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Suv. Valstijos kareje su 
Austrija

True translation filed with the post- ^so karjnės misijos Rusijoj, 
6, 1917, as reųuired by the act of taip ir maj. M. C. Kerth, lai- 
Dctober 6,1917. . | kinis karinis atašė prie Ame-
Suv. Valstijos yra karėje su rikos ambasados, paduodami

Austrija nuo vidurdienio, ‘
gruodžio 5 dienos. Kong
resas balsuos rezoliuciją 
pėtnyčioj.

bolševiką valdžiai notas apie 
Su v. Valstiją pažvalgą į ban
dymą padaryti atskirą taiką 
ir pertraukimą mušią su Vo
kietija, jie veikė be instruk
ciją iš Washingtono.WASHINGTON, gr. 5. — 

Suv. Valstijos oficialiai sto
jo karėn SU Austro-X engri- True translation filed with the post- 
ja šiandie vidurdienyj ir da
bar tos dvi ša lįs yra prie
šais.

Nors kongresas nieko for
maliai neveiks paskelbime 
karės iki pėtnyčios, vienbal
siai užgirtoji atstovų buto 
užrubežinių reikalu komite
to rezoliucija paskelbianti 
karę tarp Suv. 
Austro-Vengrijos, 
valandą ir dieną pradžios 
karės.

Ta rezoliucija tapo peržiū
rėta prezidento Wilsono ir

•master at Chicago, III., on December 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
SUV. VALST. KARĖ KAŠ
TUOS IKI LIEPOS. 1919 

23 MILIARDUS DOL.

Sekretorius McAdoo pasiun
tė kongresui išlaidų ap

skaitymą.

nustato WASIHNGTON, gr. 5. — 
Sulig iždo sekretoriaus Mc- 
Adoo apskaitymo,- pasiąsto 
kongresui. Su v. Valstijoms

mento pirmiau negu ji buvo 
šiandie priimta atstovų bu
to užrubežinių reikalą komi
teto. P imlesnioji rezoliuci-

Vengrijai, parašyta ir Įteik
ta atstovu butui. Šiandie 
nėr komiteto ipirmininką .

paskolas svetimoms 
karė kaštuos

ėmus 
valstybėms 
daugiau kaip $23,000,000,000.

Paprastos išlaidos fiska- 
liam metui, užsibaigiančiam 
birželio 30 d., 1918 m., sieks 
$12,316,295,223, iš kurių $11, 
527,709,023 bus supenėti ka
rės mašinai.

Apskaitomos išlaidos fis- 
, užsibaigian

čiam birželio 30 d., 1919 m., 
siekia iki $12,701,838,980, iš 
kurių $11,605,889,500 skiria
mi vedimui karės.

pažymint valandą ir dieną kajjam metui, 
karės pradžios.

Sekamą rezoliuciją priėmė 
komitetas ir įnešė kongre
sai! :

“KADANGI imperiališko-

grijos valdžia pertraukė di
plomatiškus susinėsimus su 
Suv. Valstijų valdžia ir pa
pildė karės aktą prieš Suv. 
Valstijų valdžią ir žmones, 
tarpe kurių yra laikymasis 
žiaurios karės submarino- 
mis, priimtos jos talkininkės, 
imperialistiškos Vokietijos 
valdžios, su kuria Suv. Vals
tijos yra karėje ir duodant 
savo talkininkei aktyvę pa
ramą ir pagelbą kaip ant ju
rų, taip ir ant sausumos ve
dime karės prieš Suv. Vals
tijų valdžią ir žmones, todėl 
tebūnie

“NUTARTA per Suv. Val
stijų senatą ir atstovų butą 
kongreso susirinkime, kad 
karės stovis butų ir šiuo yra 
paskelbiamas esančiu ir bu
vusiu nuo vidurdienio gruo
džio 5 d., 1917, tarp Suv. Val
stijų ir imperiališkos ir ka
rališkos Austro-Vengrijos 
valdžios; ir kad prezidentas 
butų ir šiuo jis yra, autori
zuotas ir palieptas vartoti 
visą laivyno ir karinės Suv. 
Valstijų jiegas ir valdžios 
turtus vedimui karės prieš 
imperiališką ir karališką Au
stro- Veng. valdžią, ir kad ka 
rę privedus prie laimingo už
baigimo, Suvienytųjų Valsti
jų kongresas šiuo prižada vi
sus šalies turtus.”

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
G. 1917* as reųuired b> the act of 
October 6, 1917.
AREŠTUOS DAUGYBĘ 

AUSTRŲ.

Kaip tik bus paskelbta karė.

WASHINGTON, gr. 5. — 
Laukdamas paskelbimo ka
rės Austrijai, teisią departa
mento agentai šiandie svars
tė apie planus areštuoti viso
je šalyje daugybę Vengrijos 
pavaldiniu, nužiūrimą esant 
priešo agentais.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. IH.. on December 
G, 1917, as reųuired by the act 
October 6, 1917.

CHINŲ SUKILĖLIAI 
PAĖMĖ MIESTĄ.

of

Japonai gelbės svetimšalius.

PEKING, gr. 5. — Sukilė
liai paėmė Chungking mies
tą. Ten viešpatauja visuoti
na panika. Išsodinta japoną 
jurininkai apgynimui sve
timšaliu. c

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceniber 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

TRĮS PRISIPAŽINO 
KALTAIS.

I’rue translation filed with the post- 
fiiaster at Chicago, III., on December 
G, 1917, a.s reųuired. bv the act of 
October 6. 1917.

VEIKĖ BE PALIEPIMŲ.

Jie dalyvavę suokalbyj su 
kelti Indijoj revoliuciją.

WASHINGTON, gr.

šiandie oficialiai užreiškė,

Judson, viršininkas Ameri-

SAN FRANCISCO, gr. 5. 
— Trįs iš labiausiai žymiau
sių iš 34 žmonių, kaltinamų 
dalyvavime suokalbyje su
kelti Indijoj revoliuciją 
prieš Anglijos valdžią, šian
die Su v. Valstijų distrikto 
teisme prisipažino esant kal
tais.

j Jais yra leut. Wilhelm Von 
' Bricken, buvęs vietinio gene- 
ralio konsulo karinis atašė; 
George Rodick, buvęs vokie
čių konsulas Honolulu ir ka
rtą buvęs Hawaiian Sugar 
Planters Ass’n prezidentu ir 
H. A. Schroedėr,’ kuris užė
mė Rodicko vietą kaipo kon
sulas Honolulu.

True translation filed with the post-1 
master at Chicago, III., on December . 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

MOKESČIAI PADIDĖJO

Valstijos mokesčiai šiemet 
bus augštesni 10c.

Nori kad valdžia 
operuotų gele

žinkelius

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
KORNILOV TURĮS 400 

KAZOKŲ.

Pabėgęs iš Mogilevo ir 
buvęs Oršoje.True translation filed with the post- 

niaster at Chicago, Iii., on December 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917. ,
ir a.k „„i LONDONAS, gr. 5. — IšKongresmanas Sabath ragi-pet dQ . « Mail 

na, kad pati va dzia ope- f ka buvusia vy
ruotų geležinkelius ir k’- ^ausias komanduotojargen. 
sy as’ 'Kornilov, ištruko nuo Mogi-

leve iš bolševikų ir yra lydi
mas 400 kazokų. Panedėlyj 
jis buvo Oršoje, į šiaurę nuo 
Mogilevo.

WASHINGTON, gr. 5. — 
Kongresmanas Sabath iš Il
linois šiandie įnešė bendrą 
rezoliuciją, kad valdžia laiki
nai paimtą ir operuotą vi
sus geležinkelius ir angliąSPRINGFIELD, III., gr. 5

— Valstijos mokesčių komi- kasyklas, kad pagerinus tra- 
sija šiandie nustatė valstijos nsportaciją ir 
mokesčių 1917 m. ratą 90 ce
ntų, arba 10c. augščiau ne
gu buvo pereitais metais, rintų sąlygas, paėmimas tu 
Rata padalinama sekamai: 
abelnoms išlaidoms 63.75c., 
mokykloms 15.75, Illinois u- 
niversitetui 10c., vandens 
keliams pusė cento.

sumažinus 
kainas. Joje pasiūloma, kad 
jeigu laikinė kontrolė page-

retą būti padarytas nuolati
niu ir sutverta komisija nu
statymui nuosaikaus atlygi
nimo.

Iš karės lauko
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on Deceniber 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

APLEIDO NEKURIAS 
POZICIJAS.

Vokiečiai pradėjo atakas 
Italijos fronto.

Austrija paskelbusi 
taikos sąlygas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Premieras Czernin paskel
bęs sąlygas, kuriomis 

Austrija taikintųsi.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
G, 1917, as reųuiręd by the act of 
October 6. 1917.
Pirklybos komisija irgi už 

paėmimą geležinkelių.
WASHINGTON, gr. 5. — 

Tarpvalstijinės pirklybos ko
misija šiandie rekomendavo 
valdžios operavimą geležin
keliais laike karės, jei suvie
nijimas transportacijos sis
temų nebus kongreso leistas.

,80 žmonių žuvo ant iaivo
True translation filed with the post- įTruc translation fih-d *nh th« i»ost- 
mąster at Chicago, III., on December ' master at Chicago, III., on December 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

DAR DAUGIAU SLAPTŲ 
DOKUMENTŲ PAS

KELBĖ.

6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Vokiečių submarina be per
sergėjimo paskandino an
glų pasažierini laivą. 120 
žmonių išgelbėta.

Bolševikai paskelbė susiraši
nėjimus apie įtraukimą 

Chinijos j karę.

PARYŽIUS, gr. 5. — Su
lig žinios iš Zuricho, išspaus
dintos šiandie laikraštyj L’- 
Information, Austro-Veng
rijos premieras Czernin pa
skelbė savo šalies taikos są
lygas, paremtas pripažini
mu tautinės Čielybės, ekono
minės laisvės, pilna visų ša
lių neprigulmybe ir gvaran- 
cija laisvo šalies plėtojimosi.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago. III., on December 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
AUSTRIJOS KARALIUS 

BIJOSI IŠDRASKYMO
VALSTYBĖS.

True translation fileo vvith the post 
master at Chicago, III., on December 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

RUMUNIJA TARIASI 
APIE PERTRAUKIMĄ

MŪŠIŲ?
BERLINAS, gr. 5. — Ka

rės ofisas paskelbė, kad ta
rybos tarpe rusų ir vokiečių 
apie pertraukimą mūšių ple
čiasi ir ant Rumunijos karei
vių.

RYMAS, gr. 5. — Karės 
departamentas šiandie pas
kelbė, kad-priešas pradėjo a- 
takas ant italų linijos Asia
go augštumoj. Visas jų pa
sisekimas buvo tame, kad 
jie paėmė nekurtas -pozici
jas, kurių netekimas nesusil
pnino italų apsigynimo lini
jos.

Italai pasitraukė iš neku
riu priešakinių savo linijos 
pozicijų tarpe Monte Tonde- 
reosar ir Monte Bandoneo- 
cho, į šiaurryčius nuo Asia
go.

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, UI., on December 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

LAUKIAMA VOKIEČIŲ 
OFENSIVO.

PETROGRADAS, gr. 5.— 
Bolševikų užrubežinių reika
lų ministeris paskelbė slap
tą telegramą, pasiųstą Rusi
jos užrubežinių reikalų mi- 
nisterio rugpjūčio mėn. 1917 
m. diplomatiškiems atsto
vams Paryžiuje, Londone ir 
Tokyo, paliečiančią tarybas 
apie Chinijos stojimą karėm 
Joje paliečiama sumany
mas, kad talkininkai paleng; 
vintų tokį žingsnį, pasiūlyda
mi atidėjimą mokėjimo bok
serių sukilimo kontribucijos 
per visą karės laiką ir pen
kiems metams po jos. Rusi
ja pranešė sutinkanti su tuo, 
bet priminė, kad sutartis ne
buvo užbaigta.

“Vėliaus”, sako telegrama, 
“klausimas apie atidėjimą 
vėl iškilo. Mes skaitome, 
kad delei pamatinių permai
nų aplinkybėse, mes nesame 
surišti pirmesniais išdėsty
mais. Tečiaus norėdami at
likti draugišką patarnavimą 
ir priimdami atidon propor- 
cionalę dalį ir tt. mes sutin
kame užleisti 10 nuoš. iš mu
sų 28 nuoš., jeigu valdžios 
nutartų atlyginti Chinijai 
Japonijos pasiūlytomis sąly
gomis.”

LONDONAS, gr. 5. — Su- 
lig rytmetinių laikraščių, an
glą laivas Apapa tapo torpe
duotas ir paskandintas.

/ 80 pasažierių ir laivo įgu
la žuvo kartu su laivu.

Apie 120 pasažierių tapo 
išgelbėta.

Pranešama, kad submari- 
na šaudė į moteris ir vaikus 
atvirose valtyse.

Sulig Daily Mail, po dvie
jų mėnesių kelionės, laivas 
Apapa plaukė į namus, kada 
tapo torpeduotas be perser
gėjimo. Gelbėjimo valtjs ta
po tuojaus nuleistos ir visi 
butų išsigelbėję, bet kada 
moterįs ir vaikai buvo sodi
nami į valtis, submarina pa
leido antrą torpedą.
. Kita žinia sako, kad 40 pa
sažierių ir 30 narių įgulps 
paskendo ir kad išsigelbėju
sieji tapo išsodinti vakari
niuose pakraščiuose.

I'rue translation filed with the post- 
master al Chicago, III., on December 
G. 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.
PASKANDINTA 13 NOR

VEGŲ LAIVŲ.

Ant jų žuvo 41 žmogus.

tvirtina, kad Austro-Vengri
jos karalius savo kalboje au- 
strų-vokiečių delegacijai pa
sakęs, jog dvilypė monarchi
ja yra prisirengusi bile dienąAustrija esanti visuomet pa

sirengusi daryti taiką,! įvykinti taiką, kuri užtikrin- 
kuri užtikrintų jai čiely- tų monarchijos čielybę.
bę. Tečiaus jis pridūrė, kad jo 

šalis nesustos kariavus kol 
AMSTERDAM, gr. 5. —'jos priešas neišsižadės savo 

Gautoji čia iš Vienuos žinia troškimų ją išdraskyti.

Aristokratės moterįs irgi mokinasi slaugyti ligonius, 
kad paskui važiavus į karės lauką ir ten slaugyti sužeis
tuosius kareivius ir oficierius.

ITALIJOS ARMIJOS 
KVATIERA ŠIAURINĖJE 
ITALIJOJ, gr. 4. — Sulig 
šiandie čia gautą pranešimą, 
austrai ir vokiečiai sutraukė 
dideles spėkas žmonėmis ir 
kanuolėmis Asi'ago apygar
doj ir laukiama atnaujinimo 
jų ofensivo. Pranešimai me
na, kad priešas turi sutrau
kęs 10 diviziją kareivių.

Expliozija atmini 
cijos dirbtuvėj.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
8 darbininkai užmušta, 25 

sužeista, kada eksplodavo 
T. N. T. ir sugriovė Aetna 
dirbtuvę.

LONDONAS, gr. 5. —No
rvegijos legacija paskelbė, 
kad lapkričio mėn. iš prie
žasties karės norvegai pra
žudė 13 laivą, 19,092 toną į- 
talpos.

Iš tos pačios priežasties 
žuvo 41 norvegai.
True translation filed with the post- 
6, 191L. as reųuired by the act of 
3, 191/7 as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLIJA UŽGINČIJA.

Sako, kad tai begėdiškas me
las, kad Rumunija jieš- 
kanti atskiros taikos.

True translation filed with the post- 
rųaster at Chicago, III., on December 
6, 1917, as reųuired by the act of 
October 6. 1917.

Paėmė pozicijų.
BERLINAS, gr. 5. — Ka

rės ofisas šiandie paskelbė, 
kad austrų-vokiečių spėkos 
vakar paėmė nekurias kalvų 
pozicijas Selte Comuni apie- 
linkėj, kalnuotame šiaurinės 
Italijos fronte.

True translation filed wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
6, 1917, as reųuired by the act c? 
October 6, 1917.

ANGLAI PRIE PAT 
JERUZOLIMO.

of

Gali užimti jį kada tik nori.

PITTSBURGH, Pa., gr. 5 
— Aštuoni darbininkai tapo 
užmušta', du prapuolė, o dau
giau kaip 25 sunkiai sužeis
ta, kada šiandie vakarop ek- 
splodavo T. N. T., sugriau
damas Aetna Chemical Co. 
dirbtuvę Heidelberg prie- 
miestyj. Ekspliozija prida
rė nuostolių dirbtuvei už 
$250,000, taipgi ištrupėjo di
rbtuvių ir namą langai dvie
jų mylią radiuse. Visi už
muštieji ir sužeistieji yra ko
mpanijos darbininkai.

Priežasties ekspliozijos ne
žinoma. Ji įvyko džiovinimo 
skyriuje, viename iš astuo
nių 48,000 galionų kubilų, 
kuriuose buvo virinama stip
ri sprogstančioji medega — 
trinitrotoloul.

LONDONAS, gr. 5. — Pa
duodamas austrų oficialį 
pranešimą apie Rumunijos 
pasiūlymą tarties apie per
traukimą mūšių, anglų ofici- 
alis pranešimas sako:

“Nėra nė trupučio tiesos 
šiame begėdiškame praneši
me”.
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago. III., on December 
G, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

IŠRINKO SIBERIJOS.. 
PREMIERĄ.

Tikimasi atšaukimo Siberi- 
jos kariuomenės iš fronto.

WASHINGTON, gr. 5.— 
Sulig oficialią pranešimų Je- 
ruzolimas yra beveik anglų 
malonėje. Gen. Allenby ka
riuomenė gali įeiti į miestą 
kada tik ji nori. Tečiaus dėl 
strategišką išrokavimų ang
lai dabar rūpinasi apsupa
muoju judėjimu, prasidedan
čiu nuo Jaffos.

Žinia sako, kad 10 turkų 
diviziją tapo išvaikyta ir mu- 
zulmanai negali bandyti di
desnių veikimų Mesopotami
joj- .

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
6. 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
PALIEPĖ INTERNUOTI.

HAPARANDA, gr. 5. — 
Sulig čia gautos žinios, nau
jos Siberijos respublikos pre- 
mieru paskirtas yra Potpin. 
Tikimasi, kad jis atšauks vi
są Siberijos kariuomenę iš 
fronto.

Bolševikai paliepė internuoti 
laikinosios valdžios narius, 

bet tie pasislėpė.

LONDONAS, gr. 5. - 
Reuterio telegrama iš Rusi
jos sostinės praneša, kad 
Petrogrado revoliucinis ka
riškas komitetas paliepė in-

ternuoti Kronštadte visus 
tuos, kurie pasirašė po ma
nifestu, išleistu nedėlioj, va
rde laikinosios valdžios. Vi
si pasirašiusieji tečiaus ap
leido Petrogradą ir jų vieta 
pasislėpimo nesurasta.

SKAITYK IR PLATINK , 
“NAUJIENAS.”
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News

Riblėsiied Daily cxcept Sunday by 
Th« Lithuanian Nev»s Pufo, Co., Ine.

1840 SO. HALSTED STREET
* CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Otipagoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei.......................... 12 centų
Menesiui........................50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pactu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me- 
ams $6.00; pusei metų $3.50.

Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00; pu- 
fcvi metų $3.00; trims mėnesiams 
>1.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Decembcr 
f>, 1917, as retjuired by the act of 
October 6, 1917.

Prezidento
Wilsono 
kalba.

Pereitą utaminką prezi
dentas Wilsonas vėl patiekė 
savo nepaprasto iškalbingu
mo pavyzdį kalboje, atlaiky
toje bendrame abiejų kon
greso butų posėdyje.

Jo kalba tečiaus turi reik
šmės ne tiktai kaipo stambus 
retorikos tvarinys, o ir kaipo 
autoritetingas didesniosios 

pasaulio dalies valdžių pra
nešimas. Prezidentas Wilso- 
nas jau senai tapo pripažin
tas, kaipo oficialės talkinin
kų minties reiškėjas; šitoje 
rolėje jisai pasirodė prieš 
kongresą ir užvakar.

Politika, kurią preziden
tas užbrėžė Suv. Valstijoms 
ir talkininkams dabartinėje 
karėje, charakteringu budu 
tapo išdėstyta toje kalbos da
lyje, kurioje kalbama apie 
Austriją. Prezidentas pasa
kė: ‘"Taika, kurią mes pada
rysime, turi.... taip-pat pa- 
Huosuoti Austro-Vengrijos 
tautas, Balkanų tautas ir 
Turkijos tautas, kaip Euro
poje, taip ir Azijoje, nuo ne
lemto svetimo Prūsų milita- 
rizmo ir komercinės auto
kratijos viešpatavimo”. Ir 
toliau: “Kada aš sausio mė
nesyje užreiškiau, kad pašau 
h’o tautos turi teisės ne tik
tai naudoties laisvais jurų 
keliais, o ir be kliūčių ir truk
dymų prieiti prie tų kelių, 
tai aš turėjau omenėje, ir tu
riu omenėje dabar, ne vien 
tiktai mažasias ir silpnąsias 
šalis, kurios reikalauja mu
sų užtarimo ir paramos, o 
taip- pat ir didžiąsias galin- 
gasiasvalstybes, ir tai lygiai 
dabartinių musų karės prie
šininkų, kaip ir talkininkų 
pusėje. Aš turėjau omenėje, 
ir tebeturiu omenėje dabar, 
tarp kitų pačią Austriją, ly- 

giai kaip Serbiją ir Lenki- 
JĄ •••

Truputį žemiaus po šitų 
žodžių Wilsono kalboje se
ka šitokie sakiniai:
“Viena labai trukdanti kliū
tis, stovinti ant musų kelio, 
yra ta, kad mes kariaujame 
su Vokietija, bet nekariauja
me su jos talkininkais. To
dėl aš labai rimtai patariu 
kongresui tuo jaus paskelbti 
karės stovi tarpe Suv. Val
stijų ir Austro-Vengrijos”.

Pats Wilsonas jautė, kad 
kiekvienam mesis į akis grie- 
štas prieštaravimas tarpe 
pirmesnių jo žodžių apie Au
striją ir šito jo patarimo, ir 
jisai užklausė: “Ar Jumis iš
rodo keista, kad šitokia yra 
užbaiga mano išvadžiojimų, 
kuriuos aš tik-ką išdėsčiau 
prieš Jus?” Ir atsakė: “Ta
tai nėra keista. Tatai, ištiesų, 
yra neišvengiama logika to, 
ką aš pasakiau”.

Pasakė-gi prezidentas, 
kaip matėme, kad Austro- 
Vengrija yra po Prūsų mili- 
terizmo ir komercinės auto
kratijos jungu, ir kad ji turi

būt nuo to jungo palinosuota. 
Paliuosuot ją galima, prezi
dento nuomone, sumušus Vo
kietiją; o kadangi Vokietija 
naudojasi, kaipo savo įran
kiu, pavergtąja Austro-Ven
grija, tai prisieina kariaut 
ir prieš ją. Tame r yra ta, pa
sak Wilsono, “neišvengiama 
logika”.

Prieštaravimų logika. Iš 
vienos pusės—noras paliuo
suot šalį nuo svetimo jungo, 
o iš antros pusės—karė prieš 
tą šalį, šitokiuose prieštara
vimuose apsireiškia dabarti
nių valdžių politika. Jos šak
nis yra šių dienų, kapitali
stinės, į priešingas klesas 
pasidalinusios, visuomenės 
prieštaravimuose. Stovint 
ant kapitalizmo pamato, per 
juos peržengti negalima; jie 
yra “neišvengiami”.

Taigi pamatinė prezidento 
kalbos mintis yra karės tęsi
mas, koliai nebus sutriuškin
tas “pasaulo pavojus”, Prū
sijos militarizmas. Šituo 
žvilgsniu Wilsono kalboje 
nėra nieko nauja. Bet šalę 
šitos pamatinės mintis joje 
randasi keletas gana Įdomių 
dalykų, paliečiančių kitus 
klausimus.

Viena, prezidentas Wilso- 
nas aiškiai pripažįsta Rusi
jos taikos formulos teisingu
mą— “be aneksijų,be kontri
bucijų”. Jisai sako, kad ši
ta formula esanti “neaptašy
ta” (erude), ir kad jąja 
uoliai naudojąsi “vokiečių 
intrigos meisteriai”, vienok 
jisai atranda, kad įdėtasai į 
ją principas sutinka su tei
singu žmonių supratimu apie 
tiesą. Ir jisai pataria ją pa
imti į savo globą tikriem- 
siems josios draugams.

Antras įdomus dalykas 
prezidento kalboje yra jo at
viras užreiškimas, kad Vo
kietijos priešininkai privalo 
daug aiškiaus išdėstyt savo 
karės tikslus, negu jie tatai 
darydavo iki šiol. Wilsono 
nuomone, talkininkai padarė 
didelę klaidą, vengdami .at
virumo. Jeigu jie butų nuo 
pat pradžios aiškiai pasakę, 
už ką jie kariauja, tai “Ru
sijos žmonių simpatija ir en
tuziazmas butų gal ant visa
dos palikę talkininkų pusėje, 
įtarimai ir neužsitikėjimas 
butų buvę prašalinti ir tikra, 
^pastovi vienybė butų buvus 
įvykinta. Jeigu jie (rusai) 
butų tikėję į šituos dalykus 
pačioje savo revoliucijos pra
džioje ir jeigu jie butų pas
kui sustiprinta šitame tikė
jime, tai butų išvengta tų 
liūdnų atsitikimų, kuriais pa 
si žymėjo jų pastangos įvy- 
kint tvarkią ir pastovią lai
svų žmonių valdžįą.” šitie 
prezidento žodžiai rodo, kad 
jisai geriau supranta pasku
tinio Rusijos kriziso priežas
tis, negu tie laikraštiniai 
džingos, kurie šūkauja apie 
bolševikų parsidavimą kai
zeriui.

Labai įdomus, pagaliaus, 
dalykas yra Wilsono pasa
kymas, kad Vokietiją gal ne
būtų galima priimt į tautų 
bendrovę, jeigu jos žmonės 
“ir tuomet, kai pasibaigs ka
rė, butų priversti gyventi po 
ambitiškų ir intriguojančių 
valdonų valdžia, kurie mato 
nuados pasaulio taikos ardy
me.” šitais žodžiais prezi
dentas juk užreiškia ne ką 
kita, kaip— kad taika gali 
įvykti pirmiaus, negu bus 
nuversti dabartiniai Vokie
tijos valdonai, šitoks užrei
škimas išeina pirmu kartu 
nuo karės pradžios iš lupų 
atstovo valdžios, priešingos 
Vokietijai. Ir kadangi pre
zidentas kalbėjo visų talki
ninkų vardu, tai jo žodžiai 
liudija, kad talkininkų karės 
politikoje žada įvykti žymi 
atmaina.

Juo labiaus prišeina tos at
mainos laukt, kada imi do- 
mon šį pastarąjį Wilsono už-

reiškimą kartu su jo pripa
žinimu rusų taikos formulos 
ir su jo patarimu aiškiai iš
dėstyt talkininkų karės tik
slus. Visuose šituose trijuo
se punktuose Anglija su 
Francija iki šiol ėjo visai ki
tu keliu.

Nėra abejonės, kad prezi
dento pozicija tapo nustaty
ta po Rusios atsitikimų įtek
me? Nuo dalykų stovio Ru
sijoje priklausys ir tai, ar 
talkinikai galutinai ją pri
ims, ar jie ateityje vėl grįš į 
pramintąjį “triuškinimo” ta
ką.

Apžvalga.
Tnie trąnslation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
6, 1917, as remiired by the act o 
October 6, 1917.
VOKIETIJOS SOCIALI
STAI UŽ TAIKĄ.

Iki šiol Amerika turėjo ne
daug žinių apie Vokietijos soci- 
al-demokratų partijos (Scheide- 
mann’o partijos”) konvenciją į- 
vykusią Wuerzburge. “New 
York Call” redakcija gavo da
bar socialistų laikraščių iš Fran- 
dijos ir juose rado smulkesnių 
tos konvencijos aprašymų. Tarp 
kitko ji paduoda perspausdintą 
iš “L’Humanite” Wuerburgo 
konvencijos rezoliuciją, kuri bu
vo priimta paskutinėje sesijoje 
262 balsais prieš 14. Rezoliucija 
skamba:

Pragaištingoji pasaulio ka
re jau tęsėsi daugiau, kaip 
trejus metus, o valdančiosios 
jiegos dar vis neįstengia su
rast kelio prie taikos.

Suvažiavimas dar kartą iš
reiškia savo įsitikinimą, kad 
turi įvykti talka, kuri nepa
vergtų ne vienos šalies poli
tiškai, ekonomiškai arba fi
nansiškai.

Tiktai šitokio taikos pro- 
gramo paskelbimas gali per
galei, Visose šalyse, nelabą
sias jiegas, kurios stengiasi 
pratęsti karę. Tiktai šitokios 
rūšies taika turėtų savyje pa
stovumo užtikrinimą.

Suvažiavimas skaito tas są
lygas, kurios buvo išreikštos 
Vatikano notoje ir Vokietijos 
atsakyme, tinkamu pamatu 
pralieti taikos derybas.

Jisai reikalauja, kad Vokie
tijos valdžia be jokių svyra
vimų imtųsi Belgijos atstaty
mo darbo, kaipo neutrales 
valstybės, panašios į kitas 
neutrales valstybes.

Jisai protestuoja didžiau
siu smarkumu prieš pieną 
Elzaso-Lo taringi jos išdalini
mo tarpe federalių Vokietijos 
valstybių.

Suvažiavimas griežčiausiai 
protestuoja prieš pan-germa- 
uistų ir vadinamosios “Tėvy
nės partijos” aneksijų troški
mus. Jisai protestuoja prieš 
besąžiniškas machinacijas tų, 
kurie vartoja savo pasakiš
kus kares pelnus taikos truk
dymui, ir kurie, be to, turėjo 
drąsos pažeminti žodį “Tėvy
ne”, įdėdami ją į savo parti
jos programą. Ant šitų fra
kcijų puola pasibaisėtina at
sakomybė už sustiprinimą tų 
jiegų priešininkų šalyse, ku
rios ilgina karę, ir kurios nau
dojasi proga sužadini karin
gus jausmus savo viengen
čiuose.

Vokietijos valdžia turi pa
reigą pasipriešinti toms į- 
tekmėms, kurios stoja už a- 
neksijų politiką, ir griežčiau
siai pasmerkti oficialius šitos 
politikos &reiškėj us.

Suvažiavimas reikalauja, 
kad tuojaus butų išpildyta 
karštas Vokietijos troškimas 
demokratijos.

Jisai atsisakė imti ant sa
vęs atsakomybę pž pasekmes, 
kurios gali ateiti, jeigu bus 
atideliųjama naujos demokra
tinės organizacijos įsteigimas. 
Bausme puls ant galvos tų, 

kurie nesupranta gadynės 
ženklų.

Dėdamas savo viltį ant šitų 
įsitiiknimų, suvažiavimas ra
gina Vokietijos žmones spie
stis aplink Socialdemokratų 
partijos vėliavą ir kovoti už 
taiką ir laisvę, už Vokietijos 
ateitį ir už augščiausią žmo
nijos labą. ,
Atkreipkite savo (lomą į tai, 

kad čia yra Vokietijos socialis
tų didžiumos, t. y. vadinamųjų 
“social-patriotų” rezoliucija. 
Vokietijos socialistų mažuma, 
kurios pasekėjų skaičius jau y- 
ra beveik lygus didžiumai, yra 
daug radikalesne. Vienok jau 
ir paduotoji augščiaus rezoliu
cija anaiptol nėra “kaizeriŠka.” 
Vokietijos proletariatas stoja 
prieš kapitalistų ir junkerių po
litiką ir reikalauja greitos ir tei
singos taikos. ,

Skaitytoju Balsai
[Už iŽreikStas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

“Iš jų darbų pažinsite juos.”

Tie yra žodžiai didelė tiesos. 
Ir jie kartojami jau nuo daug 
šimtų metų. Nedaro skirtumo, 
ar mes tikime, kad tie žodžiai 
buvo Dievo ištarti, ar tik dievi
namo paprasto žmogaus. Neda
ro skirtumo, ar mes esame lai
svamaniai ar išpažintojai kokios 
nors religijos. Dalykas pasilie
ka tas pats. Jeigu pasakymas 
yra teisingas, — tai pareiga 
kiekvieno protingo žmogaus se
kti jį ir vaduoties juo klaidžiuo- 
se gyvenimo keliuose.

Dažnai girdime vargstančius 
darbo žmones nusiskundžiant, 
kaip sunkus yra jų gyvenimas, 
kaip jie išnaudojami, kaip nu
skriaudžia mi, kaip negauna tei
sybės.

Darbininkų yra didžiuma, o 
jų išnaudotojų tik saujelė. Vie
nok keletas plėšikų įsteigia ve- 
špatauti ant minių žmonių. Dri
ko?

Dėlto, kad išnaudotojai moka 
visukuo pasinaudoti. Jie susi
organizavę ir eina išvieno Jiems 
tarnauja “dora”, dailė, teatrai, 
mokslas, rašytojai, spauda ir vi
skas. Skulptorius ir artistus vi
sokiais budais verčia augštinti 
tai, kas piniguočių kišenini nau
dinga. Teatruose lošimai daba g 
perdėm yra persisunkę karės 
dievaičio garbinimu, net ir^bur- 
lesųue” komediantai tam pavar
tojami. Jodomųjų paveikslų te
atrai tapo kimšte prikimšti mil
žiniškais agitatyviškais paveiks
lais. Žurnalistai ištikimai dar
buojasi piniguočių naudai. Mil
žiniškoji spauda visados buvo iš
tikimiausia specialių interesų ta- 
rnautoja, ji yra didžiausia visu<>-» 
menes plėšikų atspirtis. Ji mo
ka ir silpnam, liguistam vaiki- 
nėlhii pridėti ant paveikslo at
leto rankas, kad! tik išgelbėjus 
žmogžudos policisto kailį. Ji 
vos pora eilučių prisimena, arba 
visai užtyli faktusj kuomet dar
bininkai ar jų vadova’i esti ka
pitalo tanių kankinami ar už
mušami, ir rašo ištisais mėne
siais ilgiausius straipsnius, kui- 
met kokią ponią King ar šiaip 
kokį turtuolį nelaimė ištinka. 
Kur visos jų priemonių gudry
bės negelbsti, pavartojama spė
ka, kratos, areštai, lynčai. ...

Vilkai avies kailyje. Kaip len
gva pažinti juos iš jų darbų, 
betgi stebėtles reikia, kad ali
namieji ir spaudžiami ir išnau
dojami žmonės iki šiol dar jų 
nepažino 1 —Rafael Vargas.

Redakcijos Atsakymai
Stasį Kastantine, Westville.— 

kreipkitės į Immigrants Protec- 
tive League, 1140^ S. Michigan 
avė., Chicago, III.

Skaitytojų pastabos.
__  5

Esama ir tokių socialistų, ku
rie tiki, jog reik labiau kovoti 
su socialistais dėl menkų skirtu
mų taktikoj, negu su kapitaliz
mu, kuris visokiausiomis prie
monėmis be atlaidos kovoja su 
socialistais.

* * A

Jeigu socialistai kur savo e- 
nergiją, gabumus, laiką ir me- 
degą eikvoja nereikalingiems, 

tuštiems Ir kenksmingiems gin
čams, suvartotų kovai su kapita
lizmo užmačiomis — kokios tai 
puikios pasekmės butų!

* *r *

Daugybes knygų ir brošiūrų 
prirašyta įvairių religiškų rašy
tojų, kame plūstama, niekina
ma ir išjuokiama bedieviai mo
kslininkai, prirodinėjusieji, jog 
žeme yra išsivysčiusi iš degan
čios masės. Bet, dabar jau ir 
atgaleiviškiausieji klerai, niuš- 
damieis į krutinę “konferencijo
se”, pradeda savo pliovones at
siimti.

Ir nebus ko stebėtis, jei po 
kiek laiko ir kunigas Maliaus- 
kis virs karštu socialistu ar lai
svamanių agitatorium...

Šiandieninių Dievo agentų 
pranašystės nesipildo. Sociali
stai nenyksta, bet milžiniškai 
daugėja visame pasaulyj.

, * A *

Ten tonai- barba ra i.
Kas kita amerikonai. Jie labai 

humaningi ir didžiai civilizuoti 
krikščionįs. Jei atsitinka taip, 
kad jie paima kokį dorą, teisin
gą, nekaltą žmogų, nusiveža j gi
rią, nurengia, nuplaka iki krau
jų, užpila karštos smalos ant 
krauju aptekusių žaizdų ir, už- 
pylę plunksnomis, palieka; arba 
kartais pakaria, - tai tik niek
niekis... —Rafael Vargas.

Red ats

V. Viničenko.

Momentas.
(Tąsa).

Ir krūtinėn įsiveržė kas tokia 
pakilaus, išdidaus, galingo, gied
raus nei melsvusis dangus, nei 
lengvas kalnų oras, plati, nesu
laikoma ^anga. Mes bėgom, bė
gom, nuolat atsižvelgdami pla
čiom žaibuojančio™ akim. Vis 
toliau nuo musų atsiliko slai- 
džioji 'miško siena, atsiliko nei 
sapnas, nei drugligė, nei slėpi
ningoji mirties alsa. ...

Musja sustojo. Jos akįs kei
stai žiurėjo, veidas truksėjo di
džiu, beprotingu pergalės džiau
gsmų, gy venimo pergale.

Perėjom!—riktelėjo ji iš
didžiu, laukiniu balsu atsižvel
gusi atgal.

- Perėjom! - ji trokšdama 
pakartojo, švarkas augšlai kil
nojosi virš jos krutinės; tamsių
jų plaukų pluoštai Kuosai pu
renusi vėjo raizgomi, lupos iš

didžiai prasivėrė ir gaude ore 
didžios laimes šilumą.

Perėjom!! - ji urnai iškė
lė rankas ir sunėrusi jas man 
ant kaklo gaišliam kvaituly 
prisiglaudė prie manęs.

- kerėjom! - - atsakiau jai 
visa savo siela, visa esybe.

Tai buvo dviejų didelių vaba
lų pokilis, gyvenimo viesulą, 
kur nušlavė visus “nereikia” ir 
“negali”; tai buvo kraujo, sme
genų, dirksnių ir kaulų laimė, 
visų didžiausioji laimė ne ak
lom, bet atvirom regiom sielos 
akim.

Urnai ji atsitraukė nuo ma
nęs ir pažvelgė inanin nereiš- 
kiont, miglotom akim. Bet ir 
vėl sutirpo su mano gašliom 
pravertom lupom, ir vėl atsi
traukė.

—Sėskim! - ji bejiegėj nu
sviro ant žemės.

Mes susėdpnl. Sunkiai alsuo
dami, mudu lengvai, laimingai 
nusišypsojom vienas antram ir 
atsigrįžom į mišką. Ten vieš
patavo tyla.

Ilgai taip sėdėjom. Nesinorė
jo kalbėt.

Alsavimas pasiekė įprastosios 
lygsvaros. Ir nejučia, poval'iai 
širdin įstrigo koks tai gailesys, 
nežinia kodėl norėjosi verkt.

Musja įtemptai, klaikiai ste
beilijus tolumoje.

— Žinote ką? — ji urnai pra
bilo, ir visa jos esybė liudijo 
nervingą, tvirtą pasiryžimą.

Laukiančiai pažvelgiau į ją. 
Jijė atidžiai, mielai ir ilgai ap
žiūrinėjo mane ir kymiai pra
tarė:

— Nūn mes turim atsisveikin
ti. Ar girdit? Aš eisiu į vieną 
pusę, tamsta į antrą. Niekuo
met tamsta nedrįsk jieškot ma
nęs. Ar girdit? Kaip tamsta 
vadinies ?

Aš pasakiau ir nustebintas pa
žvelgiau į ją.

- Niekada!.. Ką nors graže
snio nei tamsta begali duot man, 
nei aš tamstai. Musų.... mu
sų meilė tuoj turi mirt, kad!— 
kaip tūlas pasakė- jijė niekuo
met nemirtų. Ar tamsta, my
limasai, supranti mane? Esa
ma tokių drugių. Jie miršta į- 
simy Įėjimo laiku. Ar tamsta 
supranti mane?

Aš supratau, bet tylėjau. O 
ji, tarsi žiūrėdama savo vėlėn, 
vis kalbėjo - stačiai, nervingai:

- Laimė- momentas. Už jos 
- ilgos triūso dienos, niekšišku
mas, tatai aš žinau. Visų di
džiausioji laimė bus nieku prieš 
šitą, taigi, jos suvis nebus. Taip 
man atrodo, tatai aš šioj aky- 
mirkoj jaučiu čia ve. . . . ji ro
dė į širdį.

Ir nenoriai šypsodamos ji žiu
rėjo maniu plačiom, maldau
jančio™ akim, nei pašauta sti
rna.

Aš ją supratau ,supratau ją 
sa,vo nesuprantamu lindėsiu, tuo 
didžiu lindėsiu, kur užtvenkė 
mano vėlę; supratau ją visa pil
ka kasdienybe, kuria buvo apki
busi mano siela.

Sąmonė stebėjos, kur tai sie
los gilumoj griežtai protestavo, 
bet aš tylėjau.

Saulė kaitino, krūmai slėpi
ningai kuždėjosi.

Ji atsiklaupė, paėmė mano 
nulenktą galvą ir ilgai gašliai 
pabučiavo mane.

—Taip bus geriau... Likite 
sveikas... - - ji liūdnai kymiai 
kuždėjo keldamosi nuo žemės. 
—Aš sergėsiu jus savo sielos gi
lumoje. ... • ■

Aš pastvėriau jos aptaiso ka
mpą, pabučiavau ir paleidau...

Povaiiai ji atsitolino, bet aš 
likau besūdys, ir manyj karčiai 
verkė paliktoji mano laimė. 
Virš manęs buvo žydriai mėly
nas dangus, saulė neišpasakytai 
kaitino mano nulenktą ir nepri
dengtą galvą, bet toli-toli sielos 
gilumoj išaugo mergaitės pavy- 
dalas ir apsikaišė skurdžiomis, 
kvapsningomis ir tyromis praei
ties gėlėmis.

Kas ji, kur ji— latai aš dar ir 
šiandie nežinau, bei jos pavyda- 
lų aš visuomet sergiu savo sie
los mojo.

Vertė Klajūnas.
(G a 1 a s)

NatiOlia) C
Jieškokite šit) leibeh'o Kuomet jus pirkaite

Ateikite ir peržiūrėkite musp vadovaujančius
Siutus ir Overkautus 

p° $25
Jeigu jus turite $25 nusipirkimui siuto arba overkauto ir norite 

geriausio, kokį galima nupirkti už pinigus, — Ši sankrova yra ta. 
kur jus galite pasirinkti. Mes pasiūlome po $25 puikiausias dra
panas, kokios jums kuomet nors buvo parodyta. Puikios naujausios 
stailės jauniems vyrams ir konservatyvi modeliai apyseniems vy
rams, kurie mėgsta geras drapanas. Naujos mados visokių spalvų, 
materijos, gerų nusistovėjusių vilnoniu ir mėlynos serges. .Jos yr.r- 
daug daugiau vertos negu ši kaina

Kiti Siūlai ir Overkautai nuo $12 iki $35: geriausi kiek
vienai figūrai. Užeikite ir apžiūrėkite.

ANDERSON & DREW CO.
11200-4 Michigan avė. 3023-27 E. 92 St.

HOSELAND S. CHICAGO

TRENERIO SVEIKATOS
KALENDORIUS

daug gražesnis negu kuomet 
nors pirmiau yra naujas Trine- 
rio Sienins Kalendorius 1918 me
tams. Viduryje puikus piešinys 
sveikatos Deivių, aplinkui pa
puošta žolėmis. Tri nerio gy
duolių, penki žingeidus istoriš
ki paveikslai*nušviečia išsivvs- 
tymą gyduolių, ir du reginiu pa
rodu* moderniššką įrengimų Tri- 
nerio Chemikales Laboratorijos.

Atsiųskite 10c padengimui 
siuntinėjimo išlaidų.
JOS. TRDįER, MANUFACTU- 
RER of TRINER’S AMERICAN 
ELIXIR of BITTER WINK and 
OTHER REMEDIES.
1333-1343 S. ASHLAND AVĖ., 
CHICAGO, JLL.

(Apgar.)

Nariai Cook County Rea) Eetate Taryba*
A. PETRATIS & CO.

JUal Ettate Ofiaaa
PaOtolina pinigus. Perka, parduoda ir 

Biair<o namus, lotus ir larmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popiera* 
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatvč 
kampa* Halsted Drorer 2463

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

BvtaMMi M2-M4 NatfonaI Life BM*., 
29 fio. La Salia SL. Chkaro. III.

Ta) Certral 6390-6891. Atdara: 
Utarninko. ketvargo ir aubatoe vaka
rai* mo 6 iki 8 vakare, po numarhi: 
!M9 MILWAUKSE AVR„ Čikaga, BL 

TeJ Humboldt 97.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1e ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVfl

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti aug.što arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago. 11L

—-----------------------------------------------
Šiolsikinis; Švarus; šviesus; Erdvus

NORTHWEST SIDE ?
HOSPITAL

1627 W. NORTH A V K.
Telephone Monroe 3517.

fijecialės kainos Draugystėms.
Nuoširdžiai kviečiame 

atsilankyti.



( ' 1*11041 ZIO b

korespondencijos

ST. LAUIS, MO.

š LSS. kp. veikimo.

Orui atšalus, vietos LSS. 44 
kuopa sukruto sparčiau darbuo- 
ties. Kad didelių inteligentijos 
spėkų trūksta labai, tai kuopa 
nuo pat savo įsikūrimo didelio 
gyvumo negalėjo apreikšti: pa
la rps kiek, ir vėl nusilpnėja. Bet 
palengva atsiranda vis geriau iš
silavinusių draugų ir dabar de
dama pastangų, kad labiau išju
dinus darbininkus, juos sąmoni
nus ir palenkus labiau savisto
viai protauti. Tuo tikslu dabar 
pradeda rengti tankiau susirin
kimai įvairiems klausimams dis-

Lapkričio 25 įvyko antros iš 
eilės viešos diskusijos. I pirmas 
diskusijas, kur buvo diskusuo- 
jama klausimas. Kodėl viskas 
brangsta žmonių nedaug buvo 
atsilankę, bet draugai dėl to ne
nusiminė. Antroms diskusijoms 
tema buvo: Ar unijos išganys

žmonių atsilankė nedaugiausia, 
bet tie. kurie dalyvavo, be abejo, 
ne maža pasinaudojo. Diskusan- 
tai savo nuomonėms paremti tu
rėjo deramų argumentų ir tuo 
budu klausytojus supažindino su 
diskusuojamuoju klausimu iš į- 
vairių pusių. Dr. Barulis gynė 
unijų pusę, dr. Daujotas atsaki
nėjo į daromus užmetinėjimus

vo vedamos labai draugiškai. Po 
diskusijų, kad publikos paklau
sta, kurią pusę dabar jie palaiko, 
visi kai vienu balsu atsake, kad 
jie maną, jog darbo žmonių iš
gali vmas v ra tik socializme.

Ketvirtame nedėldienvi šio

ma. kurią patįs klausytojai pa
skyrė, būtent, “Ar Lietuvai butų 
geriau turėti pilną nepriklauso- 

Deba- 
norės,

niybę, ar autonomiją?” 
tuotojai nepaskirti. Kas 
italės imti dalyvumo.

LSS|. 44 kuopa nutarė rengti 
tokius diskusijų susirinkimus 
kas mėnesis, ketvirtuoju nedėl- 
dieniu, per visą žiemą. Jos visa
da bus rengiamos Knygyno sve
tainėje. 1 I th ir Cass avė.. 2 va-
Lindą po pietų.

M. J. Rasimas, Kp. Org.

ROCKFORD, ILL.

S. J. Batelis Padėkavonės die
noje. 2!) lapkričio, Moose Club 
.svetainėje buvo surengęs pasi
linksminimo vakarą su trumpu 
programų. Gana puikiai Chica- 
gietis kareivis. C. Jane, padekla
mavo “Laimę atrasiu”. Ypatin
gą įspūdį darė jo kareivio uni
forma. Publika C. Jancą pasiti
ko audringais aplodismentais. 
Drg. K. širvinskas dar pirmą 
kartą pasirodė šiame sezone; pu
blika džiaugės jo pasirodymu.

yra mylimas kaipo gabus mouo-

dainavo tris daineles, kurios pa
vyko neblogiausiai^ ypač gerai 
išėjo “Oi, jaunime, eikim eikim” 
ir “Jus įieužgniaušit sjelos Idė
jos. nes u rakins i t sparnų min
čių”. l ik butų geistina, kad Ra-

pasirodyti ir su naujomis daine
lėms.

Bet kai kurie monologistai rei
kėtų persergėti. Tūlas ne gana 
kadišelna su paprastos pušies 
“spyriais” bet dar gumą kram
tydami arba cigaretus rūkyda
mi. Juk estrada tai ne saliuno 
baras. I tai turėtų dauginus at
kreipti domos vakarų rengimo 
komisijos. Vietinė publika, kuri 
lankos į pirmeiviškų draugijų 
vakarus, yra blaiva, ir tokiais 
mužikiškais pasielgimais nerei
kėtų jos užgaulioti.

Be to, jaunimo draugijos, ku
rios statos sau tikslu kelti dailę, 
turėtų pasistengti ką nors rim
tesnio publikai suteikti.

— Reporteris.

SHEBAYGAN, WIS.

Pasergėjimas vietos 
draugijoms

Kaip jau buvo “Naujienose” 
rašyta, progresyviosios šio mie
sto lietuvių draugijos susitarė 
statyti nuosavą namą. Tuo tik
slu tų draugijų veikimasai komi
tetas nutarė ir rengia didelį va
karę, kurio visas pelnas eis pro
jektuojamųjų namų fondui. Va
karas įvyks antrą kalėdų dieną, 
gruodžio-26 š. m., kaip 2 valanda 
po pietų, M. Rungto svetainėje.

Kad tam vakarui nepakenkus, 
komitetas šiuo prašo visų kitų 
Vietos draugijų tą dieną nereng
ti jokių balių, bet kiek galint pa
remti musų vakarą tautiškų na
mu naudai.

Geo. J. M-tis, K-to Sek r.

kacijos griebiasi Junevičia, h 
kurs save dagi advokatu vadina, 
tai jau aiškiausia pasirodo, kas 
yra tie musų klerikalai.

Klerikalų “Ex” toliau rašo, 
kad svetainėj kilęs triukšmas ir 
kad “dėdės su kočėlais” pasiro
dę ir išsivedę F. Akromą, svetai
nės savininką. O tai griniausias 
melas, nes nieko panašaus nebu
vo. Svetainės savininkas buvo 
paimtas iš smuklės už pardavo- 
jimą gėrynių, o ne svetainėje; gi 
svetainėj jokio trukšmo nebuvo; 
ir apie svetainės savininko areš-

boms- pasibaigus. Kas dėl baugi
nimų dagi pačiam kalbėtojui, ir 
kad jam “giliukingai” pasisekę

OMAHA, NEBR

Klerikalų melagiai.

n r. 273 išspausdino korespoden- 
diją iš Omahos, po kuria pasira
šęs “Ex-socialistas”. Primelavo,

da save bemeluojant: juk jeigu 
kalbėtojui butų buvę bauginta, 
tai kam jam butų reikėję spruk
ti? Kalbėtojui niekas nebaugino 
ir jis apie sprukimą nei nemanė. 
Jis išbuvo italėj kol susirinkimas 
pasibaigė ir po to dar tris dienas 
prabuvo Omahoj.

Galinus klerikalų korespoden- 
tas kunigiškai graudena socia
listus, kad jie mestų savo “neį- 
vygdonias idėjas”, kad imtųs

u J 1 fG JN O 8, Chleago, III

Siuntimas Pinigų | LIETUVĄ 
Jau Vėl Yra Galimas

Mes ką tik gavome daleidimą siųsti pinigus dėl 
pavienių ypatų LIETUVOJE, užimtoje po Vokietija 

Del platesnių žinių kreipkitės ypatiškai 
arba per laiškus į

Central Manufacturing District Bank
A STATE BANK

1112 W. 35th St, Netoli Morgan gatv. ChlcagO, III
Bankas atdaras SUBATOMIS VAKARAIS iki 9 valand.

• ' Paprastomis dienomis iki 4 po pietų.

Resources $3.000.000.00

AKIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra ta*- 
čiaa. kada pranyksta 
regėjimas. 

Mes vart< 
rinte Oph 
ar. 77 _ ____
atkreipiama i vrikan. 
Valandos: nuo • ryta 
iki • vakaro; naUUL 
nuo 19 iki 11 dianą. 
ihland Avanaa, 

Kampas 47 St.
Telephone Yarda 4317

.__ ihnosseš*
Ypatinga dnaša

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzatai- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee are., arti Chicago av. 2-raa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietą.

Tel. Haymarket 2484.

cialistų. ir manosi puikų darbą 
atlikęs. Jis pasakoja, kad “soci
alistų autoritetas visai nupuolęs 
ir jie patįs visai iškrikę, ir soci
alistų kuopą tveria net per tris 
sykius ir vis be pasekmių”. Al
ne melas? LSS. 131 kuopa Oma
hoj gyvuoja jau nuo 1909 metų 
ir jai gerai sekasi, kas kartas 
vis labiau stiprėja. Per paskuti
nius aštuonis mėniasius ji buvo 
surengus net trejas prakalbas ir 
su geromis pasekmėmis, nes per 
jas kuopon prisirašė dvidešimt 
astuoni nauji nariai. Aplamai, 
131 kuopa turėjo daugiau viešų 
parengimų nei kuri nors kita lie
tuvių draugija Omahoj. “Kata
likai subruzdo veikti”,—sako 
Draugo korespodentas, bet nepa
sako, ką jie tokio veikia ar nu
veikė Omahos lietuvių gyveni
nio. Socialistus šmeižė? Na, jei
gu šmeižimą vadinti veikimu, tai 
tuo atveju reikia pripažint jiems 
tiesos: socialistus šmeižti jie mo
ka, bet to amato socialistai jiems 
nepavydi.—“Ant Slesaruno pra
kalbų susirinko vos dvidešimt 
ypatų, ir tai tamsiausių ir nesu
sipratusių jų pasekėjų” —• rašo 
klerikalų korespodentas. O tuo 
tarpu žmonių buvo atsilankę 
daugiau kaip šimtas, ir tai pa
žangiausių omahiečių, kuriuos 
matysi kiekviename vietos lietu
vių progresyviame darbe, kiek
viename viešame parengime. li
tas “nepasisekimas” buvo toks.

“naudingą ir prakilnių darbų , o 
tada “butų ir lietuviams garbė ir 
svetimtaučiai užjaustų tam dar
bui. ir gyvenimas visai kitokiu 
taptų—gyvenimas vertas gyven-

Vargšus, kunigų užguitas 
žmogelis! Jis kalba apie dalykus, 
apie kuriuos menkiausio supra
timo neturi. Jis mano, kad jo 
gyvenimas pagerėtų, kada dau
giau “avelių” neštų savo vilnas 
klebonijon nukirpti! Ir apie ko
kius prakilnius dhrbus jis sapa- 
lioja? Gal prakilniais darbais jis 
rokuojji tuos bolių stumdomuo
sius stalus, kur klebonijos skiepe 
stovi bolėms daužyti? Jeigu taip, 
tai tokius prakilnius darbus so
cialistai pilnai palieka klerika
lams veikti; kitokių “prakilnių 
darbų” pas jus nematyt. Bet Iii* 
Ir užsiimdami tais prakilniais 
bolių mušifno darbais atsimin
kite, kad melagystėmis ir šmei- 

manan-

Apsvarstykit 
Gerai.

_____ 2_____ _ Ar galim* 
^■RMMMfldtur deiman

to žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

‘ Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis
1617 H. Roti) St, Chlcieo.

Prie Milwaukee ir North Avės.

"MOKYKLA
žimais kitaip negu jus 
čių žmonių^ ypatyngai 
tų, netoli nužengsite.

—Ex-Vytis. .

PITTSBURGH, PA.

Birutės vakaras.

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbeli, skaityti ir rašyti, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių 
Lotynų ” ------ ™

^Aritmetikos
Lotynų ” Š.V.Pilietybes Gramatikos
.Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.w
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School 
(3103 S. Hae-sted Sr. Chicago S

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ flj

prakalbose prisirašė* šeši nauji 
nariai. Jeigu tai nepasisekimas, 
tai socialistai norėtų, kad tokio 
“nepasisekimo” jie turėtų juo 
daugiausia, — trumpu laiku visi 
Omohos lietuviai butu socialis
tai!

Klerikalų “Ex-socialistas” ra
šo tolinus, kad vakaro vedėjas T. 
Šarnauskas “nusiminęs perstatė 
kalbėtoją”. — Tiek vakaro vedė
jui, tiek kalbėtojui nebuvo rei
kalo nusiminti, matant svetainėj 
pilna publikos. Jei kas nusimi
nė, tai turbūt tik tokie klerikalu 
berneliai kaip Draugo korespo
dentas, kada pamatė, kad jiems 
nepasisekė socialistų prakalbų 
suardyti.

Toliaus klerikalų “Ex” zauni
ja, kad P. J. Junevičia, “geras 
šios šalies pilietis ir patrijotas”, 
stojęs į diskusijas su socialistais. 
Meluoja nei ne rausta, dėlto, kad 
jokių diskusijų nebuvo. D-gui 
Slesariunui pabaigus kalbėti mi
nėtas “pilietis ir patrijotas” Ju- 
revičia, įsikarščiavęs pašoko iš 
suolo ir pribėgęs prie kalbėtojo 
rėkia:

—Aa! aš žinau, ką tu norėjai 
pasakyti, ale tu bijais!

Taigi tegul sprendžia skaity
tojai, koks galėjo būt atsakymas 
į panašų šokinėjimą — tiesiog 
provokaciją! Nebūtų nieko ste
bėtina, jeigu tai butų padarius 
kokia kvaila davatka, bet kad 
kitokius juodašimtiškos provo- literatūroje.

Subtoj gruodžio 1, Liet. Mok
slo I)-stės svetainėj buvo Biru
tės Choro vakaras. Programas 
susidėjo iš dainų, deklamacijų, 
monologų ir vaidinimo. Pir
miausia maišytas choras sudai
navo “Sveiki broliai daininin
kai”, Pabuskim lietuviai” ir “Pa 
aukokim savo jiegas”; paskui 
vieni vyrai — “Atsisveikinimas 
su tėvyne”. Po to sekė lošimas: 
“Marytė vargonininko duktė”. 
Sulošta labai gerai: Dvi mergi
nos, B. Kazlauckiutė ir M. Juo- 
zevičiutė gražiai padainavo “Kur 
banguoja Nemunėlis”; vienų 
merginų choras dainaov “Tu 
mano motinėle” ir “Čiulba ulba 
paukšteliai”; galinus maišytas 
choras —- “Kur bėga Šešupė”, 
“Ubagų choras”, “Lai gyvuoj 
mus tauta” ir “Lietuva tėvyne 
musų”. Tarpuose buvo dekla
macijos ir monologas, kurį atli
ko P. Mizgeraitė.

Visas vakaro programas iš
pildyta labai gerai. O tai buvo 
pirmutinis Birutės Choro kon
certas po vadovyste p. J. Senu
lio. Publikos buvo gana daug, 
mat biletai buvo nebrangus ir 
oras gražus, šitas vakaro pasi
sekimas duos Birutės chorui 
daugiau energijos veikti.

—•Koncerte buvęs.

Padėkojimas.

Liet. Literatūros Draugija V. 
U. Valpaniiso, Ind., laikytame 
susirinkime lap. 30 d. vienbal
siai nutarė viešai išreikšti šir
dingą ačių p. M. J. Damijonaičiui 
ir T. M. D. už paaūkavimą dra
ugijos knygynui knygos “Kul
tūros Istorija.” Ta knyga bene 
bus viena svarbiausių lietuvių 

—Rašt. S.J. J.
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Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų

sų miera—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtini* 

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

Duokite

m -

Daktaras

Tel. Yards 3654.

AKUŠERIU MOS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

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

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Mnomar per 16 me

tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. IStli 
8L netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8-9 ryto, tiktai.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Ofisas:
1900 S. Halsted St. 

Viršuj Bischoff’o Aptiekoa.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietų
Išskiriant Nedėldieniua ir Seredaa

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestįs, lengvu išmo
kėjimai; klesos dienomis ir 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumis 
tuojaus.

BURKE BARRER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
*3315 S. Halsted St., Chicago

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytoja*, Chirurgas 
3203 S. Halsted St, Chlcag*.

Tel. Drover 7179.

*«■

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Ufcgner
Priėmimo valandos nuo 8 iH 12- 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai.
3325 So. Halsted St, Chi

Garsinkite^ “Naujienose**

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos ska«4Bjim< 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga i krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigudup skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart *sl 

reikalingas akinių.
apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų ga- 

Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant PlatPs Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo B ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo t ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

BR.G. M. GLASER
Praktikaoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo G iki .8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1273.

WISSIG,
Seno KrajausSpecialistas iš

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

Tel. Canal 3263. •

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginės Popieros.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

8enas Kasat Gydytojas Ir Chirurgaa. 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1679 MUwaukoa Ava. 

Kampas North Ava , Kambarys SM. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išlyta 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

Telephone Yards 5032d

OYDDAKTARAS
SPECIALISTAS CHRONIŠKŲ LIGŲ

X-RAY EKZEMINAVIMAl
Pasitarimai Dykai

219 So. DearbornJSL . Chicago, UI.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcag* 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, (steigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po piety. Nedėliosiu šuo 9 ryto iki 1 dieną.

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

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

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSIUAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metą patyrimo. Prie State gatvė*.

120 South State Street
Visas 2 aukšta*.

Valandos kasdien nuo 9-7. Ned. 10-U

Garsinkitės “Naujienose”
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MELISOSE P ARK

v Ketvertas, Gruodžio 6,1917.

CHICAOOS ŽINIOS
’ Pranešimai

Vakaras

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI MOKYKLOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

Pagavo pabėgusius 
blogadarius

Karės 
mokesčiai

Pagauos tapo pagauta dvyli
ka pabėgusių iš Jolieto kalėji
mo prasižt 
vagilių ir

i gėlių —žmogžudžių, 
tt. Pagauta jie po 

nt džioklės, tverusios 
ištisas tris dienas.

Vienas prasižengėlis, beje, dar 
nepagautas. Tai negras La Flo- 

žinogžuda. Spėjama, kad jis 
turi būt pasislėpęs kur nors Chi
cago j e.

Pasiskandino.

Gražiai apsirėdęs vyras, apie 
45 metų amžiaus, vakar įšoko 
kanalan nuo Madison gatvės til
to. Saužudybės laiku ant tilto 
radenn apie dvidešimts žmonių- 
pravivių. Bandymas išgelbėti jį 
nedavė pasekmių.

Sustreikavo pantonų 
Dirbėjai.

(

g 
t

A. C. .Cuthburt kompanijos 
irbiniųkai, pantonų dirbėjai, 
etė darbą. Reikalauja unijos 
ipazinimo. Kompanija tečiau 
ie tai nenori nei kalbėt. Gir
tai esą užsimojimas ant jos 

vavimo: organizuotieji darbi- 
akai nesą taip našus, kaip kad 
organizuotieji. Mat su neor- 
nizuotais darbininkais ji gali 
jties kaip tinkama: uždėt jiem1.1 ugiau darbo, verst dirbti vir- 
ikius ir tt.

binin atsi uit

i

šovė aliejaus 
irikininka

irikiuinkas iš Oklahomos va-

) laiku viešbutyj buvo Dilio 
>teris ir tūla J. V. Ryan. Ir 
šautasis ir abi moterį tvirtina.

pasekmė.

nbuti.
4

Banditų 
žygiai

rakar vakare užpuolė American 
nsulated \\’ire kompanijos ofi- 
a, 954 \\’. 21 gt.. kur ka tik bu- 

išmokėt darbinin- 
Banditai užkoman- 
augštyn” “susiko- 

lektavo" 1,500 dol. ir susėdę au
tomobiliui! nudūmė savais ke-

vo

I ž penkių minučių po užpuo
limui pribuvo bnrys ginkluotų 
policistų, ir pradėjo “vyties” 
blogadarius. Bet kliaugi pa
starieji jau galėjo būti antroj

tai taip ir ne

Viena valanda vėliau tapo už
pulta Adams Laundry kompa-

sigmkiavęs banditas, manoma, 

vienas tų, kur užpuolė Ameri
can Insulated \X’ire kompanijos 
ofisą, prispyrė prie sienos kasi
ninkę ir pasiėmęs iš registerio

Užpuolė banko
žygūną

\rakar vakare ant 49-tos gat
vės tris apsimaskavę plėšikai 
užpuolė Frank Machoski, banko 
žygūną. Iš Machoskio atimta 
3X5 dol. pinigais ir 128 dol. če
kiais. t žpuolikai nepagauti. 
Areštavo 10
italų

simt italų. Jiu Įtariami Mikvau- 
kee ukspliozijos suokalbyj, kur 
buvo užmušta vienuolika polici
jų. Jeigu bus susekta reikia
mų prirodymų, areštuotieji bus 
''duota \\’iseonsiii valstijos tei-

t. v. karės 
liekamuose

Nuo pravediino 
mokesčių iki šiol
Chicagos teatruose Šamas gavo:

Auditorium, teatre $10,000
Cuhn’s Grand Opera

Hbuse ...
Garrick ....
Power’s
Black tone
Illinois .....
Court ........

... 6,000 
... 4,000 
... 4.000 
... 4,000 
... 4,000 
. ..3,500 
... 3,000

Viso....................... $38,500
Manoma, kad nuo pravvdimo 

to įstatymo iki šiol visuose Giri- 
cagos teatruose, priskaitant ir 
kratomųjų paveikslų teatrus, ta
po surinkta arti 100,000 dole
rių.

Apiplėšė 
banką

■Chicagps plėšikai vakar su
mušė visus plėšimo rekordus. 
Apie 1(1 vai. ryto penki apsigin
klavę vyrai padarė nepaprastai 
drąsų žygį ant Stockmen’s Trust 
and Savings banko. Niekieno 
nenužiurėti jie Įėjo bankan ir u- 
niai sukomandavo “rankas au
kštyn !" Nustatę visus banko da
rbininkus, jų tarpe ir pati jo sa
vininką plėšikai pasiėmė iš ka
sos apie dešimti tūkstančių do
leriu ir dingo nei akmuo van-

j kiu vikrumu ir taip planingai, 
į kad begiu kelių miliutų jie jau 
■ buvo apsidirbę ir taipjau niekie- 
i no nenužiurimi prasišalino.

mo vieton 
ginklavusiu

betgi nei vieno dar nepasisekė

Laidotuvės.
Nedėlioj. gruodžio 2 d., čia 

atsibuvo šermenįs; palaidota a.

Velionis paėjo iš Kauno gub., 
ir pavieto, Eiriogalos miestelio, 
t urėjo apie 40 metų amžiaus, 
nevedęs. Lietuvoj paliko seną 
motiną ir brolį Joną. Girdėjau,

Amerikoj, tik nežinau kur.
A.a. P. Lažinskas buvo tikin

tis žmogus, taigi palaidota su 
visom reikalingom apeigom.

—A. Staškus.

CICERO
Nusižudė
Antanas Goštautas.

gruodžio 5 d., n r. 1434

nas Goštautas, apie 36 metų am
žiaus. Kiek teko sužinot §auzu-

Antanas nieku budu negalėjo su
siramini delei savo brolio Petro 
mirties, kur buvo suvažinėtas 
pereitą savaitę Melrose Parke. 
Antra, Antanas nemaža esą kri-

Stanisolvo, kuris dabar tarnau
ja S. Valstijų kariuomenėj.

Po brolio šermenų Antanas 
Goštautas buk dažnai kalbėjęs, 
kad ir jis neužilgo atsiguls prie 
savo brolio. Taip bent kalba jo 
šeimininkai, pas kuriuos jis iš
gyveno apie 6 metus.

A. Goštautas buvo lėto budo 
žmogus, nevedięs. Paeina 
Kauno gub,
Amerikoj išgyveno apie 12 
tu. c

šeimininkai, pas kuriuos

Krakių miestelio.I
me-

per kelias paskirąsias dienas

a.a.

me-

A.a. Ant. Goštautas priklausė

gystei. Minėtoji draugija taigi 
ryto šauks specialj susirinkimą 
.1. Neffo svetainėj, kad aptarus 
apie savo nario, A. Goštauto, 
palaidojimą. —J. Aceris.

East Chicago, Ind.—LDLD. 70-tos 
kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 
9 d. 10 Viii, ryto K. Grikšo svetainėj, 
kampas 150 ir Northcote avci—Dra- 
man’ susirinkiman, nes yra atsiųsta

> blankos rinki
mui centro viršininkų. Taipgi bus 

kuopos valdy
bos. Nepamirškite atsivesti ir nau
jų draugų. —K. L. Kairia kp. Rast.

Gruodžio 1 d.. Frank ir James 
svetainėj draugystė Sūnų ir Du- ....— .. ...
, . • - v Ingai, būtinai turite ateiti visi seka-kterų Lietuvos parengė pašilui- * ....... ...
ksmmimo vakarą.
jų veiksnių kpm 
ir Mulkintoj/i”. Vaidinimas,' 
kiek to galima reikalaut nuo da-1 
rbininkų lošėjų, buvo atlikta de- < 
rainai. Nebent Dr. Buzuko ro
lė išėjo^ truputį persilpnai. Bet 
užtaigi visi kiti, o ypač Girna
kalis, lošė gerai. Pertraukoje 
dr-gė. M. Babičiukė, iš Cicero, 
pasakė eiles, taipgi ytin vyku- I 
šiai.

Aplamai, vakaras pavyko vi
sais atžvilgiais. Publikos buvo 
labai daug. Po vaidinimo seko 
smagus balius ligi vėlos nakties, j

Reikia pasakyti, kad vietos licVai. po"pietų, šis susirinkimas 
tuviai pilnai pritaria šios (Irau- bus labai svarbus, nes daug yra rei- 

... . • • : . v; kalu aptarti ir bus rinkimas valdy-gijos veikimui ir remia ją. * . bosi918 m. Todėl kiekvienas turite 
si jos parengimai skaitlingai lan- ateiti. —Org. 1’. P. Petraitis,
komi. Ir ji pilnai to užsitarnau
ja. Yra tai viena pažangiausia 
pašalpinė draugija, nevaržoma 
atgyvenusiais savo dienas seno
vės prietarais. Taigi norėčiau 
patarti draugams diarbininkams 
, kurie dar nepriklauso prie tos

Vaidinta 2- iš centro balsavimo 
jų veiksnių komedija “Mulkinę linkimas ir vietinės

E Chicago, Ind.—Svarbus susirin
kimas LSS. 201 kuopos įvyks ket
verge, gruodžio 6, 7:30 vai. yak1. K. 
(uikšos svetainėj. Kaip nariai taip 
ir norintieji prisirašyti prie kuopos 
maloniai kviečiami atsilankyti.

•—Komitetas.

LSS. 22 ir 37 kuopų repeticija “Ga
dynės Žaizdos” įvyks šiandien, gruo
džio 6 d. 8 vai. vak. M. Meldažio sve
tainėj, 2242 XXr. 23rd place. Visi lo
šėjai susirinkite paskirtu laiku.

—Komitetas.

..Kewanee, 111.— Draugai ir drau
gės! metinis LSS. 204 kp. susirinki-
. .Kewanee, 111
mas bus nedėlioj gruodžio 9, drg.

1 Kaz. Valančiuno name. Prasidės ly-

Cicero, III.— J. L. S. L. siftirinki- 
.mas įvyks ketverge, gruodžio 6, 8 v. 
'vakaro, Tamaliuno ir Gudgalio sve
tainėj, kampas 15 gatvės ir 49 th avė. 
, Visi Lygos nariai malonėkit atsilan
kyt ir naujų narių atsiveskit.

Ra§t. —A. K. Labanauckas. .

PABĖGO mano pusbrolis, Jonas 
Motikaitis, 5 pėdų, 8 colių, melsvų a- 
kių, rausvais plaukais, ir apskrito 
veido, pącina is Kauno gub.. Rasei
nių pavieto, Tauragės valsčiaus ir 
miestelio. Kas jį suras gaus $10 do
vanų. Mano jįdresas —

Jurgis Motikaitis, 
1715 S. Canal St., Chicago, 111.

• Tel. Ganai <1414

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
Antano Valatkių ir pusseserės Vero
nikos Valatkiutės. Paeina iš Šedu: 
vos parap., Pabiržėlių kaimo. Taipgi 
pajieškau pusbrolių Kajetono Mand- 
ravicko ir Mandravickiutės, po vy
ru Bųtvilienės. Paeina: vyras iš 
Šiaulėnų parapijos, moteris — iš Pa- 
šušvės parap. Taipgi pusbrolio Kle
menso Trebeizos, Ugmeny kaimo, 
Baisogalės parapt Jie patįs ar kas 
juos žino .malonės atsišaukti.

Monika Sirusiukė, 
(Petrauskienė)

416 E. 50th place. Chicago. III.

JURGIUI STRAMP1NSKUI yra 
laiškas iš Rusijos nuo jo švogerio 
Liudviko Bliumo. Atsiimti. Naujienų 
ofise. •

JIEŠKO DARBO

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokinam piešimo, kirpimo forma, 
siūti naminius daiktus arba aprftda- 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi- 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jųsų parankamo. Ui $18 ik 
mokinam jus siut visokius drabužiai 

DRESS MAKING COLLEGES,
2336 W. Madison gat., Weatara ava

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 WeHa

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, nžžiurlnth platinim* “N- 

nų” savo miestuose arba dlstriktuo-1 
Be. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel,
322J O M. •

So. Omaha Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 SI

OHIO VALSTIJOJ

Cleveland, Ohio.: F. Janušką 
1411 EMU

Cleveland. O.: A. Valenton, 
2120 St Clair AvB.

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ?

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, 
P O Boa m. 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Boa 261 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News O. 

Liberty Avė and Grant H18-tos gatvčs Skyrius: F. J. Malley, kmrony «uu ujau,
633 W 18th St Kulpmont, Pa.: Jos. Barauskas,. 

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St ‘ 
North Side Skyrius: XVilberty Strege

2018 Greenvach Str.
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas,

3346 S. Halsted st, 
Englevroad Skyrius: B. Masiunas,

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

Mr? Smith, 3813 S. Kedzie Avė.,
J. Minkevičia, 3848 S. Albany Avė.
Žurauskas, 4053 S. Maplewood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Sandargas, 2418 Princenter av.
J. Ridikauskas, 6033rd State Str.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
des Skyrius: S. Misiūnas, 

149 E. 107th St. 
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St.
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

PittsburgK P*«» F. Krasowski, 
2809 Pene AvB 

Pittsburgh. Pa.: J. Katkus, 
2204 Forboa Bl

PittsburgK Pa.: F. Tevlovich, 
2228 Tustin Bl

Duųuesna, Pa.: K. Lideka, 
306 HamiltoD avi

Scranton, Pa.: J. Teleysh, 
1726-28 JackicD m

Scranton, Pa.: Petrikys J, 
Ct. and Albrigbt Avė,

PA.JIEŠKAU darbo už dreiverį prie 
išvežiojimo duonos. Esu tame darbe 
patyręs; arba kas apsiimtų išmokyti 
važiuoti trokii, dirbčiau 3 savaites 
dykai. Kam reikalinga meldžiu at
sišaukti į “Naujienų” Ofisą laišku 
pažymint No 157. Chicago.

MICHIGAN VALSTIJOJ

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskas, 
452 XV. LėonardI M

S agi n e Mich.: S. JoŠkėviČe,
2707 XVashirigton Ava.*

LSS. 4 kp. nepaprastas susirinka
mas įvyks pėlnyčioj, gruodžio 7 d. 7
Isted gt. Malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai, nes randasi svarbių 
reikalų aptarimui ir bus renkamas 
centralinis Komitetas VIII Rajono. 
Atsiveskite ir nauju narių prisirašyt.

—A. Dvylis.

I UlclD j/k I k. JV,h • X*. .

draugijos, kad ateitu sekaman vai. vakare, Mildos svet. £142 S. Hal-
_ . — . ! iri \f nlnnnlz ii a ui <11 u nk v* f i kllA-susirinkiman ir Įstotų. Susirin

kimai atsibuna kas trečią nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, pirmą

—M. Kartaski.

BRIDGEPORT
Susirinkimas

G raudžio 2 <4. Simano Dau
kanto Draugija laikė savo prieš- 
metiuĮ susirinkimą. Tarp kita 
lapo nutarta surengti sekamais 
metais šaunų apvaikščiojimą pa
minėjimui draugijos 25 metinių

East Chicago, Ind. TMD. 127 kuo
pos susirinkimas įvyks gruodžio 9 
d. 2-rą vak po pietų K. Grikšo svet., 

: kampas 150 ir Northcote aye.—Drau- 
Igai, kuriems laikas pavelyja, ateikite 
jsekantin susirinkiman: yra atsiųsta 
Į iš centro balsavimo blankus reikale 
padidinimo nario mokesčių. Tatai 
\ ra svarbu, kiekvienam. Atsiveski
te ir naujų draugų.

-'—K. L. Kailis, l'in. sekr.

Rockford, III.—L S J R. priešme- 
tinis susirinkimas įvyks gruodžio 7. 
7 vai. vakaru. Buškevičiaus svetainė
je, 1012 S. Main (it.—Draugai, ma- 

susirinki-ionėkite visi 
man, nes bus 
ha. —J. Valentas,

ženklu c 

•L,
Bacevičiui. K. Juozaičiui,

navičiui ir L. Valentinavičiui. 
Minėti nariai priklauso draugi
joj per 15 melų ir nei karto nė
ra reikalavę pašalpos.
. .................... ■ t i i i »■>■*»

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras ..... .... 7%—8%c
Miltai (Maišas)

V4 bačkos maišas ......... 280—295
J,8 bačkos maišas ......... 142—149
5 svaru* bačkos maišas .. 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style % 
5 svarai ...............
Balti ’š bačkos . 
Juodi, % bačkos . 
5 svarai ...............
Grahani miltai 5

Corn Meal
Balti ar geltoni .

Maisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy head .................
Bhie rose....................

Bulvės

___ ......32—35c 
___  1.37—1.50 
___  1.20—1.35 

____ 29—34c 
sv. maiš. 30-35 

svaras
....... 5%—6%r 

..6 —7c 
svaras 

10%—14 
. 10—13 
(Pekas)

Pienas
Condensed, geriausis 
Vidutiniškas ........... .
Evaporated, nesald. .

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

Butterine
Plytose ....................
Šmotuose .................
Vidutiniškas ...........

Kiaušiniai
Švieži extra ...........
Refrigeratoriifc extra
Refrigeratorių N 1 . .

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

Slyvos, geros svarui... 
vidutinės ..... .........
Prastesnės ...............

Kumpis, geras, svarui. 
Prastesnis ...........

Lašiniai geri, svarui .
Prastesni ............. .

Taukai
Dėžutėj ......................
Palaidi, geriausi.......
Paprastieji ...............

Kalakutai

(Kenas) 
.... 18—21 
16%—18V2c 
... 13—15c 

svaras 
.... 48—53 
.... 43—49 

svaras 
... 32—35c 
... 31—34c 
... 29—3$ 

tuzinas 
... 53—59 
3616—42% 
34%—40% 

svarui 
17%—-20% 

.... 16—2b 

.... 13—n 

.... 13.—1b

šaldyti 
Vištos

šaldytos .......
(laidžiai, švieži

Žąsįs .............. ..............
žuvjs (salmon)

Pink .................... .
Red Alaska ..............

Suris
Amerikoniškas (full)
Cream ................
Supjaustytas ...........

. .. 33—37 
31’/2—35’/2 
... 45—50 
... 40—44 

svarui
. 31—36
. .. 30—35

. 2 4’/2—31 
svarui

... 28—35
... 24—31 

svarui
.... 24—28
... 19—25 
... 20—25 
... 25—30

dėžutės 
19—23 
27—33
sviTVui 
27—33 
3(1—31)

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

Garsinkitės “Naujienose”

Lietuvių Bučernių ir Grosernių 
darbininkų susirinkimas įvyks gruo
džio 6 d. 7:30 vai. vakare, Tamoliu- 
no svet., 1447 XV. 15 st., Cicero, III. 
Draugai, malonėkite kuoskaitlingiau- 
sia atsilankyti, nes turim daug svar
bių tarimų. Kviečia Organizacija

LMPSA. 9 kuopos generalė repeti
cija .“Palocius ežero dugne” atsibus 
ketverge 6 d. gruodžio ('. S. P. S. 
svetainėje, 1126 XV. 18 gt.. 7:30 vai. 
vakare. Lošėjai ir lošėjos malonėkite 
atvykti pažymėtu laiku. Komitetas.

L. V. Knygyno reikalu.— šiuo pra
nešam “Naujienų” distrikto lietu
viams, kad Lietuvių Viešas Knygy
nas tapo perkeltas į naują vietą, bū
tent 
bų.

— 731 XV. 18 gt. ant antrų lu- 
Visi, kur norėtų naudolies to 

knygyno knygomis, nuo dabar ma
lonės ateiti naujojon vieton.

—Komitetas.
Kairiųjų revoliucinių organizacijų 

komitetų mitingas įvyks ketverge, 
gruodžio 6, 8 vai. vak., Industrialistų 
svetainėje, 101 XV. Madison gt., ant 
2-rų lubų.
Nedėlioj, gruodžio 9, įvyks tarptau

tinis masinis susirinkimas West Side 
Auditorium, kertė Barine ir Taylor 
gatv. Susirinkimų rengia kairiosios 
organizacijos įvairių tautų. Pradžia 
2 vai. po pietų.

LMPSA. 24-tos kuopos, Cleveland, 
Ohio, mėnesinis susirinkimas atsi
bus gruodžio 9 d., 6006 St. Clair av., 
N. E., antrą vai. po piet.—Todėl ger
biamosios draugės malonėsite susi
rinkti paskirtu laiku. Randus daug 
svarbių reikalų apsvarstymui, k. a.: 
LMPSA. viršininkių rinkimas 1918 m. 
kuopos valdybos rinkimas. Nepamir
škite atsivesti ir naujų narių.

Kuopos prot. sek r., 
Barbora V. Jakštienė.

1556 E. 4tfth St., (Teveląnd, Ohio.

įvairių tautų, kartu ir lietuvių, re
voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrų susirinki
mų įvairiems dienos klausimams ap
svarstyt. Kol kas eina dar tik tų or
ganizacijų susižinojimas tarp savęs nutarimui, kada turčs toks susirinkimas |vyktr. Norinčios dar prisi
dėti prie tos organizacijos malonės 
kreipties adresu: John Semaškų, 
1752 XV. Madison st., Tclef. Haymar- 
ket 4238. ('hieago.

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia gerb. J. žemaitės naudai vakarą' 
su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pasekmingiausių, kad parodžius ger
biamai žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau savo dukters J ievos šim- 
kaitės, 14 metų senumo. Prasišalino 
nuo manės jau 2 savaitės; tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, pailgo 
balto veido, ant abiejų žandų po ap
gamą; 5 pėdų ir 3 colių augščio. Gir 
dėjau, kad gyvena čia-pat Chicagoj. 
Kas pirmas praneš arba suras ją tas 
gaus 5 dolerius dovanų.

Antanas Shimkus, 
5553 So. Kostner Avė., ('.hieago.

nuo jo brolio Stanislovo Talalaus, e- 
sanėio Vokiečių nelaisvėje. Atsiini-

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio su penkiais 

šimtais dolerių ($500). Turi būti ga
bi ypala ir kalbanti angliškai. Butų 
gera, kad rastųsi toks, kurs yra prie 
daktarų dirbęs. Platesnių žinių 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

M. V. Mickevich.
3548 S. Halsled St.. Chicago, IH.

REIKIA DARBININKŲ

PAJllššKAV pirmarankio bekerio, 
kuris moka duoną ruginę kept. At
sišauki! tuojaus. Gura mokestis. 
Lengvas darbas. Mr. Peter Sloke 
3165 Archer avė. ('hieago.

R EI KALINGAS bučeris žinantis 
gerai amatą. Geistina, kad gulėtu kiek 
angliškai kalbėti. Atsilankyki! 4945 
W. 14 st. Cicero, III. Atsilankyki! va
karais no 7 iki 9. Atliginimas geras.

Turi mokėti angliškai ir lietuviškai. 
Jos Vasilkus,

REIKALAUJAMA moterų prie sor- 
tavhno skudučių. Pastovus darbas, 
gera mokestis. H. \Vilk#s.
3122 Archer avė.

i.s. Gera mokestis."
ILLINOIS MARKET CO..
S. Halsted St.. ('hieago.

PARDAVIMUI
PARI)AXT1MUI grosernč ir smulk

menų sankrova, su 5 gerais pagyve
nimui kambariais užpakalyje. Pas
tovus užsiėmimasi Kaina sankrovos 
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Bandos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs. J. B. XVeber 
2245 XV. 22nd St., Chicago.

PARDVODL’ grosernę ir saldainių 
krautuvę, lietuvių ir lenkų apgyven
to j vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Turiu parduot, nes einu į kitų biznį. 
Rašykite laiškų šiaip:
No. 155 “Naujienos”, 1840 So. Hal- 
sted St arba telefonuokite taip: 

Drover 7357.

PARDUODAMA kvietkų sankrova, 
viena iš geriausių vietų Wcst sidėje. 
Biznis išdirbtas per 38 metus. \Teda 
gerą pirklybą. Turi parsiduoti pi
giai is priežasties1 savininko silpnos 
sveikatos.
1810 So. Halsted St., Chicago, 111.

PARDLIODAMA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tirš
tai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Biz
nis išdirbta per 25 metus. Kampas 
24-tos ir Oaklev avė. 

GUSI' U?
2401 So Oakley avė.

RAKANDAI

ILLINOIS VALSTIJOJ:

INDIANA VALSTIJOJ:

, E. Chicitgo, ]nd.: A. Chiakniute, 
5013 Tad avė. 

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov, 
3814 Deodor St

1 Gary, Ind : V. Vaičilaitis, 
Boz 122 Tolleston SlatUl 

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis, 
P. O. Bcn 514.

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadvvay.

Cicero. III. J. Matulis, iv 
1437 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

St. Charles, III.: W. Grabauskas,
19 W. 2nd St 

Melrose Park, III.: Chas Kochones,
2005 W. Lake St.

Spriuffield, III.: K. Lagūnas, 
1716 Matheny Avė 

DeKalb, III : Mike Taruti,
1148 Market St 

Divernoon. III : W. A. Žilinskas, 
Box 21C

Rockdale., Ilk: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Avė

Wes)vibe. III.: St. Mazremas,
Barber Shop, State 

Waukegan, 111 J. Miloszeviče, 
801 - 8th

So. Chicago, I1L: Max Feldman, 
S. Houston Avė

Rockford, III.: Si. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main

W. Pirilctiii;, 11): XV. Pilypas. 
720 XV. 120

Harvey, D).: Z. Putramentas. 
15725 Finch Ava

Chicago Heights, 111.: P. Steimontas,, . . t oo_.. ... ....144 F 1A c* Pirmiau gyvenau 2256 XX. 22 SI., <> 
0 01,1 dabar: PETER A. M1LLER,

Sprint VfciJey, IH.: A. Jakubauskas, Tel. Canal 5838
516 Cleveland St Į2128 XVest 22-ra gatvė. Chicago.

Ktvvanet, Iii.: K. Valančiunas, 
, 506 E.
Livingston, 1)1.: K. E. Bertulis,
E. St Lems, III'.: žičkus, 

539 Colh'bsville
SpringfieJd, III.: K. Stočkus, 

1530 Sangamon
E. St. Louis, 11).: K. žukauski, 

123 St. Clair

Didelis Kalėdinis

Si
Si

89041

Si

Si

Chicago.

EXTRA
Jauna pora priversta patukau! ta

vo puikius, beveik naujus, raktniui 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divorių, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. fra- 
rancija už $115 ir $225 Victrolt av 
brangiais rekordais už $60.00. Bis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaJtea. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsisu
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1B2J 
So. Kedzie avė., arti 22-ros tat., 
Chicago,' IH.

JAUNA PORA turi parduoti tiso- 
jaus penkių kambarių veik nnujui 
rakandus, divonus, cabineį pbono- 
graph, upright piana ir tt. Parduoda 
visus sykiu arba atskirsi. Pigiai, ei 
grynus pinigus.
2910 North Avė., 1-mas ftetes. Prie! 
Humboldt Park. Ghicufa

brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių. lenciūgėlių, deimantų, hran- 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų. —

Viskas parsiduoda pigiausia kaina,
kią gauti piginus, kaip aš parduosiu.

Jeigu
įteiktas ne toks kaip aš 

Įsakau, tai tam duosiu $100 dovanų, 
i Katrie pas mane yra pirkę pir- 
; minus, visi yra užganėdinti. Jei ne
įtikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma- 
i ne perka, nes XVestsaidieČiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius Cbicagoj. 
Pirmiau gyvenau

7 St Vyrišką Drapanų Bargenai
Avė. >Xauji neatimti, daryti ant užsa- 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų o verk otų. *

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, nedėliomis ir va
karais.

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

Ava

Ava

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ

MoDtelIo, Mess.i B. P. Miškinis,
35 Arthur Si

Worcester, liass.'l M. Paltanavičius,
15 Millbury SI

MonteUo, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames

Lovvel), Mass.: J. Boumjl,
50 Charles

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St

Montello, Mass.: P. Stiga, 
k Arthur St

Si

st. 0R. W. YUSZKIEWICZ

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 First 

Paterson, N. J.: A, Atkind, 
273 Rlver St

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ava

Nevvark, NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut Si

Bayonne, N. J.: A. Schvvartzburg,
13 W. 23rd S> 

Cliffside, N. J.: K. Steponąviče,
Box n

NEW YORK VALSTIJOJ:

St

tlETUVl$KAS~AKIŲ GYDYTOJA* 
K.» turi skaudama* arba silpna* aki*, M. 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa* 4

1155 Milwaukee Avė
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 

’-’M- 9 rvto iki 1 po pi*.

Telepbone Drover MSB

Dr. A. A. Ro t h
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriikg, Vyriikg. V»IMt 
ir vis* ehroniikg lifg-

VALANDOS : 10—11 ryto, 4—B po pistą, tr-4 
vakar*. Ncdėldieniais 10—1 po pirtv 

3354 S. HAI-STED ST., arti »4 »t 
CHICAGO, ILL.

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ava 

BrookJyn, N. Y.: A. Strmninski,
184 Grand Str

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard

Amsierdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main Si

Rodbesier, N.Y.: M. Žukai tis,
451 Hudson Ava 

Amsierdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main Si

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS) 
Ofisas: 2359 S. Leavltt St.

Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak.
Tel. Canal 3877.

MARYLAND VALSTIJOJ

Baltini ore,
Bkltimore,

BaHimore,

Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombari Bt

Md.: J. Filipovicz,
437 S. Paca Bi

Md.: F. J. LaŽauskas, 
637 Lombard S t

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITI^NĖ

JOWA VALSTIJOJ:

Cedfcir

Sioux

Rapids, lova.: F. T. Marti*, 
1209 S. 3rd Si

City, la.t Jos. M. Budrakas, 
2510 CorrectionviUe RA

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


