikti valstijos de- 
pa pimentui kuodaugiausiai ži
nių kur ir“koki toji nuosavybe. 
Tas žingsnis yra reikalingas 
kaip Suvienytoms Valstijoms,

CENTRAL MANUFACTURIN6J 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatve 
(Tel. Drover 6310).

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

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

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

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs i namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

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

ūr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suitc 600—612 

Phone Ii ay marke t 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St.
Naujienų Name 

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

fonuokite j rezidenciją.
West 6126.



Subata, Gruodžio 14, 1918. NAUJIENOS, Chicago, Dl.

Tuomet inu-MOKlNKIMfiS GIMTOSIOS 
KALBOS.

Jaunuomenes Skyrius
Barytas Kaunta.

Elegija

Ten už lango staugia vėjas savo pykčio siutime, 
Ir verpetais sniegų suka—ugdo kerštų jis jame. 
O bakūžėj samanotoj auštant blokšta žiburys— 
Tai senelę kiaurų naktį klyksmu žadina lopšys. 
Supa senė mažutėlį ir lopšinę pina jam:— 
Toks jis mažas ,toks nekaltas, ir nugrimzdo jau skurdai!! 
Jo tėvulį, senės sūnų, kauties išvežė senai— 
Ėjo, kovės... ir paguldė drųsių galvų jis tenai. 
O motulei... kai šis, mažas, ėjo saulės pažiūrėt, 
Graudžiai verkiant—kančių kenčiant reikė žemėn palydėt. 
Supa senė—keikia žemę... Rūksta gesdams žiburys. 
Brėkšta rytas... Bet bakūžėj skaidri saulė ar prašvis?.. 
Dvi esybi: tik užgimus, tik atėjus džiaugsmų bert, 
Ir kita, varguos nurimus, gavus skausmo atsigert, 
Laukia ryto- skundžias gailiui, bet jų raudų kas girdės?.. 
Badų kęsti—kryžių nešti dalį keikti kas padėt;?..

II.

Gal nieko kita taip dažnai mes 
neuŽmirŠtapie, kaip savo gim
tųjų kalbų. Mes veikiame drau
gijose: lošiame, rašome proto
kolus, korespondencijas ir tt., 
bet tasai įrankis, kuriuo mes iš
reiškiame ir tvarkome tų j Į savo 
veikimų, miusų gimtoji kalba, 
vis dar yra kokiuo tai palaikiu, 
neužsitarnaujančiu rimtesnės 
domos, padaru.

Negana to, daugelis 
veikėjų”, kurie
kandidatais į inteligentus — 
tie savos, 
pažįsta...

Tai yra 
pa taisyti, 
protokolų
rašytojai ir patįs kandidatai į 
inteligentus niekados nepajiegs 
būti pilnais žmonėmis. Jie bus 
tik taip sau lošėjais, taip sau 
rašytojais, taip sau inteligentais.

• Tai visa.

musy 
skaito save 

ir 
gimtosios kalbos ne-

yda, kuri reikalinga 
Kitaip, musų lošėjai, 
bei korespondencijų

dui iki ga

l’ž Virba liaus prūsų žemėj didi kova buvo — 
Kas tik jaunas, guldė galvų ir kraujais pasruvo. 
Buvo nyku... Skaidrus rytas džiaugsmu neprašvito. 
O broleliai, kaip žolelė, kits užkito krito.
Prūsų žemėj jaunos galvos — tik varnų paguoda — 
Neapverktos palaidotos į žemelę juodų.
Kas apverks jus, brolužėliai, kas nupins vainikų? 
Kur godelės jūsų šventos, kur jaunystė liko? 
Jūsų kapo prūsų žemėj kas ateis lankytų, 
Sielos skausmu, skausmo gėlėms ir rūtoms kaišytų? 
Kai seniaus lietuviai kovės, kai tėvynę gynė, 
'l ai vaidylos didžių garbę ir vainikų pynė, 
Tai sesutė graudžiai verkė ir rauda žavėjo. 
Meldės Mildai, meldės Kaimini ir karan lydėjo.
O dabar ant ujsų kapo be giesmių vaidylų

II.

Senas varnas džiaugsmo pilnas gal iškels sau puotų: 
Kam dejonė, o kam kančios, o kam laimė duota!
O ten toli, tarp tų girių-ežerų plačiųjų
Kr bakūžės skurdo pilnos ir vargų žiauriųjų
Laukia močia grįžtant sūnaus, keikia dalį karčių, — 
Keikia dalį — skausmu miršta, apkabinus marčių.

Kodėl mes turime mokyties 
savo gimtosios kalbos? Atsaky
mų duot nesunku. Todėl, kad 
be tinkamo pažinojimo savo kai 
bos bei rašybos nieku bildu ne
galima deramai išreikšt savo 
mintis, negalima jas perduoti 
kitiems taip, kad jie be vargo 
galėtų suprasti jas ir pasinau
dotų tuo, kas jose yra gera, nau
dinga.

Siūkite jums du pavyzdžiu. 
Kartų vienas geras mano priete
lis X, besivadinantis save kan
didatu į inteligentus, rašo:

‘‘Malonus drauge. Žinai tu, 
aš nusitariau iš anglų kalbos X 
veikalų išversti. Prašau, tu buk 
geras ir patarimų man suteik —

“draugiškas laiškas”, kuris len- molinės tytės... 
gvai duodasi parašyt. Čia nė- sų tėvynė liks antroji “Spanija”; 
reikalinga pavartot daug ir tokia šalimi, kur kunigai galės 
“viraznių” žodžių. Tatai, kaip. Šeimininkauti kaip tinkami, 
turėtų išrodyt tasai vdikalas, 
kurį jisai nusitarė išverst?

Arba štai. Draugas Matas 
skaito laikraštį. Jisai — papra
stas, eilinis musų organizacijos 
veikėjas, norintis žinoti, “kas 
dedasi plačiame pasaulyj”. Jis 
skaito- skaito kol užtrokšta... 
Atsikvėpęs ir vėl
lo! Atskiri žodžiai, sakiniai ir 
paragrafai — menkiausios sva
rbos dalykai. Jis žino tik tiek, 
būtent: kur reikia pradėt ir kur 
užbaigt skaitymų.

Visi juk žino ,kad iš tokio skai 
tymo, kaip yra sakoma, nėra 
naudos — “nė dievui nė vel
niui”... Tokio skaitytojo sme
geninėj “užsirekordąvo” tik at
skiri “stipresni” žodžiai. Pamali 
nė straipsnio mintis liko nesup
rasta. Nestebėtina todėl, kad 
tūli “kairieji draugai” taip daž
nai kelia triukšmų ir deklemuo- 
ja apie social-patriotus, buržu
azijos uodegas ir tolygius “liu
ksus”. Jeigu jie pažintų savo 
gimtųjų kalbų, jeigu jie galėtų 
suprast savo oponento mintis, 
tai šito triukšmo visai nebūtų.

III.

Mokintics savo gimtosios kai-

dalykas ir žmonėms pasimoki
nantis... Lauksiu atsakymo 
greito” etc. ete.

Kas turi nors “šiokį-tokį” su
pratimų apie kalbos taisykles, 
gali matyt, kad mano prietelis 
X. smertelnai sugriešijo prieš 
savo gimtųjų kalbų. Jo laiškas 
—tikra žodžių “makalienė”... 
0 tai juk yra tik paprastas,

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

—Jus galite prarasti juos kas vafenda.
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 atsakųmingi už 
banko saugumų.

Central Nanufacturing 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 ČIA PADĖTUS GALIMA ATSIIMTI KADA TIK NORITE, BE APREIŠKIMO IŠKALNO. 
Valandos: 9 iki 3 po pietų. Subatom: 9 iki 1 po pietų. Vakarais seredomis ir subatomis 6 iki 8.
A. PETRATIS, Real Estate ir Insurance Vedėjas.S. L. FABIJONAS, Lietuvių Skyriaus Vedėjas.

$

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

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu, visur Jieškojau sau pagęlbos, nesigailėjau visoie Ame
rikoj ir uz rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet 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. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimaf 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 nito, savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumų kaip tarp dieųos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pazistamiem sl tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdžai grpptšes pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Saltrenas, Prot

1797 : ' ' I > * | i J ' < , I' ■ 1 ■ • t > i I . > I I > Caual 6417. Chica o, j X

mums, jauniemsiems — Jaunų
jų Socialistų Lygos ir kitų liet, 
jaunuomenes kuopelių nariams. 
Mes — busimieji “visuomenės 
veikėjai”, busimieji “seniai”. 
Dabar vdikia senesniej i, pa ty
rę savo organizacijų, darbe vei
kėjai. Musų uždavinys yra mo- 
kinties, mokintics ir mokintics 
—kaip ir kur galima mokintics. 
Pažangioji musų visuomenė 
reikalinga gabių visapusiai iš
lavintų žmonių, o ne pusžmo- 
gių. Visuomenės progresas ne
gali ir neprivalo 'reni ties tais ne
išsilavinusiais “pusžmogiais.”

Tūlas “kairusis draugas” gal 
pasakyš: Kam čia gaišinti bra
ngų laikų tokiems mažmo
žiams; yra svarbesnių, darbini
nkiškų reikalų. . Labai gerai. 
Bet be tinkamo pažinojimo sa
vo gimtosios kalbos ir rašybos 
negalima deramai suprasti ir tų 
darbininkiškų reikalų. Visi juk 
žino, kad mums, Amerikos 
lietuviams, knyga yra veik vie- 

’nintėlė Mokykla. Tų mokyklų 
išedti-suprasti gali tik tas, kur 
pažįsta savo kalba ir rašyba. 

.Ne kitaip.
Tatai mokinkimes! Mokinki- 

mes savo Ramiosios kalbos, kol 
įsunkus -senatvės vargai-kryželiai

us. Mokin- 
—Lygietis.

Šito nenori ne tik soeialistai, 
o ir kiekvienas protaujantis žino 
gus. Bet kųgi mes darome, kad 
išardžius pekliškus klerikalų 
pienus? Jaunieji mano draugai 
ir draugės — kų mes darome?.. 

Iki šiol mes darėme nedaug. 
Cla turiu mintyj visas Amerikos 
lietuvių kolonijas. Iš jų dau
giausia pasidarbavo tik chiear J 
giečiai. Jų organizacija, Liet.1 
Soc. Jaunuomenes Lyga, šiandie 
yra tvirčiausia Cliicagos lietu
vių jaunuomenės organizacija. 
Klerikalų ir tautininkų “jaunuo
liai” čia nė nepasirodo.

Bet šitaip yra tik Cbicagoj. 
Kitose kolonijose musų draugai 
ytli... Tyli ir kažin ko laukia!

Draugai, kas bus? Ko jus 
laukiate?!

Dabar yra geriausias laikas 
veikti. Dabar minios interesuo
jasi dalykų stoviu senojoj mu
sų tėvynėj. Aiškinkime joms, 
supažinkime jas su tais uždavi
niais, kuriuos mes turėsime at
likti. Organizuokime jas!

Negana to. Kad veikti, kad 
tas nuveiktasai darbas rastu di
desnio pritarimo, tai reikalinga 
apie tai pranešt platesnei visuo
menei. Aš tikiu, kad randasi

I tokių kolonijų, kur musų drau
gai nesėdi sudėję rankas. Jie 
veikia. Bet... tik jie ir žino tuos 
savo nuveiktus darbus. Tai ne
gera. Mes juk turime savo or
ganų. Reikėtų jį užpildyt ži- 
nioms-šinelėms apie jaunuome
nės ratelių veikimų. Dabar to 
nėra. Musų organe telpa tik 
šiaip sau straipsnių-straipsnelių, 
raginančių draugus ir drauges 
veikli.

Draugai, kas bus? Ar ilgai 
taip snausime?

i —Jaunas Kareivis.

O KĄ-GI JUS GALITE?

“Jaun.
Nesaky-

kimūs!

Kas bus?

D
2)

8) Pritaikytas drapanų gulėji
4) Vėliausios ir gražiausios raa<__ ______ _
5) Gauti savo pinigu vertę.
Jei Tamsta pripažįstat minėtus penkis Pasku-

Penki Daiktai 
4

Paskučiausi
Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;

‘ Jinai;
------- gražiausios raidos (stylss)

ilnigu vertę.

Chicago, III.

čiau.sius Daiktus, tai kreipkitės tiktai pas:
««««. « ... . A- MAU8NER, Lietuvi* Siuvėjas,
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevard 9728
PASARGA: —- Aš užlaikau didžiausi sandčl užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampe ių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkami] drapaną. Mano vieta mna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu pribūti į jūsų nulinis ar ofisų.

&

Mes linksmai 
grųžiname pini
gus, jei busite ne
užganėdinti.

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

Tokis yra musų 
supratimas par
davimo teisingų 
prekių ir užtikri
nimo užganedini- 
mo.

J'--.

Didele Sutaupymo Proga

Pas kai-ki:riuos jaunuolius (o 
gal senius) yra negeras papro
tys — kabinėties prie 
Skyr.” bendradarbių,
čia u nieko, jeigu jie parašytų 
rimtų kritikų apie pakcltųjį 
klausinių, paremiant savo išva
džiojimus faktais. Dabar visa 
to nėra. Jie, rodos, tik ir lau
kia, kad krip-nors gnybtelėjus 
tų straipsnelių autoriams, ku
rie ne pagal jų norų rašo. Ir 
taip apie vienų, antrų, trečių 
dalykų. Jie ms rodosi, kad tie 
straipsneliai nieko gera ncatne-* 
ša. Bet aš tikrinu — blogo jie; 
taipjau neatneša! Bet tiems e- 
goistams tai atrodo taip, kad 
jeigu kas nors ne jų parašyta, 
tai yra “balsai pustynėj šau
kiančio”, arba nesvarbus daly- 

jkas. Sakysime, tegul bus ir ne- 
į svarbus. Bet kodelgi nepasiro- 
Įdot su savo svarbiaisiais? Jeigu 
Ji kitų straipsneliuose nerandate 
\ nieko svarbaus, tai kodėl jus

- ' nieko neparašot svarbaus ir prii
mi kilnaus? Manau, tiems vyninis 

[pritiks sekantis prilyginimėlis:

Siutg ir Overkauty 
už $22.00

Sutaupymas $8.00 ant kiekvieno siuto arba over- 
kauto.

Mes pasiūlome Šventėms puikų skyrių rankomis darytų siutų 
ir overkautų naujausių jauniems vyrams ir konservatyvių mode
lių. Siutai padaryti iš visų vilnonų, žalio flanel, mėlynos serge, 
vvorsteds ir puikių casimcrcs.

Overkautai visų vilnonų Cursys, Meltons, ir storų puikių mai
šytų vėliausių spalyų ir modelių.

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

Siutų ir Overkautų.
$2500 iki 4500

Musų pasirinkimas aprėdalų dėl Kalėdinių dovanų yra stebėti
nas. Ateikite ir pamatykite kaip galite sutaupyti pinigus, pirm ne
gu važiuosite į vidurmieslį.

Atminkite, kad musų yra West Sidc namas Bart St'baffnerio & 
Marx ir Society Brand Drapanų, Florsheim čeverykų, Italų Barsa- 
lino Skrybėlių ir Manhattan marškinių.

Pinigai 
grąžinami Hirsch & Geis • O,------------

Namas

didelės
linksmai 

r ------ DVI SANKROVI vertės
>-•.............. .

829 iki 839 S. Halsted St. 512 Milwaukee Avenue

Didžioji viso pasaulio drama 
užsibaigė. Neužilgio ant seno-! 
jo gyvenimo griuvėsių turės būt/ 
pastatytas naujo geresnio gyve-.' 
nimo namas. Jį pastatyt turėsf 
ne tie, kurie buvo patenkinti se-i 
nuo j u gy veniu ir kurie taip no- .. ...
-. ...... i i iijie tik rėkti moka, bet veikti—retų, kad jisai dar kartų atsi-|J .

• .v , w • - • i i .. t ne. O gal ne taip? keltų is po tų griuvėsių, ant ku- r . 1
rių dabar jie sėdi ir rauda...

Draugai jaunuoliai (ės)! 
ki šiol mes mažai atlikome 
kas reikalinga,' kad pasitikus tų 
naujų geresnį gyvenimų. Ma
žai organizuvomės, mažai švie- •. 
temos, tik labai daug kalbėjo
me. Kas bus?

Klerikalai ir tautininkai oi 
ganizuojasi. Jie daro visa, kad 
patraukus savo pus&n Ameri
kos lietuvių jaunuomenę. Die
dus ir davatkas jie jau turi. O 
nuo to tik vienus žingsnis iki 
jaunųjų. '

Draugai, ar leisime jiems įsi
galėti? Kas bus, kuomet Lie
tuvoj pradės šeimininkaut žmo
nės su ilgu juodu šutomi? Tuo
met musų vįltįs sugrįžt ir būti 
laisvais išnyks, subyrąs l^aip

Prašome jūsų, vyrai, parašy- 
j kitę mums apie kų nors svarbų 

. Į į Jaunuomenės Skyrių. Mes vi- L V z y »
•sados šito pageidaujame. Ma- 
Jyt svarbių straipsnių yra gera. 
Tad pasistengkite jų suteikti. 
įTuomet mes žinosime, kad jus 
mokate ne tik kitus kritikuot, 

. o ir patįs galite veikt.
. Pašųlnietis.

Jaunas Karalius

- Nieko tau neduosiu, — at
kirto Godumas.

Mintis ir vėl nusijuokė ir su-

moteris su papišu ant kaktos 
(Seka ant 6 pusi.).
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Tūkstančiai žmonių
NAUJIENOS, Chicago, III.

“Džuma“, ir visas būrys alka
nų vanagų sekė paskui ją. Ji pa
dengė pakalnę savo sparnais ir

lią plačiomis mėlynomis aki
mis, ir nusišypsojęs tarė:

Karaliau, aš matau tavo
apsiaustą ir skeptrą, bet kur ka-

Godumas garsiai raudodamas 
įlėkė per mišką, o Mirtis, už-

Jaunasai Karalius nuskynė 
žalią medžio šaką, nusvirusią 
ant jo lango ir sulenkęs ją pa

Piratai naikina visą pakraštį 
degina žuvininkų laivus ir ati
ma jų tinklus. Urvuose gyvena 
užsikrėlusieji ir niekas nedrįsta į 

prie jų prisiartinti. Elgetos vai-j 
klojasi po miestus ir dalinasi 
maistu su šunimis. Ar gali lu 
padaryti taip, kad visa to nebu-

I I I į^mįii ■■iii. II ,H_

a Įsigyk Kcrzheim Kalėdoms

miuz

išlindo drakonai. Sakalai per
lėkė ninillvna, traukdami nas-

ima po tris saldainius 
Partola prieš einant 
gulti, kada jų viduriai 
nėra gerame \ stovyj 
arba gerai nedirba.

Tada jų visas organizmas pagerėja, viduriai veikia gerai ir tada

rais orą.&
Jaunas Karalius paklausė:

Kas buvo lie žmonės ir ko

vos.
- Tai bus mano karima—ta

rė jis. Tai pasakęs, karalius iš
ėjo iš savo kambario į Didžiąją

kiai; nekurie jų pradėjo juok

čiaus karimą.
— Viešpatie, liaudis laukia sa

vo karaliaus, o tu jiems rodai

tąjį į savo lovą? Ar pasodinsi 
tu elgetą su savim už stalo? Ar

sakymų, o šernas ar jis k lau

skurdo nėra gudresnis už tave? 
štai kodėl aš negiriu tavęs už 
lai, ką tu padarei ir meldžiu la

mokėjimai — Mes nerokuo- 
janie nuošimčio.

Niekas negali lyginties nau
jam Kerzheim -Kleinola 
Player-Pianui, kaipo šir
džiai brangintina ir ilgos 
atminties dovanai Niekas 
negali lyginties šiam musi- 
co-mec h;aniškam triumfui, 
darančiam namus laimin
gais ant švenčių ir visas ki
tas dienas!

NUPIRK DABAR 
Kalėdoms

Kalėdos yra labai arti. 
Mažas depozitas palaikys 
bilc koki instrumentą dėl 
prisiunlimo ant švenčių. Bet 
neatidėliokile.

PABTOLA yra vienintele priemone, kuri išvalo kraują ir vi
durius. Ji yra gera, kad nieko m kenkia nei mažam kūdikiai. 
Ir ant tiek gerai veikia, kad pataiso chroniškai sergančius vyrus 
ir moteris.

Atkreipkil domą i nenormališkumą ir negerą vidurių veiki
mą. PABTOLA prašalina šitą. Kuomet 
siaus kimo spuogai, — žinote kas tai yra? 
duriai gerai neveikia.

Jeigu jaučiate sunkumą po krutinę ir
nesveikumo ir kitokių nesmagumų, kurie' paeina dėl negero vi
durių veikimo, tuojau imkite PABTOLA, o ji jjjms viską pa-

liauninko rūbuose, laikantį ran
koje sidabrinį veidrodį. Jaunas

Kokiam karaliui?
Pažvelgk i šitą veidrodį

Dar kili rūstaudami sake:
Jis niekina viešpatystę ir ne

vertas būti musų valdonu.
Karalius jiems neatsakė, bet 

palikęs juos, nusileido žiban-

mas, pasirodyk į tinkamus ka
raliui rūbus ir tada aukso ka
rima aš tave vainikuosiu ir že-

nką. Užmiršk Inos savo sap
nus. Svieto nelaimės persun- 
kios dėl vieno žmogaus pečių, ir

kerzheimK™
priskaitant 6 pėdų, geso arba elektros lempų, 
arba muzikos Šėpą, suoliukų, uždangalą ir 20 
muzikos rolių jūsų pačių pasirinkimo. Viskas už

ir

kenčiate dėl viduriu

bet dargi neprileidžia nesmagu
mų. kurie daugiausia paeina iš 
negero viduriu veikimo.

geriausias 
ir vaikų. 

Kožnoje šeimynoje privalo ras-

PABTOLA

VELTUI
Graži ir naudinga dovanele ko- 
žnam prisiuntusiam užsakymą 
ir pinigus sykiu su tuo pagarsi
nimu.

Laiškus ir užsakymus adre-

APTEKA PARTOSA.
York, N.Y., >I)ept L: 1.

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

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

Dėkavoju savo draugams ir pažįstamiems, kurie 
mane aplankėt per praeitus metus ir nuo senai sten- 

giaus užganėdinti ir tolinus. . ■

3357 So. Halsted st. Chicago, UI.
S ■>

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STBEET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmų, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimų noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 VfUITNB" V Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mla ■Vili B 11 oL ■ iki 2 vai. dieną 
422 S. State St., | arti Van Buren St., Chicago, III. |

............ —■ ■ .. ■ y

Aš esmi speciali- 
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 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarynas nemokamas.

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

tu pamatysi.
Jaunas K

bronzinius varius, sėdo ant sa
vo žirgo ir nujojo Katedros link. 
Jo tarnas sekė paskui jį.

—Štai joja karalius juokda-

t lis dėl vienos širdies.. .
—Ir tai kalbi man čia, šitame 

Dievo narni*! — tarė Jaunasai' 
Karalius ir, palikęs vyskupą, jis 
pakilo laiptais prie altoriaus.

Kferzheim—Kleinola
STYLE “S” Vienas augščiau- 
sios rų.šies ant inarketo, turi 

j savyje Chenev akcijų su le
mpa, suoliuku, uždangalu ir 

I20 muzikos rolių, vis- -SEOE 
kas už .....................

Cable—Nelson
PLAYER Spėriai i s pasiūlymas 
iš šią plačiai žinomą plavcrią, 
Ypatinga podukcija - su suo
liuku, uždangalu, lempa it* 20

pildė jo kambarį, sodno me
džiuose ir toliau, krūmuose 
čiulbėjo paukščiai.

ninkai, o tarnai išnešė auksu 
austą apsiautą ir kartu padėjo 
prieš karalių karifiią ir skeptrą.

vo parėdus jie buvo puikus. 
Gražesni už viską, ką jisai iki 
šiol matė. Bei atsiminęs savo 
sapnus jis kreipės • pavaldinius:

Išneškit visus tuos daiktus, 
aš jų nevilkėsiu.

Didžiai nustebo dvasiškiai. 
Tūli jų nusišypsojo, manydami,

tarė:
Išneškit tuos daiktus ir pa

slėpkite juos. Nors šiandie ir 
diena mano karūnavimo, bet aš

komis jie išausti. Kraujas 
rubine ir mirtis slepiasi žem
čiūge. Ir Jaunas Karalius papa
sakojo jiems savo sapnus. Ka-

Jis pamiršo... Sapnas juk 
yra lik sapnas, 'lai ne tikreny
bė. Pagalios, o kas mums ru
pi apie gyvastis tų, kurie mums

valgyti duoną nepasimatęs su 
ūkininku, arba gerti vyną nepa-

Iškilmių vedėjas nuolankiai 
tarė:

Viešpatie, meldžiu tavęs, 
nuvaryk tas juodas mintis, už
sivilk šitai tuos rublis ir užsi-

liaudis... ji nepažins, kad tu

Jaunas Karalius pažvelgė j ji.

O aš maniau, kad yra žmo- 
ų karališka išvaizda, pri-

dūrė karalius. Gali būt, kad 
lu sakai tiesą. Bet aš - - jų nc- 
dėvėsiu ir nesivainikuosiu tąja 
karima. Kokiuo aš atėjau j ši
luos rumus, lokiu ir išeisiu.

Ir jis paliepė visiems prasiša-

ji niekino jį visokiais 
džiais.

Karalius sulaikė žirgą ir 
re:

zo-

— Tai aš, jūsų karalius.
Ir jis papasakojo jiems savo 

sapnus.
Tada iš minios išėjo žmogus 

ir kukliai prabilo:
Viešpatie, nejaugi tu neži

nai, kad išteklius turčiaus duo-

:ybės maitina mus. Sunku 
dirbti žiauriam savininkui, 
būti visai be savininko yra 
sunkiau. Gal tu manai, 
varnai mus maitins? Argi 

tu gali visa atmainyti. Ar gali 
nalienli pirkėjui: — “Pirk už

bet

tiek ir tiek

indai — taurė su vynu ir indas I 
su šventu kodylu. Karalius ai-, 
siklaupė* prieš paveikslą ir dilio

są j žemčiūgais papuoštos min-| 
strancijos, o melsvo kodylo du
rnai vingiuodami kilo augštyn 
prie bokšto. Jis palenkė galvą 
maldoje. Gi kunigai, puikiuose 

I bažnytiniuose rūbuose, viens I
‘.paskui kitą prasišalino nuo al- 

■1 4 ’toriaus.

j jo dvariškiai, kardais rankose ir 
žibančio plieno šarvais.

“NĖRA AUGŠTOS RENDOS“. Mes esame nuošaliai nuo augšlos 
rendos apielinkės — las \ ra driko jąs sutaupysite daug dolerių ant 
by kokio čia pirkto instrumento. Tris dešimts ašį|in4as metas tei
singo pirkliavimo užtikrina klekvienųų pirkini pas Klein Bros.

Naujas Kcrzheim Pianas—Specialiai $175.

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

IkLEIN BROS'
i11 PIANO STORE V į

2027-29 South Halsted St.

NEPADARYKITE KLAIDOS

manau. tatai grizu atgal j rū
mus ir pasirodyk purpuru ir 
brangakmeniais. Ko tau rūpin
ti es apie mus ir'musų kančias?

nėra broliais? — paklausė Jau
nas Karalius.

-—Žinoma, — atsake žmogus, 
lik vardas turtingojo brolio 

yra — Kainas.. .
Jauno Karaliaus akyse pasi

rodė ašaros ir jis tęsė savo ke
lionę lydimas minios keiksmais. 
Ir jaunasai jo tarnas išsigandęs

Kada Jaunasai Karalius prijo

kareiviai .šlovintieji ant sa 
bos, sukeitę, kardus ir tarė:

- Ko tu čia nori? Niekas 
negal įeiti apart karaliaus

rūstumu ir jisai tarė:
- Aši karalius.

ji

Katedrom
Kada senas vyskupas pamalė 

karalių prastais piemens rūbais, 
jis nusistebėjo, pakilo nuo sosto

- Sūnau mano, argi tai rūbai 
karaliaus? Kokia karima aš 
tave vainikuosiu, kokį skeptrą 
paduosiu tau į ranką? Juk ši 
diena turi būt tau diena links
mybes, o ne nusižeminimo.

- Argi linksmybe turi prisi-

čios? — paklausė Jaunas Kara
lius. Ir jis papasakojo jam sa
vo sapnus.

Kada vyskupas visa išklausė, 
jis suraukė veidą ir tarė:

- Sūnau mano, aš senas ir 
jau susilaukiau savo gyvenimonikaitį, tik vienais metais jau

nesnį už jį patį. Karalius pa s i- žiemos. Aš žinau, kad daug 
liko jį sau dėl patarnavimo. Nn-j blogo yra daroma šiam pasau- 
simaudęs tyram vandenyj, jis'lyj. žiaurus piktadariai nusi<- 
atidarė didelę skrynią ir išėmė leidžia nuo kalnų, vagia mažus 
iš jos odinį apsiautą ir ploščių, kūdikius ir parduoda juos niau- 
kuriuos jis vilkėjo, kada kalnų rams. Liūtai guli' pasislėpę ir

nų. Šernai naikina javus klony-jkų. Jis apsivilko ir pasiėmė ra
nkon piemens lazdą. Mažasai jo se, o lapes vynuoges ant kalnų.

Visą sekan
čią sanvaitę 
ir iki Kalė
dų K I ei n 
Bros, pianų 
sąkrova bus 
atdara vaka
rais iki 9:15

k ė jie. — Kur tas karalius, elge
tos rūbais, tas vaikaš, kuriš dą-j 
ro gedą visai musų šaliai? Mes 
užmušime jį, nes jis nevertas; 
būt musų valdonu.

Jaunas Karalius# nulenkė gal

gęs jų jis atsistojo ir 

liūdnai pažvelgė i (Iv

langų stiklus pasipylė ant jo

spinduliai jam supynė auksinę 
mantiją, puikesnę negu ta, kuri

niais už žemčiūgą. Nuvytusi

žydo rožėmis raudonesnėmis už 
rubinus. Baltesnes už puikiau
si žemčiūgą buvo lelijos, (i-fjų 
stiebeliai žibėjo grynu sidabru. 
Raudonesnės už rubinus buvo

aukso. Taip stovėjo jis iškil
minguose karaliaus rūbuose ir 
žemčiugines minstrancijos du-

to stebuklinga šviesa.

pildė bažnyčią. Visa tarsi at
gijo. Puikiuose rūbuose stovė
jo jis prieš minią, o vargonų 
meliodija sklido a ilgšiai, lydima 
bernaičių giesme.

Bailinęs perimta minia puolė

kardus į makštis ir nulenkė

išbalo ir rankos sudrebėjo.
- Daug galingesnis už mane, 

apvainikavo tave! tarė jis ir 
puolė prieš karalių ant kelių.

Jaunas Karalius nusileido nuo 
augštų altoriaus laiptų ir per 
minią nuėjo į rumus. Niekas

iame žaidė Angelo skaistumas.
—Verte Barškutis.

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

i 3261 S. Halsted St. i
IPhone Drover 5052 ■ I

dhlcago 11

«. fad.

Kalėdų Dovanų Didelis 
Išpardavimas

Musų auksinių daiktų krautuvė yra puikiausia ir di
džiausia ant West Sidės, kur galit sau pasirinkti ką lik no
rėsit iš auksinių bei sidabrinių daiktų; kaip tai:

žiedą, deimantų, laikrodėlių
Tv.;ir įvairią kitokią daiktą;

J tnip kad katras aukso daik- 
ta prašysit, tai las aukso 
auksas, tai mes pinigus su-

grąžinsim.
Taipgi parduodu 5 šiokeisus, 1 seifų, 3 volt- 

keisus, ir kitokių daiktų galite gauti pirkti 
ant lo didelio išpardavimo. Kairas ir nema
not pirkti, bet visliek ateikit pažiūrėti, kaip 
mes pigiai parduodame.

Visas išpardavimas prasidės nuo suhatos, gruodžio 11 d., 191.8 m.

Illllllllllllllillllllllllllllllllll

Mes ir aki-

)|||||||||||||ll!lllllllll!!l!llll'l

lllllllllilllillliilllllllllllllllll

riam prie vi-

šokių akių, 
illlilllllllllltllllllllllllllillll.

Peter A. Miller
Diamonds, Watches and up to date Jewelry 

Graduate Optician
•lewelry and Watches 2128 West 22nd Street

Rusiškai—Amerikoniškas Biuro
CHICAGOJE

1. Skolina pinigus ant Laisvės Bondsy. Kam 
reikalingi pinigai, tegul atsineša į Biurą savo 1- 
mus, 2-rus ir 3-čius Laisvės Bondsus ir gauna gry
nus pinigus.

2. Perka ir parduoda Rusiškas Obligacijas ir 
Rusiškus Rublius.

Didžioji Baštinč:

Russian==American
160 N. Wells Street,

Skyrius:

Russian-American
706 W. 12th Street,

t didžiąją raštinę galima nuvažiuoti kiekvienu gatvekariu, va
žiuojančiu “do\vn-t<)wn”. Skyrius randasi prie 12-los gatvės, ne 

IT.ilvInrl

Bureati

Bureau
Chicago,

ui.

m.

Rusiškos ir Turkiškos Venos

)2th St. Tel. Kedzic 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th «t., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

<RUSSI A N 
^TURKIS H 
^SsATH^*:' 

,witk

25* 
75*:$

■BMI
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IT hieago ir Apieiinke

Darbininkų Tarybos 
konferencija.

RYTO, GRUODŽIO 15 1).

Ryto, gruodžio 15 d., Aušros 
svetainėj (3001 So. Halsted St.) 
įvyks penkta Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos konferen
cija. Pradžia lygiai 11 vai. ry-

le galėtume suteikt paramos 
savo draugams Lietuvoje, ku
rie dabar nusikratė svetimųjų 
despotų jungų. Tatai kiekvie
no delegato pareiga yra atsilan
kyt į šių konferencijų ir atsi
lankyt laiku.

—Ch. L. D. T. Pild. Komitetas

MOTERŲ VEIKIMAS,

Draugijų delegatai šiuo’ yra

draugijų įgaliojimus-mandatus. 
Gi visi tie, kurie dalyvavo praei
tose Tarybos konferencijose, 
naujų įgaliojimų nereikalingi.

Draugai darbininkai! ši kon
ferencija turės begalo didelės

Senai laukiamasai LMPS. III 
rajono vakaras-teatras, koncer
tas iv balius įvyks šiandie, gruo
džio 1 1 d., M. Meldažio svetai
nėj. Tarp kita bus sulošta la
bai juokinga komedija “Nelikė- 
l is sugrįžimas” - - M. Dundu
lienės parašytas. Lošime da
lyvauja gabiausios Chicagos lie
tuvių lošėjų spėkos. Koncerti
nę programo dalį išpildys pusi-j jiems puikų Kalėdų 
žymėję musų dainininkai ir dai- pavidale bonusų. 
nininkės. Tarp jų dalyvauja 
vaikų draugijėles “Ateities Žie
do” choras, vadovaujamas p-lės 
Slaniuliutės, o taip jau ir LMPS.
25 kp. choras, kurio mokytoju vienų tūkstantį, gaus 100 dol. 
yra p. Sarpalius. Belo, bus pui- “dovanų, 
kus duetas, kurį atliks p-lė Sta- 
niuliutė ir Brit'dukas.

Tatai reikia likėties, kad alsi-J nori atsilikt.

NAUJIENOS, Chicago, 111
nesugrįžo. Moteris sirgusi ner
vų liga ir dažnai kalbėjusi apie 
nusižudymų. Manoma 
kad ji įšoko upėn. Bet 
ja jos nesuranda.

LIETUVAITfi — 
DAKTARAS.
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todėl, 
polici-

Blindstrupo svetainėj. Kalbėjo 
M. X. Mockus. Publikos buvo 
daug ir visi ramiai užsilaikė, iš-

reikšmės. Nuo to laiko, kuo
met buvo pastaroji Chicagos 
Lietuvių Darbininkų Tarybos

bos atmainų ten, užmaryje. 
Musų giminės, draugai ir visa 
ta Šalis, su kuria mes esamo 
daugiau ar mažiau surišti, nusi
kratė sunkų despotų jungų. Jo
je dabar valdo darbininkai. Ir 
jie dabar reikalaus musų pagel
bės, reikalus, kad ir mes pri
sidėtume prie didžiojo sutvarky
mo darbo. O padėti jiems mes 
galėsime tik tuomet, kada busi
me tvirtai susiorganizavę. Va
ryt organizuotą darbų galima 
tik per organizacijų — ne ki-

dį ši penktoji Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos konferen
cija. 'Todėl joje privalo daly
vauti visų Chicagos ir aplinki
nių miestelių draugijų įgalioti
niai. Tai. kas bus nutarta šio
je konferencijoj,* jie turės pra
nešti savo draugijoms ir daryti 
visa, kad tie tariniai hutų pra
vesti gyveni man.

Darbininkai, sukruskime! Lie 
luvos laisvės priešai darbuojasi. 
Jeigu jie įsigalės, darbininkų ju
dėjimas, jų iškovota laisvė bus 
supančiota sunkiais klerikaliz
mo pančiais. Musų pareiga ne
duot jiems įsigaiėt. 
rciga yra vieny ties

Musų pa- 
i Lietuviu 
v i

MOTERS!
MOTYNOS!

DUKTERYS!
Jus, ku

rios greitai 
pailstat: e- 
sate išbalu
sios, suny
kusius ir nu 
si kamavu
sios; nėr- 

vuotos arba 
greit susi, 

erzinamos, 
kurios pasi
duodate me 

lancholijai arba

F- M.D

nuničlynavę”, iš- 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
Iris syk i dieną po valgio padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimų.— 
Fcrdinand King, M. D.

Bdirbėiy Pastaba.—Nuxatcd Iron 
rekomenduotas viršininčto Dr. Kin- 
g’o galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai —-------»-
pasekmčmis, i 
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėskeliu čmimui tris 
sykius į dieną po valgio.

kos geležies.

>asitikint geromis 
arba grąžinami pini-

šiomis dienomis atidarė savo 
ofisų dar vienas daktaras — šį 
kartų p-lė Virginija Narbut, lie
tuvaitė. Jaunoji daktarė baigė

dicinc amt Surgery. Vėliau spe
cializavosi Chicago Post Gradua 
te ligoninėj. Josios ofisas ran- 
tinsi 3001 W. 22nd St.

Geriausio pasisekimo jauna
jai daktarei.

lį, kuris nenurimo tol, kol buvo 
pareikalautas apleist svetainę.

Mockus kalbėjo .dviem atve
jais. Pertraukoj buvo renka
ma aukos kovai su pikčiausiais 
lietuvių darbininkų priešais 
klerikalais. Surinkta $14.50.

Mockaus prakalbos žmonėms 
patiko. Daugelis norėtų, kad 
vietos laisvamaniai pasirūpintų 
surengti daugiau panašių pra
kalbų.

GAUS “DOVANŲ”.

Didžiulė Carson, Piere, Scott 
Co. firma padarė malonę sa

vo darbininkams. Suteikianti 
“prezentų“ 
Kiekvienas

darbininkas, uždirbąs nedaugiau 
kaip 1,500 dol. į metus, gaus 10 
nuošimtį “ekstra algos.” Vadi
nas, tie, kur uždirba į metus

tie, kur uždirba 1,500 
gaus 150 dolerių.

Kita firma, Wieboldt, ir gi ar

šį moterų parengimų turėtų 
remti kiekvienas žmogus lietu
vis, kadangi jisai rengiama ne 
pasipelnymo, o apšvietus reika
lams. LMPS. III rajonas daro 
visa, kad išbudinus, suorganiza
vus atsilikusias savo sesutes mo
teris. Tuo liksiu rengiama pra
kalbos ir lt. O kad šitas darbas 
duotų pageidaujamų pasekmių, 
tai reikalinga pinigų. OI, tuo 
liksiu ir rengiama šis vakaras. 
Tikimės, kad gerbiama publika 
mielai parens.. lųus :
kydami į šį vakarų. Programas 
prasidės lygiai 8 valandų vaka
ro.

atsilan-

—LMPS. III Rajonas.

“PASILAIKĖ”-APIE TRIS 
MILIJONUS DOLERIŲ.

’ Miesto iždininkas, Pike, pasi
genda $2,737,000. Toji suma 
turėjo ateit pas jį per paviečio 
iždiųinko raštinę pavidale įvai
rių mokcsčiit-taksų. Bet j'j 

kol kas dar neatėjo. Miesto iž
dininkas iki šiol aplaikęs tik 

$2,567,000. Taigi stoka daugiau 
kaip pusės pinigų. Kodėl pa
viečio iždininkas “suareštavo” 
tokių didelę krūvų pinigų. Pike 
nežinąs. Jis pasiuntė paviečio 
iždininkui laiškų. Reikalaująs 
pasiaiškinti. Pike gal turėtų 
kantrybės ir lauktų, bet kad 
miesto ižde visuomet stoka “at
liekamojo kapitalo” ir kiti taip
jau “baderiuoja” jį patį, tai jis 
turįs teisės “baderiuot” ir ponų 
paviečio iždininkų: “Duok pini-

/

JIEšKO MOTERS 
LAVONO.

darbo.” Žvejojo Chicagos upėj, 
- jieškojo tūlos Grace Beinings, 
2155 Leland St., lavono. Praei
tų kelvergų ji išėjo iš namų ir

Didelis Bargenas!
DU NAUJI DVIEJŲ FLATU NAMAI 

11344—48 South Purk Avenue
Namai iš plytų, susideda iš penkių didelių kambarių ir sųn- 

parlor, papuošta visur ąžuolu ir beržu, ąžuolo grindis, garu šil
domas, skalbyklos, pilnas papuošimas, pavėsiai, sieteliai, lengvi 
fixtnres, 35x125 pėdų lotas, su visais gatvės ištaisymais ir iš
mokėjimais.

Bandasi pačioje parankiausioje apielinkėje Boselande, tarp 
dviejų gatvekarių liui’jų, važiuojančių tiesiai j miestą, pusė ke
lio tarp Įlo tos ir Uitos gatvių, perkerta miestuką karo lini
jos, 116 bloko nuo Illinois Central Dept. ir Kensington De.pt. 
nuo South Shorc linijų, netoli nuo puikaus parko, geros bažny
čios, mokyklos ir sankrovos.

Mes pasiūlome juos po $9(100.0(1 kiekvieną. $1000.00 Įmo
kėti ir $75.00 į mėnesį.

Atsišaukite vakarais, nedėliomis arba laišku sekančiu adresu:
S. P. TAN1S,

Chicago, III.

“eksra už dvi savaiti.

UNCONDITIONAI
SURRENDER.”

Adv. Dcinald Bicbbergas kai 
kada suteikia dideilo nesmagu
mo Chicagos gaso viešpačiams.

vo, kad Public Utilities komisi
ja, kuri dabar neva tyrinėja ga- 
<o kompanijos žygius, padarytų 
aip, j°gt‘i gaso viešpačiai turč

ių sutikt ant “unconditional sur- 
rcndi r.“ Kitais žodžiais, kad 
dabartinius “nesusipratimus 
tarp kompanijos ir jos koštu- 
nerių” sutvarkytų specialiai pa
skirtas asmuo, o ne pati kompa
nija. Bet tai juk reikštų, kad 
kompanija turėtų netekt daug 
pinigų, kuriuos jiji susikolekta-

kainas už gasų. Ant to ji ne
atliks — niekuomet.

ROSELAND
Visi į Naujienų 
vakarą!

Bosclandiečiai — Naujienų 
šerininkai kruta. Jie visa laikų 
buvo uoliausi dienraščio rėmė
jai ir jo platintojai. Bet dabar 
jie sumanė dar daugiau pasidar
buok Štai, rytoj rengiama 
šaunaus pasilinksminimo vakars 
erdvingoj K. of P. svetainėj 
11037 Michigan Avė. Bus su
ruošta trumpas, įdomus progra
moms, kurio išpildyme dalyvaus 
ir tūlos Chicagos lietuvių žvaig
ždes. Kas atsilankys, visuomet 
minės šį vakarų, o kurie pražio
psos — gailėsis. Po programo 
bus smagus balius — šokiai.

Tūli šerininkai bėdavoja, kad 
Boselande nesiranda kilos dides
nės svetainės. ,

— K. of P. lygir permaža... 
kartų pasakė vienas rengėjų.

— Well, ne kų padarysi. Iki 
gruodžio 15 dienos naujos sve
taines nepastatysi... atsakiau 
jam. Tuo tarpu tik pasirūpin
kit užtenkamai kėdžių. O ku
rie* pasivėluos, galės pastypsoti.

BengČėja'i žada išpildyt šitų 
mano patarimų, o aš būtinai 
stengsiuos atvykti laiku, kad, 
davus patarimų, paskui neprisi
eitų būti vienu tų stypso tojų.

—Roselandietis.

TOWN OF LAKE
šis ir tas.

Gruodžio 7 d. L. S. Jani). Ly
gos 3-čia kuopa laikė savo pus- 
mėnesinį susirinkimų. šį kar
tų narių buvo nedaug, bet susi
rinkimas buvo pavyzdingas. 
Tarp kita buvo svarstyta apie 
įsteigimų LSJ. Lygos centro. Vi
si susirinkusieji stojo už tai, 
kad toks centras mums būtinai ( 
reikalingas, jeigu norime, kad 
musų organizacija augtų ir bu
jotų. Butų gerai, kad šį suma
nymų pasvarstytų ir kitos 
LSJ. Lygos kuopos. Po to, bu
tų galima sušaukt bendrų susi
rinkimų ir išrišl tų klausimų ga
lutinai.

Toliau svarstyta apie įsteigi
mą Literatūros Fondo. Kadan
gi šitas klausimas dar nėra aiš
kus, tai musų kuopa nutarė 
laukt, kol jo sumanytojai 
teiks platesnių nurodymų 
l>aaiškinimų.

pa- 
su-
bei

Town of Lake, rodos, didžiau
sia lietuvių kolonija. Bet vei
kimo... Apiūpjį geriau nė ne
kalbėsime. Čia dar šeimynin- 
kauja davatkos ir... visur vieši 
tamsumas. —Tųwn of lakietis.

BRIGHTON PARK
Vietos lietuvių veikimas.

Sergėkite savo akis

ma-

Dl A. R. Blu menihal

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ‘-----
jums 
lieku

Jei 
lingi,

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tiktai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

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

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

Kalėdų Dovanų 
Krautuvė

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno uukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, lū
kėtų, lavolcrių ir vi-

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios 
dos tavoru.

šokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirksite teisingai 
gvaranluotą taVorą ir 
pigiau negu kitur.

P. K. BRUCHAS

SVEIKATA

SVEIKATA
ARBA TIESUS 1R TRUMPAS 

KELIAS Į SVEIKATĄ. .
Sveikata turi kelis šimtus pa

veikslu apie žmogaus kūno sudėjimą. 
Aprašoma įvairiausi apsireiškimai 
žmogaus kūno gyvenime ir pamoki
nama, kaip žmogui apsisaugoti nuo 
visokių ligų. Tokios knygos lietuvių 
kalboj dar nebuvo. Turi 339 pusi. 
Drūtuose audeklo apdaruose kaštuo
ja tik $2.00 e i prisiuntimu.

Perkupčlams duodame gerą nuošimti.
Užsisakydami ir pinigus siųsdami, rašy
kite šiuo adresu:

S. P. TANIS, 
1233 W. lllth Place

Chicago, III.

3321 S. Halsted St. Chicago, III AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra S 
tuščias, kada pra I 
nyksta regėjims. I 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalinometer. Y- i 
patinga doma at- I 
Kreipiama i vai- 1 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. B 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. ■ 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

■ DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. neimi Fuk St.

VA',ANUOS : Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: S—D ryto, tiktai

Brighton Parko lietuviai gali 
pasididžiuot savo nuveiktais dar 
bais. Tai viena veikliausių Chi
cagos kolonijų. Pavydžiai, pra
eitais metais čia susitvėrė LD. 
LI). 'kuopa, žymiai sustiprėjo 

LSS. 171 kuopa ir Keistučio 
Kliubas, kuris dabar turi apie 
350 pilnai užsimokėjusių narių. 
Pastarasis, beje, turi įsisteigęs 
du skyrių — dramos skyrių ir 
chorų. Abudu skyriai puikiai 
gyvuoja, ypač dramos skyrius. 
Jame randasi kelintas gerai iš
lavintų lošėjų ir daug gabių 
darbininkų: vakarų rengėjų, 
garsintojų ir tt. Choras taipjau 
laikosi gerai ir, laikui bėgant, jis 
/iks tikrai geru choru. 'Falai 
betgi priklausys nuo pačių cho
ristų: juo daugiau jie stengsis 
lavinties, tuo greičiau choras at
sistos ant tvirtų pamatų, kitaip 
sakant liks tikrai geru choru.

Suminėtose kuopose ir kliu- 
be priklauso apie pusė visų Brig
hton Parko lietuviu. Ir tai c 

jauniausių bei gabiausių lietu
vių. Tai, reikia pripažint, yra 

didelis pažangiųjų lietuvių lai
mėjimas. O jeigu mes šitaip 
veiksime ir sekamais 1919 me
tais, nėra abejones, mes užka
riausime visų Brighton Parkų. 
Pavyzdžiui, praeitais metais 
Keistučio kliuban įstojo net sep- 
tyniosdešimts narių. Pasidar
buokime, kad sekamais metais 
naujų narių skaičius butų dvi
gubas! Tai nėra sunku.

Bet svarbiausias brightonpar- 
kiečiams klausimas da'bar yra į- 
sigijimas nuosavios svetainės. 
Ikišiol mes bastėmės ir basto
mės po svetimas neparankias 
svetaines. Dabar pradėta gal
vot apie įsisteigimų nuosavios 
svetainės. Pavyzdžiui, rytoj i- 
vyks Keistučio kliubo susirinki
mas ten bus namo klausimas. 
Aš tikiuosi, kad kliubiečiai suge
bės jį išrišti taip, kad neužilgio 
mes turėsime puikių nuosavių 
svetainę. O tuomet, brigbton-

portą ir kitas daug skaitlinges- 
nius Chicagos lietuvių centrus, 
kurie iki šiol nepasirūpino pa
sistatyt nuosavių svetainę.

Keistučio 
dalvvaut

Taigi kiekvienas 
kliubo narys privalo 
šiame susirinkime, 
partiečiai, pirmyn!

—Agotos Sūnūs.

True trans’ption filod with the post 
master ai Chicago, III., Dec. 14, 1918, 
as Tequircd by the act of Oct. 6, 1917

INFLUENZA BAISESNĖ 
Už KARŲ.

i Nuo rugpjūčio 15 d. tarpe 
300,000 ir 350,000 žmonių mirė 
nuo infhienzos ir pneumonijos 
Suvienytose Valstijose. Ameri
konų kareivių Francijoj numi
rė tiktai 58,478. Pavojus, kad 
ši epidemija gali atsinaujinti 
jau beveik pramatomas. Oficia
liai pranešimai yra pilni, kad 
turėti savo vidurius liuosus. Ge
riausias tam vaistas, tai Triners 
American Elixir of Biller Wine, 
kurį visi rekomenduoja. Jis yra 
padirbtas iš žolelių gerai sutai
sytų. Triners išvalo kraujų ir 
padeda sugrmuuliuoti ir sustip
rina visų sistemų. Visose vais- 
linyčiose $1.10. Del kosulio ir 
šalčio Triners Cough Sedative 
yra geriausias vaistas, 25c ir 50 
centų visose vaistinyčiose, per 
pačių 35c ir 60c. — Joseph Tri- 
ner Company, 1333-43 So. Ash
land avė., Chicago. (Apg.).

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
v 

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 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes, 
niežas odos galvos?

Ąj- plinkl, bei pra
dedi plikti?

Ar kenkia kas 13
Pricjg gydymą, aukščiau pasakytu 11- 

gu, tai stenkitės apsau- 
guoti jos. TTžsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,” 
Parašlta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas įvairios ži
nios: 

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

GYDYMAS DYKAL
Męs galemo perti- 

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

Šeštoje savaite. .m,ay atspaustą kuponą ir sluskcte Alanden.
UNION LABORATORY, Box <81. UniOIla 
N. Y.
UNION LABORATORY, A
> Box 431, Union, N. Y. r
Slučiu 1 dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutlmo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Pasius kete sykiu kuponą 
3usu antrašu.).

5032

Dr. M. Stupnicki
3169 S. M g r ga n st. C h i cago i

VALANDOS- Nuo 8 Ikf M ryto 
ir nue b ik! vakare

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

rusiškai. \
Valandos: 10 -12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

Lietuvos Vėliava Dykai
‘padaryta 
pavyzdy-

Vėliava didelės vertės, 
iš šilko, tokiame savybės 
je ir spalvose kaip kadaise Lietuva 
buvo neprigulnūnga, labai žingeidi. 
Prisiųsiu dykai vėliavų, 4-rių gatun- 
kų sempelį tikro Basko tabako ver
tės $2.60 ir dideli katalogų. Prisiųsk 
20 centų markėmis ir 25 centus sida
bru dėl apmokėjimo minėtų (taiklų 
prisluntimo kaštų (registravoti ne
reikalinga). Agentai labai reikalin
gi tabakui ir kitiems daiktams.

.1. 11. Bickvich,
P. O. Box 401 Auburn, Wash.

Gruodžio 6 d. 'vietinė LLF.
kuopa surengė prakalbas A. pasididžiuoti priHT tokį Bridge-

Roman Chaitlen
Kiiaučiams trimmiugs’ai ii’ vilno

nės materijos špuliukėse bovelna ir 
I šilkas.,

parkiečiai su pilna teise galės 1642 Biuc Island avė., tarp Hi-tos ir 
18-tos gatvių, Čhieago, 111.

Tel. Canal 1348

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

3149 S. Morgan St., kertė 32 »L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9--I0 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

z

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Booin 232, 2ras aug.štas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mės traukiamo 
paveikslus dien i 
mis ir vakarais.

J aunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. L'arbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
313(1 S. Halnted 
St., šalę Mildoj 
teatro.

31

Telcphonc Yards 5834.

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

ResiA 133 8. Ashland Bivd. Chieaga 
T«l«ph«a« Hayw«rk«t 1344

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAM 

RpecIaliHtaa Moteriškų. Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Oflaaa: >354 S. Halsted SU, Chieag.
TalepKea* l)r«v«r MM

VALANDOS! 14-11 ryto; *—1 
1 vakar*

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

lMrs.A.MIchni8Wicz
Baigus Akušerijos Ko-' 
legiją; ilgai praktika-, 
vusi I‘en nsy Ivanuos 
hospitalčse ir Phila-1 
Jelphijoj. Pasekmių- j 
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote
lius ir merginoms.

3113 So. Halsted Str. 
I (Ant antrą lubų) 
V- Chicago.

Nuo 6 Iki 9 ryte. Ir 7 iki vėlo rak.1



NAUJIENOS. Chloapjo, III. Subata, Gruodžio 14, 1918.

Pranešimai
DRAl'liAMS. — Su gruodžio 15 <1- 

persikeliu gyventi iš Roselando į 
Chieago — 1920 S. llalsted si., 3 atl
ašias. priekis.-K. VALYS BARONAS

Liet. L. Fed. rengia vakarą sub., 
gruodžio 21. M. Meldažio svel., 2212 
\V. 23rd PI. Bus sulošta viena iš gar
siausių komedijų — “Klebonijos Vi
duryj". Belo, MOCKUS ir KUČLNS- 
KAŠ laikys prakalbas, Užsibaigus 
programai šokiai. Vsii kas tik gyvas, 
(Šaukšto rengkilės į busima “Kar
do" vakarų. Komitetas.

Repeticija veikalo “Našlaičiai” į- 
vyks ularninkr. gruodžio 17 d., ly
giai 8 vai. vakare. Meldažio»svet., 
2212 AV. 23 PI. Visi kurie apsiginėte 
lošt meldžiami pribūti laiku, šį vei
kai:) stato seem.'j I SS. 22 kuopa Ka
lėdų vakare, vadovaujant drg. Dun
dulienei. Ant. J ūsas

LSS. 231 kp. metinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 15 d., Setl- 
lemenl svet., 1630 Gross avė., 10:30 
vai. ryto. Visi kuopos nariai malo
nėkite ateiti, nes bus renkama val
dyba sekamiems metams ir delega
tai į 8 rajono kimferrn ’i.ią. Kvmč :i

A. Vasiliausku i.

Chicagos Liet. Vyrų choro choris
tai, kuriems nepriduota likielai ar
ba kurie nežinote kaip nuvažiuoti 
svetainėn gruodžio I I (L. suimtos 
vakare, lai malonėkite susirinkti su
batoj, 7 vai. vakaro, p. AVoodman’u 
svet.. 3253 Lime st., prie 33 str.

E, Mažo ta.

Indiana Ilarbor, Ii>«1. — Liet. Vy
ru ir Motcrii Apšvietus Dr-s’ė. Be
linis susirinkimas įvyks nedėlioj, 15 
d. gruodžiu, 2 vai. po pietų, Juiiziip > 
Ba/ay is svet. - Gerb. draugai ir 
draugės, visi kviečiami alsilankyli, 
nes yra renkama valdyba sekan
tiems melams. —Komitetas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rriidoii gerus ka

mbarys, vienam arba dviem vai
kinam. Maudyne, tek fonas, I' pi ie g'iivekarii'. Atsišaukite po 
6 vai. vakare.

3538 So. Wallace St.

(Jfricatroa Lietuvių Vyrų choro na
riai dainininkai malonėkite sekan
čioje subatoje, gruodžio lt d., susi
rinkti j P. AVoodmano sevetainę, ke
rtė 33 ir Lime gatvių (vienas blo
kas i vakarus nuo llalsted gatvės), 
7:30 vakare, nes turėsime repeticija, 
o iš ten visi kartu važiuosime i ki
ti) miestą dainuoti. Rašt. K. Vaičuška

Roseland. IH L.MPS. 25 kp. ren
giamas keourinis balius bus nedėlio
ję. gruodžio 22 d., K. of P. svet., 
1103/ Miehigan avė. Pusė vakaro 
pelno skiriama Liet. Soe. Sąjungos 
Am. Apsigynimo Fondam Kviečia 
visus atsilankyti. —Komisija.

l.MPS.. III Rajonas stato scenoje 
puikų veikalą “Netikėtas sugrįži
mas", subatoj, gruodžio Lt d., M. 
Meldažio svetainėj. — Kviečiame vi
sus atsilankyti. —Rajono Valdyba.

Rockford. III. — LSS. 75 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks 15 d. 
gruodžio 1:30 vai. po pietų, Svetai
nėje ‘ Vega” Hali, kampas 15th avė. 
ir 91h str. Draugai ir draugės, pri
imkite ' isi, nes randasi svarbių rei
kalu. Belo bus renkama kuopos 
valdyl a ir lt. Rašt. A. Meldažis.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. prieš
pietinis susirinkimas bus nedėlioję, 
gruodžio 15 d.. 10 vai. ry to, papras- 
R’i svetainėj. .Malonėkite aisilankyii. 
Bus svarbiu reikalų apsvarstymui. 
Taipgi bus rinkimas naujos valdy
bos 1917 melams. Org. G. Izbecki

Kensington. Fi. — LMPS A. 67 k n. 
rengia paskaita gruodžio !5-la die
ną. 1918, .1. Stančiko svetainėje. — 
205—7 F. 115 gatvė. Paskaitų skai
tys |)r. A. Monlvidas — apie svei
katą. Pradžia 2:30 diena. Inžanga 
visiems dykai. Komitetas.

Akron, Ohio. — LSS. 211 kp. mė
nesinis susii inkimas įvyks gruodži > 
15 d„ 12 vai. po piet. po num. 50 S. 
Iloyvard st. Draugai ir draugės, kaio 
gal’iil pasislengkil priimti į šį susi
rinkimą nes turėsime daug naujų 
dalykų aptarti ir bus valdybos rin
kimas. Fili. sekr. K. Jone liūnas

Indlann Ilarbor, Imi. — LSS. 217 
kuopos kuopos metinis susirinkimai 
įvyks nedėlioj, gruodžio II <1., 9:30 
valam1! išlyto. A. IvaiU v.» svet.. - 
2101 137 sir. - - Visi draugai ir dra
ugės. 'iialtnėsltr atsilankyt paskir
tu laiku, nes yra labai svarbiu rei
kalų: vaidybos rinkimas ir II.

—Fin. Sekr. M. J. Maurica.

I SJL. 1 kp. ir LSS I kp. bendras 
lavinimosi susirinkimas ivy'ks n u1'*- 
lioj. gruodžio 15 d., 9 yval. ryto. Au
šros svetainėj, 3001 So. llalsted st. 
Draugai ir draugės, meldžiu skai
tlingai atsilankyti paskirtu lai u. 
D; Iv! ; ; lame, kad Lietuvių Darbi 
ninku Tarybos mitingas toj pačioj 
svela nėj. Prasidės kaip 11 vai. ry
ti.. Taipgi mes teturime svetainę 
ligi 11 vai. ryto. — Meldžiu atvykt 
ai’k.sčiaus. —J. J. Jonuševičiusį.

PAJIEŠKAU PUSININ1NK0
NAŠI f: pajieško pusininko į res

tauruotą su $5011. Viela gerai išdir
bta per 8 melus. Priimsiu našlį ar
ba vaikiną, našlę arba merginą.

.Širs. Kenlmil, •
1(>19 So. Il:ilsle<l st., Cbiciigo

RbJKIAJ M RIM NIN
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 

B(> PRIKODYMO BIURAI

(U. S. Frce Employnienl Service) 
.lieškantieji darbo kreipkite Gab 

lolresjoM!
110-122 N. Dl1 ABBORN S’t 

arba
11)5 11)7 SO IFFEERSOV ST
l'ž ilui'bo parupimmi) visu<>m» (u<« 

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

5 ra daug vietų, kaip Cbicugoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų - į fabrikus, j ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gas kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

PAS!MATYKHT SU MUMIS
Mes perkame I iberly Bondsus ir 

valdžios stempas, mus ir nepabaig
tus mokėti. Mokame grynais pini 
gaiš ant visokių nuosavybių. Par- 

• dundime namus, farmas ir lotus uni 
1 lengvų i'-mokėsiiu. Ofisas aldrtras 
, šiokiomis dienomis ir nedčliomi:.
nuo II ryto iki 4 vai. vak., sabalo 
mis iki 8 vai.

'The Ameriean Sales Co., 
1311 So. llalsted SI., Chieago 
2-ras aiigšlas, tarp \V. Masyvcll si. 
ir I llh si., Chieago, III. 'I’el. Canal 
762.

__  MOKYKIS
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviško* 
kalbų, m ilmclikos, knygvedyslės 
stenografijos, ly peyvi iling, pirkly Im- 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geografijos, politiško.' 
ekonomijos, pilielyslčs, dailiarašvs- 
lės.

DRAUGIJOS ,
I.. .Šulskis, iždo globėjas, 

462 Jenne Street 
VI. Bielskis, literatūros pardavėjas.

267 Milyvaukee Avė 
l)r. L N. 1‘all, daklaras kvotėjas , 

*165 Main Street 
S. J. Balčailis, organiz. ir kp. koresp.

P. (>. Box 62.

DRAUGIJOS
z»Z* ur—uir » z* Z-yz- -sZ

P. Baieckiciiė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškieiič, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savh kaitė, iždo globėja,
3511 So. \Venlyvorlli avė.

Siunčiant į centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

Brighton Park. — Keistučio Kliu- I

avė.. Draugai ir draugės, malonėk'- * 
te būti laiku, m s y ra daug svarbių į 
reikalų. Bus rinkimas naujos valdy- į 
bos ir namo klausimas.

J. Gustaiti*. į

Lietuvių Darb. Draugijos Amori- j 
koje priešmetinis susirinkimas bus i 
subatoi, gruodžio 11 d.. 7:39 v. vi
kare. I). Shemaičio svetainėje, 1759 j 
So-. I'nion avė. Nuoširdžiai kviečia- , 
me vi.es draugus atsilankyti, nes ii:-) 
rim svarbiu reikalų: bus renkama 
valdyba sekantiems 1919 metams ir 
apsvarstymas kitų reikalų.
•. • • • K. Ragis, Pirm.

Draugystes Meilės Lietuvių Am. ■ 
pr'cšmclinis susirinkimas įvyks su
batoj, gruodžio 11 d., G. M. Čherna- i 
ucko svet., 7:31) vai. vakare. Ki k-i 
vienas draugas malonės atsilankyti 
ir atš vęsti naujų draugų, norinčių 
įstoti į musu draugystę. Taipgi ne- ; 
pamir .kite, kad bus rinkimai adrii- , 
nistraeijos ateinant iejns metams. 
'Taigi kiekvienas būtinai privalo at
eiti su irinkiman, kad išsirinktume ' 
atsakančią valdybą, kuri galėtų tin
kamai vesti draugystės reikalus.

Valdyba.

l.MPS. 9 kp. rengia nramogų va
karą, vasario 9 d., M. Meldažio sve
tainėj. S-eiioi statoma Iriįų veiks
mų komedija “Parmazonai”. Gerb. • 
draugijos ir kuopos šiuo prašomos ; 
nerengi tą dieną panašių pramogų.

Renginio Komisija. ‘

Waukegan, III. — Lietuvos SDD. ' 
mišraus choro mėnesinis susirii^ki- : 
mas bus nedėlioj. gruodžio 15 d., H) 
vai. ryto. I iiiosybčs svet., 893 — 8 
gatvė. Dainininkės ir dainininkai 
malonėkite visi susirinkti pažymėtu 
laiku. Sekretorė A. Paulukaiticnė j

Roseland, 1*1. — LMPS. 25 kp. I 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė-Į 
lioj. gruodžio 15 d., 1 vai., Aušros; 
kambariuose, 10900 Miehigan avė. 
Visos draugijos malonėkite atsiimi-, 
kyli laiku, m;s turime daug reika-* 
lų apsvarstymui, taipgi bus renkama 
nauja valdyba, sekančiam pusmečiui.

Sek. J. Grybienė.

Melrose Park. — Draugystės Šu
nų ir Dukterų Lietuvos priešmetinis i 
susirinkimas jvvks nedėlioj, gruo
džio 15 d. 1 vai. po |)ietų, Frank ir 
James svet. Visi nariai malonėkite' 
atsila ikyti, nes bus renkama nauja j 
Vald; ba 1919 metams.

A. Starevičia, Rašt..
-..........  i

Repeticija veikalo “Du Keliu”, ku-l 
i i stato scenoj l)r-o Vinco Kudir-Į 
kos draugystė, bus nedėlioj. gruo- 
džio 15. II vai. iš ryto M. Meldažio 
svet.. 2212 \V. 23rd PI. Geistina, kad 
lošėjai susirinktų paskirtu laiku.

—M. čiurliu.

KAKAMM*

BAIKiENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $.>•>. 
Taipgi puikų Phiyrr Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus. paveikslus, parduosiu už bi- 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno.. Rezidencija 
1922 So. Kodzie avė. (Jiieago

• --------

PARDAVIMUI: 4 kambarių fia
las, rakandai. Parduosiu sykiu m- 
ha atskirai. Pigiai. Pardavimo prie
žastis — mirtis.
1226 So. Artesian avė., Chieago

Mokinimu valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pielų; vak. nuo 7:30 iki 9:3li 
3106 So. llalsted St.. Chieago, III

Draugystė Meilės Li‘tuvių Ameri
koje priešmetini susirinkimą turės 
svbalr ie, gruodžio (Der.) Ii d., 7:3(1 
vai. vak. Paprastoje salėje, .1. M. 
ė rm.usko svet., 1900 So. Union av. 
Kurie nori i draugystę islot. tegul 
ateina. . Fin. rašt. Iz. AVvdeckis.

Liti. Mok Hcffmanno mokyklos 
prakalbos bus II d. gruodžio 7:30 
vai. vai.. Liuosybės svet., 1822 AVa- 
bansia avė., ii* Girard st. Kalbės d. 
.1. Laukis, lietuvių klesos mokyto
jas. profesorius S. A. Iloffman ir ke
li k’ti. Kvicč’iimi atsilankyti

Kviečia Mok. Komitetas.

Liet. Mylėtojų Draugystės prieš
pietinis susirinkimas įvyks gruodžio) 
14 d.. 7:30 vai. vakare; Kazimi ro1 
Galinsko svet., 3338 So. Anburn avė. | 
Gerb. nariai ateikite, nes turime I 
daug svarbių reikalų apsvarstyti ir 
bus renkama nauja valdyba ateinam 
tiems 1919 melams. P. Orlovvski

REIKALINGI darbininkai prie 
balno arklių. M ikestis $95 į m.‘lie
si. Dalbas ant visados.

Mac (’raken Saddle llorse Livery 
3127- 29 Emeiald avė., Chieago, III.

Phoue 't ards 1070.

REIKALINGA pjaustyti kmupį 
nuo kaulu. Atsišaukite i Supt. In- 
dependent Pkg., Co., lįst st. ir llal
sted si.

REIKIA janitoriaus dėl ■! kamba
rių garu apšildomo namo. Prityri
mo nereikia.
2335 \V. 35lh st., Chieago

REIKALINGAS labai barzdasku- 
lis vakarais suimtomis ir nedėliomis 
iki pietį). Su užmokesčiu sutiksim. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu.

\Vm. Duoba,
2351 So. Oakley avė. Tel Ganai 211

PARDUODA virtuvės ir valgomo
jo kambario puikų pečių, taipgi le- 
daunę (Irę Bos). Kas muile bar- 
■ eiio, alsiš inkile greitai.

V. Gąlinailis, 
1918 So. 481h Ct., Cicero, III.

NAMAl-žEMĖ
PARDAVIMUI 8 fialų arti Cran’o, 

kampinis lotas, 125x125, visi pageri
nimai ir išmokėta $5901). Lengvi iš
mokėjimai.

Mc.DonnelI, 2630 \V. 38 si.

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vieloj,. 2 gatvekarių lainčs po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizinantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
j as G. Virbalailj, 1148 S. Sąyvyer Avė. 
Tclephone McKinley 3351. Chieago

PARDUODU lotą, gal kas norės 
mainyti ant Liberty Bnndso. Atsiša
ukite j

Kaz. Navickas, 
1737 N. \Vinchcster avė., Chieago

ASMENŲ HhAhi UAi
Pajieškau savo biolio Maleušo 

S; beckio, Kauno gub. ir pa vii to, 
.h,svainių parap., šeravų kuitno. 
.lis pats tegul atsišaukia arba ka. | 
žinote praneškite jo adresą.

Jo:*: s Sabeckis.
2025 Canalport avė., Chieago, III.

Pajieškau Stanislovo Banio, savo 
šv.'gcric, ir s< sers Liudvikos Banie
nės, paeina iš Kauno gub . Basčiui i 
pav., Šilalės parap.. Šėriku kaiipo. 
’is pirmą gyveno Springfield, III., 
v'liaus išvažiavo i Rockford, II!., 
per d’i melu nesižinnu, 'Taipgi pa- 
j.’/škau sayo dėdės Slanislovo l’ral- 
gausko, K.vveno \V. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
ptaneškile .jų adresus.

Antanas Sakalauskas,
B. B. No. 8, Bok 183, Springfield. III.

-<•;) VTLYGINIMO.
I.aplkričių 39 d. šių metų praeito

n 'nes to a&emiau aprašoma moteris
t :ivbg<i* $375 vertė s sealskin kautą iš
v'enos vidurmiesi •iu sankrovos. .Ii
išrodė apie 33 nuetų amžiaus, a’igš-
lo ugiio, kalba vi >ai prastai angliš-
Tai, i:'■vaizdu ne lurtingos moters.
B t”o nraslai :ip:d 'litrus, senu gerai
nudėvėtu juodu pliušiniu kautu, su 
rudu pamušalu, vilkėjo apačioje ra- 
u ■opą švedei*’, i uprastą ilgi) juodą 
sijoną ir didele gerai apdėvėtą juo- 
d > skrybėlę. Pavogtas kautas buvo 
•J'» colių ilgio. II colių per krutinę, 
i nl vienos pusės susegamas, su d’-' 
dMiu kalnivri’i ir šešių colių ranko- 
) almi l » palies kailio, pamušta su j 
k’.'ielkii;‘tu šilku, trįs kaulo guzikai Į 
s“ kišeniais iš viršaus prisiūtais. Už.
I> Ie kokią žinią suteiktą kas link Į 
š:.>s irciers arba pavogto kaulo Tusi 
gausiai n’lvgintą. Rašykite 51'‘Gui- 
re ai'd V.’liile Dcle- live Agencv, 515 Į 
E rs! National Bank Bldg„ arba te-' 
I fonuokite Pandolpb 1581).

Pajieškau savo pusbroliu Antanu, 
J iozano ii* Petro Juozaičiu, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio miesto. Jie 
į. vepo keletą metų Chicagoje ir di
rbo stocky arduose. Jų pačių prašau 
atsišaukti arba ji i kas žinote, pra
neškite jų adresus — busiu dėkin
gas.

Pranciškus Paškevičius, 
134 i’. 1171h St., Kensinglon-Chica- 
go, III.

Pajieškau Bogusčs Palilunaitės, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio j>., 
Unciškių parap., .lutkiškiii kaimo. 
Malonėkite atsišaukti arba kas žino
te praneškite adresą. 'Turiu svarbų 
reikalą.

V. Bazevičius, 
1521 So. 50 Ct., Cicero, III.

--------- j---------

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario su valgio 

arba be valgio, Cicero. III., arba 
Brighton Parko ■ apielinkėje. (leisti
na blaivi, laisva šeimyna, nes pats 
esu pavienis, nerūkau nei geriu sva
igalų. Atsišaukite kuogreičiaiisiai.

S. A. Vasiliauskas, 
5115 Turner avė., Chieago, 111.

Tel. Prospect 7241

REIK ALI.N G \S ATSAKANTIS 
P.l’f*.! T.IS. KURIS G AI ĖTU VESI’I 
VISA BIZNI, VIETOJ MANDAD2E- 
l:io VIETOJ. UŽMOKESTIS GERA. 
VOitKERS CONSUMERS ASS’N.

DARBAS ŠVARUS.
2005 LAKE STREET, 

meluosi: park, ii.l 
ATSIŠAUKITE VAKARI*.

REIKIA vyro dirbti pirtyje nakti
mis. , Reikia turėti paliudijimą. 
1'15- 17 So. Paulina st., Ghicagt), 111.

REIKALINGA anglių metėjų. $5.5 
į mėnesi, kambary s ir valgis.

Cliicago. Beaeh Ilotel, 
5Lst and Cornell avė., Chic.Aio

REIKALINGI vyrai ant bordo. Ge
ra viela pakeleiviams.

AI KSINT: PROGA
.įeinu esi vikrus, drąsus ir neužsi- 

eanėdinęs iš savo dabartinio uždar
bio, nors gal ir gana gerai uždirbi, 
bet užtai visliek Imi dirbti sunkiai 
ii* rizikuoti savo ;>yc:kąl(is nuostoli*, 
ir esi su ambicijft ir im i savo mirą 
ž ngli i’iiekvn dvi .šviesesnės atei
ties, geresnio, lengvesnio ir daugiau 
uždarbio ii* dėl saugesnės apsaugos 
senaty?), tokiems turime pasiūlymui 
auksinę progą, su nurodymais, kati 
laimė randasi arti iu. katrie jos įie
ško ir g' idauja su ja pasilikti ir ta 
visą galima nuveikti vakarais parė
tus iš savo dieninio darbo ir nedėl- 
diento pradžioje.

Del platesnių dykai informacijų 
adresuokite

C. Z. Urnich,
1542 So. Wood si., Chieago

LIETUVIU HOTELIS, 
1696 So. llalsted si., Chieago

PARDAVLMUi

PARDUODU hučernę ir grosernę. 
B'zn’s gerai išdirbtas per daug me
lu. Geroje vieloje. Biznis eina la
bai gerai. Priežastis pardavimo — 
p.rsunku dirbti.

Ona Simon, 
1102 So. Campbell avė., Chieago

PABSIDUODA arklys ir vežimas 
(Esprcssing business). Dėlei men- 
’ <r< K'*?ikalos turiu parduoti už ma
žą kainą.
3l)16 S. llalsted st., Chieago

PARDUODU hučernę ir grosernę. 
('•eroje vietoje. Biznis gerai eina. 
B'znis išduobtas ant cash. Dienoje 
I neduodama mažiausia už $80. T'k 
vu>na bučerne visoje apielinkėje. 
Tu oi varduoti tuojuiis už pirmą 
t rs’ulijinia. Mtddžiu atsišaukti grei
tai. Priežasij pardavimo sužinosite 
ant vielos. ,
1715 So. Canal st., Chieago, III.

RABI) \VIMU1: The Marle Blahnik 
Ehermacy. '^teigta nuo 1868 prie \V. 
18 si. 'Turi Imi parduota iš n.riežas- 
lies ligos. Puiki proga ąntiekoriui 
I i'ihaučiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliukai. Atsišaukite j

J. J. Sidlo,
)91l W. H|th SI. Chieago

PARSIDUODA I famllijų muri- 
I uis nan a-, akmvhų frontu, 2 fialai, 
I po I kambarius ir 2 fialai po 6 ka- 
Į mbarius. su maudyklėmis ir geru 
i hfismeiiiu. Bandos neša $58.00. Kas 
I p's 'fai rirks, tai galės nupirkti už 
s :7’o.oo.

i I IBI'R'I’Y 1 W’D X INVESTMENT 
COMPANY,

'."301 S. llalsted st., Chieago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
PAVYZDINGAS BIZNIS.

Sulartis pmfpminfi žvvro kainuoja 
plius %. Rasis $10 iki $50 į dieną 
pelno. Reikalauja priedo $1500 dėl 
mašinerijų. Indėtus pinigus gvara- 
ntuoja viešpatyste. Bonus ir pelnas 
mėnesiais A. L. ’T. 615 — 139 N. 
Clark st., Chieago.

PARSIDl’O!) \ labai pigiai keli lo
tai prie lietuvių parapijos už Wes- 
tern avė. Jeigu nori gauti lotą arba 
kt li , už pusę prekės, tai luojaiis at
sišauk. Guzas, vanduo, saidvokai. 
suros ir slrylai jau sudėti. Tiktai už 
$375.00, bet ta prekė tiktai ant vi
sai trumpo laiko, atsišaukite (nu
jaus ii* pasinaudokite šia proga.

John J. Lipski;
3301 So. llalsted si.. Pilone Boule- 
viird 6775. Residencija 2424 W. 45 si.

PAMATYK GREITAI
PARSIDUODA beveik pusdykiai 

4 l’am’diju didelis namas, kuris rei
kalingas biski pataisyti. Kaina liktai 
$2300.

UAESIDUODA 2-jų fainilijų mu
ro ir medžio namas 1 ir 6 kamba
rių. Reikia $1800 imokėl, o kitus 
raudos išmokės.

SVARBUS PRANEŠIMAS!
( hicagi/i randasi labai danu lietu

vių turinčiu automobilius. Vasaros 
laike kiekvienas, norčdan.ias pasiva
žinėti, traukia Į laukus, bet iki šiam 
laikui lietuviai neturi atsakančios 
vietos Chicagos priemieslyj kur bu
tu galimu, no pasivažinėjimui, gerai 
pavalgyli, pasivaikščioti ir abelnai 
sakant, smagiai praleisti laiką. Mes 
turime ant pardavimo labai tinka
mą virta dėl tokie- biznio, ir kas pra
dės tą biznį — sukraus didelius tū
rius. 'Ta viela randasi sale Wcstern 
avė. bul.varo ir netoli 111-tos gatvės, 
lik 5e davažiuoti karais. Yra 5 ak
rai žemės, labai didelis sodnas, la
bai daug visokiu kitokių medžių, di
delis daržas, trobos, suros ir van
duo suvestos ir užmokėtos, abelnai 
sakant, puikesnės vielos niekas ne
gali norėti ir surasti, o labiausia ta, 
kad tą vielą galite nupirkti liktai už 
pusę prekės jeigu pasiskubinsite. 
Laimė lik syki žmogaus gyvenime 
barškina i jo duris, .ši sykį laimė 
barškina į kieno nors duris ir kas 
nors ją įsileis. Del platesnių paaiš
kinimu kreipkitės i
LIBERTY LAND and INVESTMENT 

COMPANY,
3301 S. llalsted st., Chieago

Phoue Boulevard 6775.

MOKYKIžOS
VALENTINE DRESSMAKING 

COIJEGE8
6205 8<». Halated st., 2407 W. Ma 

diflon, 1850 N. Welk St.
137 Mokyklos Suv. Valstijom 

Mūvimas, Petrenu Kirpimas, Da- 
t gning. dėl biznio ir namų Vle 
•ns duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. GvarantHO- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes u# 
t40. Phone Seeley 164Š

8a AA PATEK, l*irmi»!»kš

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami a|)lankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile slailės arba dydžio, iš bi 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCĮIOOL

.1. F. Kasnicka, PerdėtiniR
118 N. La Šalie gal., prieš City Hali 

Atsišauki! ant 4-to iiug.što.

DKAb’G 'OS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininku Taryba. 
Laikinasai Komitelaa:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1810 S llalsted St., Chieago, III

K. JURGELIONIS, Xįce-Prez„ 
3133 Emeridd Ave\ Cliieago, III

A. LAUŠ, Sekretorius,
1810 S. llalsted St., Chieago, 111.

K. GUGES, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, III.

K-to Nariai:
T. DUNDULIS.

1915 S. llalsted SI., Chieago, II!
J.. ŠMOTELIS,

1061)1 Edbrnok Avė., Chieago, III 
JULIA žl'MAUT,

2919 \V. Division St.. Chieago, UI

CHICAGOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET.

.1. Gustaitis, pirmininkas,
2902 W. 391h St., Chieago, IR. 

P. Jakavičia, sekretorius
927 W. 33 pi.. Chieago, III.

P. Shvelnis, pirm, pagclbininkas,'
2156 Alecc PI.

J. Kalninė, raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, fin. rašt. ir biznio agenl., 
S. Danelavičia, Iždininkas,

1617 N. \Vinchester av., Chieago III 
L Jakubauskas, komiteto narys, 

3362 Loyve avė., (’hieago, III.
J. .šmotelis, komiteto narys

10604 Edbrųoke avė., Chieago, III 
b'. W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvey, 111.

J. Vilis komiteto narys,
2538 l'rankfo!*! St. Chieago. III.

A. C. W. of A. LIETUVIU SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepaitis. pirmininkas.
4812 W. 15-tli SI., Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, pagclbininkas,
1732 N. Lincoln str

J. Kalnine, nutartimi raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas,
1356 N. Hoyne avė. 

J. Katilius, iždininkas.
1685 Milyvaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmą pėl- 
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wil\vaukee avė. 7:30 v. v.

RYTMETĮ N ĖS Ž V AIG Ž D ES 
pašalpos ir pasilinksminime 

KI.IUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas,
1747 Nori h Avė.

J. čepelis, pirm, pagclbininkas,
1030 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street 

Susirinkimas ntsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 \Vabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sam. Venckus, pirminikas,
1903 Ruble str. 

John Petrauskas, pirm, pagelbinink., 
664 W. 18 St. 

Klem. Liaudanskas, nut. raštininkas 
1439 N. 50lh avė., Cicero. III. 

Frank Micklin, turtų raštininkas,
1906 S. Union Avė. 

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 W. 21st Str. 

Kaz. Kalinauskas, ligonių globėjas,
3041 W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi- 
i'irvkimus laiko kas antrą nedčldicnį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jitl. Malinausko svetainėje, 1813 
S. llalsted SI., ir kampas 19-tos gat.

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KF.NOSHA, W1S.

II. Labanauskas, nirmininkas, 
819 Edyvard Street 

Baubonis T„ Vice pirmininkas, 
728 Park Ct

F. Basčius, prot. sekretorius,
50 IIawland Aye. 

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

Tadas Varanavičius, iždo globėjas, 
G3 N. Sheridan Rd.

LIETUVIU DARBININKU DR-.TOS 
AMERIKOJE VALDYBA 191E M.

Kazimieras Rugis, pirmininkas, 
1714 \Vabansia avė.

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

L. AnlonaVlčia, nutarimų rast.,
1713 Ruble St. 

loozas Kazius, tūrių rašt.,
•1109 Montgoinery st. 

Kazimieras Chapulis, iždininkas,
1840 So. llalsted si.

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

Fr. Girdyvninis, Fin, Rašt.,
2000 So. llalsted Str. 

Petras Luza, kasos globėjas,
1916 Canalport’ Avė.

I. JankcviČia, maršalka,
726 W. 18111 st.

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KL1UBO 

VALDYBA 1918 METAMS.

Juozapas Užubalis, pirmininkas.
2823 Jackson Blvd. 

Povilas Atkočiūnas, pirm, pageli)..
342 S. Cravvford avė. 

lonas Burčikas, nutarimų rašt..
1217 S. Spauldnig av 

Andriejus Karoblis, fin. raštininkas, 
807 S. Spoidding avė. 

Mykolas Knziunas. iždininkas.
1501 S. Harding avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldieiiĮ kiekvieno mėnesio, pir
mą valanda no Dietii, John l'ngcl 
svetainėje, 3720 W. Harrison st.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIU ir SESE BU VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 YVabash aye.

Stanislovas Shimkus. vice-pirminin..
10707 Waoasb Avė.

F. Grigula, prot. raštininkas.
10443 YVentyvorth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 
319 E. 115 St. Kensington, III.

Draugyste savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėlnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30,vai. vakare. 
F. Shedyvillo svetainėje. 341 Kensin- 
glon avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas .Urbutis

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIOS 
SAVIT\EPINES PAŠALPOS 
VALDYBA 1918 METAMS:

P. Galskis, pirmininkas,
1356 N. Hoyne Avė

V. Ascila, nutarimų raštininkas, 
1649 Girard St

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

K. čepukas, iždiniitkas,
1648 AV. Division st.

A. Monlvidas, Daktaras,
3332 AV. North Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedčldieni kiekvieno mėnesio, Zwią 
z.ek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Milyvaukee avė.; ova 
džia 2 vąl. po oiet. «

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENCISIIA, WIS., VALDYBA 1918 m.

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
» 402 Lincoln Str.

Ig. Jesaliūnas, pirm, pagclbininkas, 
653 Garden str 

Fclix Bartkus, prot. raštininkas,
R. R. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Ant. Pak.šis, iždininkas,
462 Jenne Str. 

Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 
165 Pleasant St 

Pranas Kimontas, iždo globėja,
730 Engei str 

Jonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden Str. 

Mikolas NakruŠas, maršalkas,
420 Orange Str. 

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince str. 

Juozas Jurevičia, velavne.šys,
152 Main Str 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56. 

Petras Rimkevičių, durininkas,
424 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičių, durininkas,
614 Markei Str

Lietuvišku Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 1918 METAMS

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

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageli)., 
631 W. 18th SI.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. llalsted St

S. DANTA, raštininkas,
• 812 AV. 19th St.

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda,
Lithuanian National Ccmetcry, 

Summit, 1)1.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yrą su- 
kvicčiiupi per atvirutes į svetainę 
pasamdomn nėr valdyba.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

•
M. Dundulienė, pirmininkė,

1915 So. llalsted st.
K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.

2252 AV. 22 n d St.
T. Pabarškienč, nutarimų raštininkė, 

3429 AVallacc str.
E. Ulkulė, finansų raštininkė,

2137 AV. 21 PI

DR-.IOS LIETUVOS MYLĖTOJU 
VALDYBA 1918 METAMS

L. Burba, pirmininkas
2003 .leffcrson si. (’hieago. 

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 AVest 171 h Street.

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

\V. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 AVest 191b St.

J. Artišauskas, iždininkas,
3253 So. llalsted St., Chieago.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
8HEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. 101 h St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 liuoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
160Ž Indiana Avė. 

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
( 1023 Broadyvay avė.

Antanas Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th S|. 

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 101h St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka, 
1309 Broadyvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėlnyčią kiekvieno mėnesio Eagh- 
liuli svetainėje.

DRAUGYSTES LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

A. Booben, pirmininkas,
3231 Emerald Avė.

AV. Buishis, pirm, pagclbininkas,
900 AV. 191 h St. 

Juozapas Zitro, nut. raštininkas,
1919 S. Union avė.,Chieago

B. Rusgis, finansų raštininkas,
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
D. Chepela, 2-ras iždo globėjas, 
J. Skyrius, iždininkas.

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

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

K. Pašakarnis, pirm, pagclbininkas,
321 E. 116 St.

K. Raltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbulas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Placc.

F. Shedvillas, kasierius,
311 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę |)čtnyčią kiekvieno mene
sio h’. Sliedviljo svetainėj, 311 Kęn- 
singlon avė.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLUJBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas,
1714 AVabnnsia Avė,

J. Dauginis, vicc-pii nilninkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1019 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

/ 1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Val>ansia avė.

Vyriško Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

S. G O R D O N
1415 S. llalsted Str.. Chlcairo. III.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, beparlyvi- 

šką laikraštį; tik $1.01) melams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
farmos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hari, Miehigan

i^'p11 -
SVEIKATA 

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatų.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kimo 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2J)0 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 S. llalsted st., Chieago, III.




