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Nauja pasekminga revoliucija 
Portugalijoj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Sukilimas Lisbonoj ir 
Oportoj.

MADRID, gr. 8. — Sulig 
gautos Čia per Oporto ir 
Tuy žinios, Portugalijos so
stinėj Lisbonoj iškilo revo
liucija. Sukilimas, sakomo, 
ištiko ir Oportoje.

Oportos žinia, prisiųsta 
čia nuo rubežiaus, sako, kad 
demonstracija Lisbonoj bu
vo priešinga valdžiai, kuo
met Oportoj sumišimai kilo 
delei brangaus pragyvenimo 
ir dunokepyklos su sankro
vomis yra plėšiamos.

Oportoje 78 žmonės areš
tuoti, o 60 žmonių nuvežta į 
ligonbučius. Viena moteris 
ir vienas vyras užmušta. Gu
bernatorius paliepė uždary
ti visas viešąsias vietas ir 
apvalyti gatves nuo 9 valan
dos vakare. Mieste dabar, 
sakoma, esą ramu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
10, 1917, as ri-uuired by the act <<f 
October 6, 1917.

I*ORTUGALIJOS REVO- 
LIUCIJA PASISEKĖ.

Senoji valdžia nuvresta.

MADRID, gr. 9. — Portu
galijos legacija Madride ga
vo žinių? patvirtinančių pir- 
mesnius pranešimus, kad 
Portugalijos revoliucija pa
sisekė.

Sulig legacijos žiniomis, 
premjero Costa valdžia tapo 
nuversta ir buvęs Portuga
lijos ambasadorius Vokieti
joj, Dr. Sidono Paes, tapo 
paskirtas prezideiitu laiki
nosios valdžios.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
10, 1917, as reguired by the act of 
October G, 1917.

MUsIS TĘSĖSI TRLS

bonus praneša:
‘•Po trijų dienų mūšio, va

ldžia, kad išvengus tolimes
nio kraujo liejimo ir įnešimo 
nesutikimų kariuomenės ta
rpe, nutarė leisti ministeri
jai rezignuoti, kas buvo sva
igiausiu reikalavimu revo
liucionierių, kuriais vadova
vo Dr. Sidonio Paes ir pul
kininkai Soares Branco ir 
Alves Rogadas. Praneši 
mas sako, kad buvusia pre
mjeras Alfonso Costa tapo 
areštuotas Gųardoj.”

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

NUGINKLAVO CARO 
SARGYBĄ.

Bijosi, kad caras nebūtų
* nulinčiuotas

1 JIN DONAS, gr. 8. — Ek

neša, jog Petrograde gauta 
žinia, kad bolševiku karei-7 c

viai ir jurininkai nuginkla
vo sargybą, dabojusią buvu
sį carą Romanovą vienuo
lyne, arti Tobolsko. Bolše
vikų vadovai mano perkelti 
carą kiton vieton, prisibijo
dami, kad jis gali būti nu
bučiuotas.

rime translation filed with the post 
master at Chicago, Ilk, on December 
10, 1917, as reųuired by thc act of 
October 6, 1917.

Pertraukė ryšius su 
Vokietija

Nedidelė Pietinės Amerikos 
respublika pertraukė diplo
matinius ryšius su Vokietija

GUAYAQUIL, Ecuador, 
gr. 8. — Oficialiai paskelbta, 
kad Ecuador pertraukė dip
lomatiškus ryšius su Vokie
tija.

Užrubežinių reikalų mini
sterija notoje Ecuadoro le- 
gacijoms užrubežyje ir vieti- 
niems svetimų valstybių dip 
lomatiškiems atstovams pra 
nešė apie pertraukimą ryšių 
tarpe Ecuadoro ir Vokieti
jos, taipgi panaikinimą Vo
kietijos konsulo urėdų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111.. on December 
10, 1917, as. reguired by the acl of 
October 6, 1917.

DAR DAUGIAU SLAPTŲ 
DOKUMENTŲ.

Vokiečiai siūlė pradėti taikos 
tarybas. Talkininkai prisibi
joję, kad tai nebūtą vokiečiu 
sląstai.

LONDONAS, gr. 9. Iš Pet
rogrado į Daily Mail pranešama, 
kad tarpe bolševikų užrubežinių 
reikalų ministerio paskelbtųjų 
slaptų dokumentų yra Rusijos 
ambasadoriaus Londone Nabo- 
kovo spalių 6 d. telegrama už
rubežinių ministeriui

miuisteriui.”
Telegrama nurodo, kad Na

bokov pranešė specialiam Fran-

Japonijos ambasadorių susirin
kimui, jog jis gavo žinių iš Ma-

iu* išreiškė ten esančiam Ispa
nijos ambasadoriui pageidavi
mą pradėti taikos tarybas. Is
panijos valdžia tečiaus 
pradėti tarpininkavimo 
praneša tą laktą.

Gavus ta žinia buvo C- c

n e gali
ir vien

tik šios

paklausimą neatsakytu ar atsa-

mas duotų Vokietijos valdžiai 
progą pavartoti tą veikmę sus
tiprinimui Vokietijos pozicijos, 
kartu padidinant agitaciją Kū

Todel, dokumentas sako, An
glijos valdžia atsake, kad ji pa
sirengusi priimti pranešimą, ko
kį pati Vokietijos valdžia jau
čiasi galinti padaryti apie taiką,

savo talkininkėmis. Nabokov 
priduria, kad ambasadoriai svar-

rubežiniu ministeriu A. J. Bal
ionu, priėjo prie išvados, kad tai 
yra naujas užrubežinių reika
lų ministerio von Kuchbnaim 
bandymas įtraukti talkininkus j 
tinklą ir todėl nutarta, kad jo
kiame avėjuje viena iš talkinin
kių neves derybų, kol visas da-

leklyviai (bendrai).

......... . translation filed with the post-
gmidvtų laikinį trukumą mai- master at Chicago, Ilk, on December 
sto. Tečiaus tas trukumas bu- A“’Jč.'L7'Ani?“iled by *he "c* °f Uctober o, 1917.

Rusijos ir Vokietijos 
sąlygos

tų neilgas, kadangi tūkstančiai 
Kronštadto j numinkų atvažiavo 
į Siberijos grudų juostą ir siun
čia apginkluotus traukinius su 
grūdais į Petrogradą ir frontą. 
Jiems paliepta be jokio atsižvel
gimo rekvizuoti garvežius ir 
kuogreičiausia siųsti grūdus.

Jurininkų misija yra taipgi ir 
politiška, kadangi jiems paliep
ta patraukti bolševikų pusėn 
kuodaugiausia žmonių kiekvie
name' mieste pakSliuje. Tiki
masi, kad jie atsiveš su savim 
taipgi nuverstąjį carą Nikolai 
Romanovą. C

dicija išsiųstą prieš gen. Kaledi- 
ną, kazokų vadą. Bolševikai 
griebiasi visokių priemonių, kad 
užgniaužus kiekvieną inonarchi- 
stų judėjimą.

Durna išleido proklamaciją į 
visas šalis, prašydama paramos, 
kaip vienatinė rinktoji įstaiga 
Rusijoje.

Latviai išleido peticiją j talki
ninkus prieš aneksavimą Kuršo 
ir prašančią apgynimo nuo ger
manizmo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
10, 1917, as reųuired bv Ihe act of 
October 6, 1917.

Mušis su kazo= 
kais prasidėjo

Mušis siaučia į šiaurvaka
rius nuo Rostovo.

PETROGRADAS, gr. 9—

nių, gen. Kaledino kazokų 
grupės stojo mušiu su bolše
vikais i šiaurvakarius nuo 
Rostovo.

Rostov-na-Donu buvo kiek 
pirmiau paimtas Kaledino 
kazokų ir kaip tuosyk buvo 
pranešta, jie ėjo linkui Ma
skvos.

KALEDINAS NETURI 
SPĖKŲ.

Beveik visą Dono distriktą 
valdo Darbininku ir Ka
reivių Atstovų Tarybos. 

/ Rengiasi atmušti jį.

LONDONAS, gr. 9. — Su
lig pusiau-oficialės Rusijos 
žinių agentūros pranešimo 
Petrogrado, datuoto subato- 
je. Petrogrado laikraštis 
“Den” paskelbė žinių iš Do
no apygardos, sulig kurio
mis kazokų vadas gen. Kale- 
dinaš yra Novo-Čerkaske, 
kur jis, matomai, laukia pa
sekmių.

Visuose kituose Dono dis- 
triktuose, sulig tos žinios, 
valdžai yra rankose Darbi
ninkų ir Kareivių Atstovų 
Taiybų ir Ukrainos vyriau
sybės.

“Kareivių ir darbininkų 
rateliuose” — sako žinia, — 
“viešpatauja nuomonė, kad 
gen. Kaledinas rengiasi prie 
ginkluotos demonstracijos. 
Valdžia griebiasi griežčiau
sių priemonių jį atmušti”.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
19, 1917, as reguired by thc acl of 
October 6, 1917.

SULAIKO TEUTONUS.
ITALŲ ARMIJOS KVA- 

TIĖRA ŠIAURINĖJ ITA
LIJOJ, gr. 9. — Asiago mu- 
šis beveik apsistojo priešą 
sulaikius, jei nesumušus, jo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
10, 1917, as reguired bv Ihe act of 
Octobcr 6, 1917.

PETROGRADAS, gr. 5 (suve- vyriausiame pasiryžime per
liniu). Iš priežasties uždary- silaužti per Brenta klonį ir 
nio miesto dūmos, maisto ko- už kelių mylių esančią lygu- 
mitetai grasina streiku, kas pa- mą.

Kokias sąlygks pertraukimo 
mūšių išstatė abi kariau
jančios pusės.

PETROGRADAS, 
(suvėlinta). — Bolševikų de- 
legacija iš fronto, kuri da
lyvavo tarybose apie pertra
ukimą mūšių, šiandie išdaVė 
savo raportą centraliniam 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybų komitetui. Se
kamos sąlygos pertraukimo 
mūšių, kaip išdėstytos vieno 
delegacijos nario:

Rusai pasiūlė:
1. Kad pertraukimas mu

šiu tęstųsi šešis mėnesius su 
trijų dienų pranešimu apie 
musių atnaujinimą.

2. Kad pertraukimas mu
šiu paliestų visus frontus vi
sose šalyse; kareiviai netu
rėtų būti kilnojami.

3. Vokiečiai turi apleisti 
Mėnesio pertaką ir Mėnesio

gr. 8

Vokiečiai iteikė sekamus 
kontra-pasiulymus:

1. Pertraukimas musių tę
sis 28 dienas.

2. Palies vien Rusijos fro-

3. Perkėlimas kareivių, 
mažiau kaip divizijos, leisti
nas.

4. Mėnesio pertaka ir sala 
pasiliks užimta vokiečių.

.5 Rusų kareiviai tūri bū
ti prašalinti iš Makedonijos 
ir Francijos frontų.

6. Rusų ir turkų kareiviai 
turi apleisti Persiją. v

Raporto svarstymas tapo 
atidėtas. ,

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
10, 1917, as renuired bv the art of 
October G, 1917.

UŽSAKĖ 4000 KARSTŲ

Del Halifax’e žuvusių 
žmonių.

AMHERST, N. S., gr. 8. 
—Pasiremiant privatiška te
legrama, gauta viena grabo- 
rių firma, apskaitoma, kad 
Halifax’e bus žuvę 4,000 
žmonių. Telegrama prašo, 
kad į Halifax’ą tuojaus butų 
išsiųsta 4000 karstų (grabų)

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, UI., on December 
10, 1917, as reguired by the acl of 
October G, 1917.

Rengiasi pa n ai - 
kinti skolas

Bolševikai siūlo kitoms val
džioms pertraukti mūšius. 
—Kaizeriui nepatinka ru
sų proklamacijos.

LONDONAS, gr. 8.—Ru
sų valdžios žinia, išsiųsta be
vieliu telegrafu ketverge pa- 
sklebia, kad bolševikų užru
bežinių reikalų ministeris 
Leonas Trockį pasiuntė vi
soms talkininkų ambasa
doms ir legacijoms Petrog
rade, notą, nurodančią, kad 
tarybos su centralinėmis va
lstybėmis apie pertraukimą 
mūšių tapo atidėtos savaitei 
pagal rusų delegacijos inici
atyvą, tikslu duoti progą 
pranešti talkininkų val
džioms ir žmonėms apie gy
vavimą tų tarybų ir jų link
mę.

Nota priduria, kad po per
traukimu mūšių bus pasira
šyta tik sąlyga, kad kariuo
menė nebus kilnojama iš vie
no fronto į kitą ir kad vo
kiečių kariuomenė apleis 
Mėnesio pertaką.

Sulig Reuterio žinios iš 
Petrogrado, bolševikų val
džia rengia patvarkymą, pa
naikinantį visas Rusijos už- 
rubežines skolas, taipgi že
mės, bankų ir geležinkelių 
paskolas pagal valdžios gva^ 
rancijas. Tarptautinių pas
kolų serai, esantįs užrube- 
žyje, taipgi bus panaikinti. 
Visos Rusijos komisijos na
riai, tvarkiusieji rinkimus į 
steigiamąjį susirinkimą, ta
po bolševikų areštuoti. Le
ninas, Trockis ir kiti bolše
vikų vadovai paskyrė Moses 
Uricki steigiamojo susirin- 
rinkimo rinkimų komisio- 
nierium su beveik autokra- 
ška gale.

Vokiečiai persergėjo ru
sų aviatorius, platinusius 
bolševikų proklamacijas, 
kad jie bus sušaudyti, jei 
bus pagauti.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
10, 1917, as rečiuired bv Ihe act of 
October 6, 1917.

66 jurininkai žu
vo ant laivo

Vokiečių submarina paskan
dino Su v. Valstijų torpe
dinių laivų naikintoją. Tik 
37 jurininkai išgelbėta.

WASHINGTON, i 
gr. 8. — Ketverge naktį ka
rės zone pakendo torpeduo
tas naktinėj atakoj Ameri
kos torpedinių laivų naikin
tojas Jacob Jonės, vienas iš 
naujausios rųšies submari- 
nų gaudytojų. Kartu su lai
vu žuvo ir du trečdaliu jo į- 
gulos. Šis yra pirmas Ame
rikos didesnis jurų nuosto
lis šioje karėje.

37 oficieriai ir įgulos na
riai tapo nuimta nuo gelbė- 
jimos valtelių. Vice-admi- 
rolo Sims žinia, kuri prane
ša apie 10 išsigelbėjusių va
rdus, sako, kad kitų jurinin
ku nesurandama. €•

L. S. Sąjungos sekretorius 
areštuotas

Time translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on November 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Besarabija už res
publiką

Taip sako Besarabijos Tary
bos laiškas Finlandijos 

valdžiai.

HAPARANDA, gr. 7 (su-

džia Helsingforse gavo laiš
ką nuo Resarabijos Centra- 
linės tarybos, kad tos guber
nijos gyventojai mano įstei
gti respubliką.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
10, 1917, as reouirėd by Ihe act of 
October 6, 1917.

ANGLAI ATSISAKO PA- 
LIUOSUOTI RUSUS.

LONDONAS, gr. 8. — Ti
mes korespondentas Petro
grade sako, jog jis mano, 
kad Anglijos valdžios nota, 
atsisakanti paliuosuoti Čice- 
riną ir Petrovą, Rusijos pi
liečius, areštuotus Anglijo
je, tapo įteikta Smolny ins
titute, bolševikų buveinėj, 
ketverge.

Korespondentas priduria, 
kad padėjimas Anglijos pi
liečių Rusijoje kasdien blo
gėja ir Petrogrado konsu
latas apgultas žmonių, jieš-

D. C.,;kančių apgynimo ir patari-
mo. Oficialis apgynimas, 
jis sako, nieko nereiškia, ka
dangi bandymas jį pavarto
ti galbūt tik padidintų pa
vojų.

(Leonas Trocki pereito 
mėnesio pabaigoj reikalavo, 
kad Anglijos valdžia paliuo- 
suotų ČičeFiną, Petrovą, 
kaip ir kitus areštuotuosius 
Anglijoj. Vėliau Petrogra
de buvo paskelbta, kad Či- 
čerin yra paskirtas amba
sadorium Londone.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on Dcccmbdr 
10, 1917, as reguired bv the art of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKŲ KARIUO- 
MENŲ VLADIVOSTOKE.66 jurininkai žuvo ant laivo

WASHINGTON, gr. 9.— 
Vice-admirolas Sims prane
šė laivyno departamentui ( 
kad 44 oficieriai ir jurinin
kai iš žinomų 110 buvusių atvyko į Vladivostoką, 
ant Suv. Valstijų torpedinių’“..............
laivų naikintojo Jacob Jo
nės, ketverge vokiečių sub- 
marinos torpeduoto ir pas
kandinto, yra išgelbėta.

PETROGRADAS, gr. 6.— 
(suvėlinta) — Pranešama, 
kad 1500 bolševiku kareiviu V-

žinia teisinga, ji parodo, kad 
bolševikų valdžia kontro-

Truc translation filed with thc post- 
master at Chicago, J1L, on Dccenibe 
10, 1917, as reguired bv thc act o 
October 6. 1917.

Valdžia reikalauja $10,000

PHILADELPHIA, Pa., gr.

jungos Sekretorius d. Juo-

čius) tapo vakar Su v. Vals
tijų valdžios agentų suareš
tuotas. Jo paleidimui reika
laujama 10 tūkstančių dole
rių kaucijos.

Artimesniu žinių kol-kas 
neturime.

SUSITVERĖ NAUJA L. S. 
SĄJUNGOS KUOPA.

Chicago Heights susitverė 
LSS. kuopa ir 40 narių.
Nelabai senai kun. A. Ma- 

liauskis laikė savo ‘‘konfere
ncijas” Chicago Heights, III. 
miestelyje, kuriose jis kai)) 
įmanydamas šmeižė sociali
stus.

Žmonės tomis Maliausko 
pliovonėmis labai pasipikti
no ir Dramatiškas Ratelis 
ant greitųjų surengė atsaky
mui į Maliausko plijpvones 
prakalbas, pakviesdamas 
kalbėti d. Kl. Jurgelionį. Tos 
prakalbos įvyko vakar. Ir 

prakalbų pasekmės labai 
džiuginančios — susitvėrė 
nauja Lietuvių Socialistų Są 
jungos kuopa, prie kurios 
čiapat prakalbose prisirašė 
40 narių, — kuo ne visi salė
je buvę žmonės.

Truč translation filed \vith the post- 
master at Chicago, 111., on December 
10, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
KERENSKIS ESĄS SI BĖRUOS 

MINISTERIU.

Galės atšaukti steigiamojo 
susirinkimo atstovus.

kų ir Kareivių Atstovų Tarybos 
pildomasis komitetas priėmė

rius, kurie, anot bolševikų pre
mjero Lenino, “nebus žmonių

poziciją iš • puses nuosaikesniu 
komiteto nariu, kurie nurodine-C. '

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
10, 1917, as reguir/d by the act of 
October 6, 1917.*^

RUSŲ-VOKIEČIŲ 
TARYBOS.

žinkelį, kuris eina iš Petro
grado į Vladivostoką, 6,521 
mylių atstume. * Vladivosto
kas yra svarbiausias Rusi
jos portas prie Pacifiko va
ndenyno.

Laikine nt-prigulininguji val
džia, kuri susiorganizavo Sibire, 
išrinko Aleksandrą F. Kerenskį 
justicijos ministeriu ir mano su-

PETROGRADAS, gr. 8 
(suvėlinta).—Laik i n oj o mū
šių pertraukimo sąlygos, su 
kuriomis sutiko rusai ir vo
kiečiai, . išdėstytos telegra
moje pasilikusios Brest-Li- 
tovske rusų delegacijos na
rio Karakan, abelnai sutin
ka su pirmesniais oficialiais 
pranešimais. Telegrama te
čiaus priduria, kad vokiečiai 
darys tik tokius perkėlimus 
kariuomenėje, kurie buvo 
paliepti prieš gruodžio 5 d. 
Rusų delegacijos pasiūly
mas, kad sekama konferen
cija susirinktų Pskove, tapo 
vokiečių atmestas.

True translation filed \vith thc post- 
master at Chicago, III., on December 
10, P.) 17, as reguired by Ihe acl of 
October 6, 1917.

SUĖMĖ 16,000 ITALŲ.

Sako austrai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
19, 1917, as reųuired by Ihe acl of 
October G, 1917.

FINAI RENGIASI PRIE 
RESPUBLIKOS.

JSTOCKHOLM, gr. 8. — 
Sulig gautų iš Helsingforso 
žinių, senatas pasiuntė Fin
landijos landtagui sumany
mą, kad Finlandija virstų 
respublika ir turėtų prezi
dentą, renkamą kas šeši me
tai. Sulig pasiūlymo, pri- 
mieji rinkimai turėtų įvyk
ti sausio 15 d., o prezidentas

VIENNA, gr. 9. — Karės 
ofisas išleido sekamą ofičia- 
lį pranešimą:

“Italijos karės lauke mu
sų narsus kareiviai į rytus 
nuo Asiago vakar paėmė 
stiprias svarbias Stenfle vie
tas ir išlaikė jas prieš smar
kias atakas.

“Fieldmaršalas Conrad užimtų vietą balandžio 15 d. 
von Hoetsendorf nuo utarni Iki to laiko respublikos vy- 
nko suėmė virš 16,000 belai- riausiu valdonu butų prem- 
svių. ieras. -

t
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True translation filed with the post- 
m ster at Chicago, III., on December 
10 1917. as veųuired the act of 
October 6, 1917.

Talkininkams 
priklauso balsas.

Dabartinė Rusijos valdžia 
per savo užsienio reikalų mi- 
msterį praneša, kad galuti
nos derybos dėl musių per
traukimo su centralėmis val
stybėmis tapo atidėtos sa
vaitei laiko, kad davus pro
gos talkininkams susipažin
ti su tų derybų tikslais ir da
lyvauti jose. Be to. ji pra-

tsutarties su vokiečiais, jeigu 
jie nesutiks mušiu pertrau
kimo laiku nesiųst savo ar
mijų iš rytinio fronto į kitus 
frontus.

rusu

susitaikymo su talkininkais. 
Jos pranešimas rodo, kad 
Rusijos revoliucionieriai ne
nori padėt centralėms vals-

li'
k
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pakenkt talkinin- 
uns. Talkininkai turi pro- 
>s, jeigu nori, išdėstyti sa- 
> reikalavimus, prisiųsda- 
i įgaliotinius i bendrą visų

kariauj'ančiųjų valstybių ko- 
.nferenciją delei mušiu per
traukimo. Ir jiems duota iš- 

iksto užtikrinimas.kad Ru 
ja stos už tokias mūšių 
•rtraukinio sąlygas, kurios 
)saugos visų Vokietijos 
’iešininku reikalus. tt

Jeigu talkininkai neprita- 
ų ir šitam Rusijos pasiūly

mui. tai jos užsienių minis- 
teris reikalauja, kad jie bent 
aiškiai pasakytų, už ką jie 
kariauja ir kodėl jie nori

r i

Dabar balsas priklauso tai 
kininkams. Ką jie atsakys?

Ar jie ignoruos Šitą Rusi
jos pasiūlymą taip, kaip ig
noravo pirmąjį jos paragini
mą prie musių pertraukimo 
ir taikos deiybų, ir paliks 
Rusijai vienai žinoties su 
centralėmis valstybėmis? 
Ar jie. priešingai, priims šį 
kartą Rusijos pakvietimą ir

taikos klausima?
£

Pirmame atsitikime įvyk
tų galutinas santykių pairi- 
mas tarpe Rusijos ir talki-

bėgis priverstų ją gal prie 
separatinės taikos su cent
ralėmis valstybėmis. Apie 
tokio plėtojimosi pavojus 
mes jau esame kalbėję.

Separatinė taika pastaty
tą . 1U padėjimą Rusijos

demokratiją—ar į keblesnį, 
negu ta. kuriame ji rastųsi, 
būdama priversta kariauti, 
mes nežinome: bet užtenka
mai keblų, kad bijojus už re
voliucijos likimą. Separati
nė taika palengvintų Vokie
tijos poziciją karėje su tal
kininkais. Jeigu Vokietija 
šiandie atsilaiko prieš talki
ninkus ir dar paiiegia daryt 
smarkius užpuolimus kaiku- 
riuose frontuose. t°i F m len- 

1fvtiesgviaus ji ga’ė4

4-

kareivi

Norint atsiekt to tikslo, ku
rį statosi talkininkai — su- 
inušt Vokietitją—, reikėtų 
tuomet jiems kariaut dar 
bent keletą metų. Pagalios, 
talkininkų atsisakymas nuo 
taikos derybų, kuomet jos 
bus vedamos tarpe Rusijos 
ir centralių valstybių, susti
printų pastarosiose dabarti
nes valdžias. Vokietijos ir, 
Austri JOS4 kaizevial ;pasivo- 
dytų savo žmonėms esą di
desni taikos draugai, negu 
demokratiniu šąlu valdžios. V 
Didžiausieji šios pasaulio 
katastrofos kaltininkai tuo 
budu ešeitų iš jos pateisinti 
žmonių akyse.

Nejaugi talkininkai duos 
visam tam įvykti? Jie stovi 
ant kryžkelės. Jų žingsniai 
šioje situacijoje turės ne ma
žiaus svarbos pasaulio atei
čiai, kaip tie Europos val
džių nutarimai, kurie 1914 
m. liepos ir rugpjūčio mėne
siais uždegė visame pasau
lyje kruviną karės gaisrą.

Yra vilties, kad talkinin
kai pasirinks antrą kelią — 
priims Rusijos pašildymą 
dalyyaut musių .pertrauki- 
mo derybose ir aiškiai isdė- ni^gjns galvas kvaišinti to- 
styti savo kares tikslus. Tos L^ apKasų raudomis, turėtų 
vilties duoda atėjusi siomis' 
dienomis žinia iš Petrogra
do, kad talkininku ambasa- 
doriai nutarė pasilikti tenai 
ir rtengties palaikyt savo 
šalių ryšius su Rusija. Tos 
vilties dar daugiau duoda 
prezidento Wilsono kalba, 
aikytoji kongrese. Jisai sto

jo už tai,, kad talkininkai tu
ri stengties įgyt Rusijos de
mokratijos simpatijas ir pri
tart josios taikos sąlygoms.

Neužilgao turės pasirody
ti, katrai politikai lemta pa
imti viršų Vokietijos prieši
ninkų pusėje—tai, kurią gi-

tvarko- turi padidėti ir “Globos” są
mata.

Kaip minėta, dabartinis

tu obalsiu: “Kiekviena tauta tu-

tas, ar tai, kurios laikėsi iki

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago. III., on December 
10, 1917. as reųuired by the aet of 
October 6, 1917.

Randos už 
apkasus.

“Pearson’s Magazine” 
gruodžio mėnesio numeryje 
randame pastebėtinų žinių 
apie anglų ir franeuzų eko
nomiją dabartinėje karėje. 
Štai ką, pasak to žurnalo re
daktoriaus, papasakojo atsi- 
lankiusis Amerikoje Nevv 
South Wales (Australijos) 
ministerių pirmininkas, Wi- 
lliam Holman:

Nesenai, kalbėdamas a-

je, jisai pasakė, kad ji ne 
tiktai pristatė 350,000 vy
rų ir mokėjo jiems po 
$1.50 dienoje — augščiau- 
sia alga, kokią gauna ka- 
me-nors kareiviai—, bet ji 
buvo priversta užmokėt ir 
savo kareivių pergabeni-

lėšas amunicijos gamini
mo, kurią suvartoja jų ka
reiviai.
Tuo budu, kaip pastebi 

“Pearson’s Magazine“ reda
ktorius, anglai taip toli eina 
taupumo keliu, kad reika
lauja atlyginimo ir už para
ką, kuris yra suvartojamas 
JŲ apgynimui. Bet francu- 
zai pasižymi dar didesniu 
taupumu. Minėtasai minis
terių pirmininkas praneša:

Pagalios, mes mokame 
Anglijos valdžiai rendą už 
žemę Francijoje ir Belgi
joje, kurioje turi apkasus 
(tranšėjas) Australijos 
kariuomenė, taip jogei 
mes ne tiktai atiduodame 
žmonių gyvastis, bet ir už
mokame už tą dirvą, ku
rioje! krinta musų vyrai.
Ir delei tos kruvinos ran

gios p. Holman ve ką dar pa- 
aiškina:

Budas, kuriuo 
ma tas randos klausimas, 
yra vienas kvailiausiųjų 
dalykų dabartinėje karėj. /‘Globos” darbų išplėtimas y- 
Belgijos ir Francijos ūki- ra toli neapimąs nė tų plotų, 
ninkai ir žemės savinin
kai, ažuot kreipęsi prie sa
vo valdžių ir padavę joms 
savo reikalavimus, kad jos 
galėtų delei to susižinoti 
su Britanijos valdžia, atei
na asmeniškai prie bri-tiš- 
kų (angliškų) adjutantų 
arba kitų oficierių, kurie, mas, ištyrimas ir suwiKima» 
ten randasi, ir ima rieties’pirmos pagalbos tų vietų be- 

' laisviams ,kame dar nieks ba didesnes kurios 
t nebuvo nuvažiavęs, globoji- 
■ masis Mažosios Lietuvos ka

reiviais belaisviais pateku
siais Rusijon, ir k. k.

Jau iš to, kad nuolatinė 
“Globos” organizacijos ran
dasi tik trijose vietose, o 
kuomet dar yra tokios vie
tos, kame belaisvių yra toli 
nemažai, kaip pav.: Sama
ros gub., kame belaisvių yra 
suvirš 30000 žm. ii' k. vietos, 
o kame “Globos” delegatai 
ar dar visai nebuvo apsilan
kę, ar jei ir buvo, tai tik vie- 
ną-kitą kartą ir, žinoma, ne
galėjo, delei pinigiškų kliū
čių ir laiko trumpumo, kokią 
nors, apart pirmutinės pa
galbos, pagalbą organizuoti, 
aiškiai matyti, kad dar daug 
belaisvių laukia nuo savo 
“brolių lietuvninkų? iš Did
žiosios Lietuvos, kada jie pa
siskubins su pagalba. Dar 
visai neaplankytų yra kele
tas gubernijų, kame belais
vių daugiau ar mažiau yra.

Be to “Globa” jau senai ži
nodama, kad Rusijoje yra 
nemaža patekusių nelaisvėn 
M. Lietuvos vyrų iš vokiečių 
amijos, norėtų ir jiems pa
gelbėti. Kiek turime žinių, 
jų padėjimas labai prastas. 
Rusų štabo leidimas juos po 
agerius lankyti gauta. i 

Dar visai neaplankyta šios 
gubernijos: Archangelsko, 
Viatkos, Vologdos, Permės, 
dalis Sibiro ir kai kurios ki
los vietos.

Tuo budu pirmon eilėn vy- 
kintini ir butini šie dalykai :

I. Simbirsko ant Volgos 
“Globa“

Po savo globa turi 1500 
lietuvių ,ir 1000 šiaip Mažo-| 
sios Lietuvos belaisvių. Jų 
tarpe apie 300 lietuvių vaikų 
mokyklos amžiaus. Užlaiko 
prieglaudą ir mokyklą vai
kams. Prieglaudoje 30 vai
kų našlaičių. Mokykloje — 
60 vaikų. Užlaiko senelių ir 
ligonių prieglaudą 50 žm. Ki 
tiems teikiama pagalba dar
bu ir pinigais. Tam išlei
džiama apie 400 rub. mėne
syje. Teikiama juridinė tei
sių ir k. pagalba. Visam 
kam Simbirsko “Globa” lei
džia 2000 rub. mėnesyje. |

Panedėlis, Gruodžio 10, 1917
diplomatijų keliais negali. Soci-

ra toli neapimąs nė tų plotų, 
kame belaisviai randasi, nė 
tų darbų, kurie yra vykinti- 
ni pirmon eilėn, kaip va: į- 
steigimas visiems vaikams- 
našlaičiams ir visiškiems se
neliams bei ligoniams prie- 
glaudų, vaikams mokyklos 

amžiaus mokyklų, apvažiavi 
mas, ištyrimas ir suteikimas

ir tt.”
Šitų apsisprendimo teisę pra

dėjo ir lietuviai daugia gvildenti 
-—diskus uoli, Vieni jų stoja už 
visiškų nepriklausomybę, kiti už 
autonomiją ir tt. Jeigu jau ištik- 
ro butu suteikta pavergtoms tau
toms teisė spręsti apie savo liki
mą. tai mums, lietuviams, kaipo 
tolcieiiiN. užvis gerinusiu pi«si- 

skirti autonomiją, tai yra, vidaus 
reikalais tvarkytis patiems, o iš-

L'ri;iilsi;i. |).ijH.is|i( ms /iiiiHK G'.s 
alistai skelbia tokią laisvę, kur suprantama kalba. Butų todėl 

gera, kad ir lietuviai, kurie an
glų kalbą supranta, lankytus j 
Forumo rengiamas prclekcijas 
-- pasimokintų daug naudingų 
dalykų. . K. p.

del randų už apkasus ir 
dėl randų už kitą užimtą 
žemę. Taigi mes mokame 
savo dalį Britanijos val
džiai. • *

Belgijos ir Francijos u- 
kininkai esti kartais go
dus ir parodo save blo
giausioje šviesoje tokiuo
se dalykuose. Geriausia
me atsitikime tatai yra 
prastas biznis; bet tas rie
jimas! dėl randų daro jį

Jcigu lietuviai pasiskirtų nepri
klausomybę, tai padarytų didelę 
klaidų. Nes tokiai mažai tautelei,

“Pearson’s Magazine” re
daktorius sako, kad Ameri
kos oficieriai, kurielns Bel-

mėgins galvas kvaišinti to-

griežtai ir ant visados atsi
kratyti nuo jų.

RusijoK ir Vokietijos, butų nepa
keliamai sunku užlaikyti visus 
reikiamus valdininkus ir užsilikt 
cielybėj. Mes, darbininkai, turi
me stoti už tokius valdyno bu
dus, kokie geriausi mums dar
bo žmonėms. Nepriklausomybė 
geriau tinka tiems, kurie nori 
būti valdonais ir kurie stoja tik 
už savo asmeninę garbę ir gero
ve, o ne už liaudies gerovę.

šiek tiek dar apie Lietuvos 
valdvmos budus v

Visų srovių lietuviai išsireiškia 
už Laisvą Lietuvą. Klerikalai, 
tautininkai ir socialistai kuone

būt galima viešai viską kalbėti, 
rašyti ir daryti, kas tik sutinka 
su dora ir žmoniškumu. Ir soci
alistai eina prie laisves ne su sa
vo ar kitos šalies valdonais pa
vergėjais, bet su savo ir kitų ša
lių darbininkais. O čia tai ir ap
sireiškia skirtumas tarp siekia
mosios socialistų, ir klerikalų su 
tuiitiuiiikčtis, luisves ---- 1V1. Punis.

Pastaba.

Klerikalų juodašimtiškas 
Draugas rašo, kad “socialistai 
dabar džiaugias, jog Rusiją už
valdė socialistai bolševikai ir ten 
skerdžia žmones”.

Taip chuliganiškai skelbti ga
li tik tas, kas neturi ne kibirkštė-

socialistus bolševikus “skerdi
kais” perstatyti, kada jis pats 
pripažįsta, jog “Rusijos carą nu
metė susipratę darbininkai ir ka
reiviai”. Iš kur daugiausiai buvo 
tie susipratę darbininkai ir ka
reiviai, ar ne iš socialistų tarpo? 
Ink socialistai ir katorgoj puvo, 
ir ant kartuvių ėjo, kad tik iško
vojus tą perkartą, kuri dabar į-

šailos. —M. Punis.

ROCKFORD, ILL.

.Mažosios Lietuvos be
laisviai Rusijoj.

laisvos Lietuvos”.
Kaip kas mano, kad toms sro

vėms ir ištiesų rupi laisva Lietti- 
va pilnoj to žodžio prasmėj, štai 
nesenai Naujienose p. Šarūnas 
rašo apie bepartivuiiią taip, kad 
matyt jis tikrai yra įsitikėjęs,

Korespondencijos

Gražus Rat^Iie^iŲ darbas.

Kazin ar yra kur nors duosne- 
snis jaunimas, kaip kad Rock
fordo, o ypač susispietusis apie 
Lietuvių Socialistų Jaunimo Ra
telį. Rateliečiai visuomet pirmu- 
tinieji savo duosnumu kinko
mis.

Jie pirmieji aukavo L. š. Fon
dui, Rusijos revoliucijai. Jie pa
rėmė moksleivvius,—pavyzdžiui 
inoksleiv. K. černauskiui. už jo 
pasidarbavimą taip vietos lietu
vių sudėjo $50.00. Taigi neuž
miršta ir savųjų Ratelio narių.

Susirgus vienai Ratelio narei, 
M. Gustaitei, rateliečiai ir ją pa
rėmė, smnesdami 60.00.

lai labai gražus darbas, kurs 
gali būt pavyzdžiu ir kitiems.

D-gei M. Gustaitei aukavo: 
po $5.00: K. širvinskas, M. Janu- 
sevičius, J. Valentas, B. Mack; 
po $2.50: B. P. Diliunas, P. Ali- 
nauskas; po $2.00: L. Palsuckis, 
L. Jaspilkis, B. Ainorius. V. Mi
sevičius; po $1.50: K. Jovaiša, P. 
jaspilkis. V. Beržis; po $1.00: P.

MUSKEGAN, MI( H

; Kadangi vaikų mokyklos 
amžiaus.labai daug, 25% vi
sų belaisvių, o visų jų į mo
kyklą sutalpinti nepajiegia- 
ma, bet atsižvelgiant į tai, 
kad nelaisvė tęsiasi jau ket
virti metai, o vaikai liekasi 
ne tik kad be mokslo, bet ir 
be auklėjimo, L. “Globa” tai
so jiems “vaikų švenčių” 
eglelių, veža juos vasarai iš 
troškaus miesto į kaimą, ka
me įtaisoma jiems bendrai 
su Didžiosios Lietuvos trem
tinių vaikais žaislai, dainos 
etc.

Bet, kaip minėta, delei pi
nigų stokos, daugelis iš rei-

los nebuvo patenkinti. Iš 
žemiau patiektų trumpų sta
tistikos žinių tai lengviausia 
įsitikinti.

Prie čia trumpai, bendrais 
bruožais išdėstytos “Globos” 
istorijos, priseina paminėti, 
kad visas veikimas varomas 
sulyg nurodymo pačių belai
svių atstovų. Pirmiau, kuo
met belaisviai į viešas orga- 
nizacias nebuvo prileidžia
mi, jie vien bendradarbiavo 
iŠ šalies; dabar-gi, po revo
liucijos, ir jie tapo įvesti į 
valdybas, ar šiaip artymai 
bendradarbiauja ir duoda 
reikalingų nurodymų ir pa
tartinų. Kai kuriose vieto
je, kame negalima įsteigti 
organizacijos “Globa”, tenai 
patįs belaisviai tvarkosi. Iš 
tokių vietų minėtina Alati- 
rius, Simbirsko gub.

Pati Centralinė Globa, bū
dama Petrapilėje, visą šelpi
mo darbą tik tvarko, regu
liuoja ir kontroliuoja, o jau 
patį darbą atlieka minėtos 
Saratovo, Simbirsko ir Ala- 
tiriaus vietos “Globos”, ku
rios su Centro “Globa” suri
štos autonomiškais ryšiais. 
Lig šiol C. “Globos” išlaidos 
buvo tokios: 1) Simbi
“Globai” 2000 rb. į mėifesį 
2) Saratovo “Globai“ 120ui 
į mėnesį. Pati Centralinė 
“Globa” atskiroms pašal
poms į tas gubernijas, kame 
organizacijų nėra, delega
tams į vietas pas belaisvius 
siuntinėti, visam darbui or
ganizuoti ir k. k. — 500 rub. 
į mėn. Alatirių, kaipo sau 
artvmiausia vietą, šelpia Si
mbirsko “Globa”.

Paskutiniaisiais mėnesiais 
viskam smarkiai pabrangus,

o
f

įlinkai visa širdžių stoja už lai
svą Lietuvą, .lis ten, polemizuo
damas su d.Jančausku,sako:

“Klerikalai, kiek aš žinau, agi
tuoja ir kovoja už laisvą nepri- 
gulmingą Lietuvą, kuri, anot 
“Dar.” ir kitu, bus demokratinė, 
ir tt.

visa širdžių už laisvą demokrati
nę Lietuvą tai reiškia taip siaurai 
dalykus suprasti, kad nemačius, 
kas slepias už tos laisvės užd'an-

jie stoją nž laisvą Lietuvą, tai 
tiesa, bet jie stoja nž tokia “lai- 
^vę”, kurioj tik jie galėtų vieš
patauti. Argi |). šarimas nepatė- 
mijo to klerikalų nžreiškimo

tuvoj nebus vietos tokiems lai- 
j kraščianis kaip Naujienos, Lai
svė, Kova, Keleivis ir p.? Juk čia 
kaip diena aišku, kad jie, klerika 
lai, stoja už tokią “laisvę”, kokią 
turėjome prie “batiuškos” caro 
Mikės. O matant tai, tai kam dar 
reikia sakyti ir agituoti, kad 
nulips su jais tuo klausimu pa
keliui? Juk iš darbų mes turime 
pažinti juos, o ne iš išreikštų gra-

rinkime gruodžio 2 d. tapo per
skaitytas laiškas nuo Rockfordo 
politinių kalinių gelbėjimo ko
miteto prašymu paaukauti kiek 
bylos vedimui. Laiškas tapo 
priimtas, ir tuoj ant vietos ir ki
tur parinkta aukų. Aukavo se-

Misevičius. P. Zohtba. P. Tania- 
nauskas, L. Griciunas, R. liaus- 
man, A. Mačys, L. Yrenas. M. 
Stankūnas, Auna Bettout, K. Sta- 
siute, A. Zareckv, K. Bernotai-

. Ka

be pavardės. Viso $60.00.
—B.P. Biliūnas. ..

virius; po 50c: J.

sonas, P. A. Mažuolis, I. Mečio
ms, P. Doiueikis, K. Jakubonis, 
Jonas MeČionis, A. Česnius ir A. 
Jokubonis; po 25c: T. Punis ir

draugai smuikavo $9.50. l ai pa
rodo, kad Muskegano socialistai 
atjaučia Rockfordo draugų var
gą, kurį jie turi panešti. Taip
jau anglų vietinė soc. kuopa ir
gi paskyrė iš savo iždo 5 dol. ir 
dar žadėjo paaukauti, lai ga
lima pasidžiaugti, kad draugai 
anglai irgi gelbsti tos pačios i- 
dejos draugus. Beto, yra nutar
ta rengti prakalbas 25 d. š. mėn.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti grajit 

j trumpą laiką 
per pus-halso si
stemą taip > ra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

n esi naudoj/*) jąja 
anksčiau. 
Privati.škos lek
cijos ant smui
kus. mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAlįJAGADYNIšKA 
KONSERVATORIJA 

I RANK BAGDŽR NAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

L Įsteigti dar 4 mokyklas 
kiekvienai, po 700 rub. mene 
syje ...................... 2800 r.

II. Dvi prieglaudi sene
liams ir ligoniams, po 500 
rublių mėnesyje....... 1000 r.

III. Vienkartinėms pašal
poms pinigais, darbu ir kit
kuo, mėnesyje ....... 1000 r.

IV. Senomsioms įstaigoms
išlaikyti, mėnesyje... 2000 r.

Viso kas mėnuo 6,800 r.
(Bus daugiau)

Tolias Į). Šarūnas rašo, jog 
tautininkams taip pat rupi laisva 
Lietuva. Kad tai patvirtinus, jis 
nurodo į Sandaros programą, 
kur, girdi, yra pažymėta, kad 
jie stoją už laisvę ir “atmeta tą 
principą, kuris leidžia egzistuot 
tautoje kokiems nors labiaus 
privilegiruotiems luomams”,Ma
tyt p. Šarūnas mąsto ameriko
niškai. Nes prieš rinkimus de
mokratai ir republikonai aukso 
kalnus žada darbininkams, o po

ckas iš Grand Rapids, Mieli. Be 
prakalbų bus ir pamargininių.

Tikimės, kad vietos lietuviai 
skaitlingai atsilankys.

LDLD. vietinė kuopa turėjo 
parengus 1 d. š. mėn. šokius su 
žaismėmis. Viskas gerai pavy
ko. Dabar žada po Kalėdų ren
gti koncertą. Vadinas LSS. ir 
LDLD. veikia gana stropiai.

organizatorių, paleido iš kariuo
menės. Dabar vėl turėsim veik
lų idėjos draugą. Vieversėlis.

GRANO RAPIDS, MK’H.

“Public Forum”.

! Kazimieras Gugis 4

Veda visokius reikalas, kaip krimtnaltšk: 
ir crviiiikuose teismuose. Daro 

dokumentus irpop teras.

Karnų Ofisas:
1823 $. Halsted Si.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisą*:

417 1 Beartam f L 
HILU Onhy BMę, 

Tei. Central 4411

| Nariai C'uok Cuunty Kcal Eetate Tarytai
A. PETRATIS & CO.

Keal Estate Ofisai.
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas,
; Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus. padaro popieraj
NOTARY PUBLIC

■ 751 W. Bota gatve
kampas Halsted Drover -iii

Skaitytoju Balsai
[t/e išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.}

LIETUVOS LAISVĖ IR , 
BEPARTYVUMAS.

Kada Rusijoj iškilo Didžioji 
Revoliucija ii’ ta revoliucija pra
dėjo eiti gerojon pusėn^-daibi- 
ninkų pusėn, tai įvairių paverg
tų tautų žmonės pradėjo mąsty
ti apie savo tautos atsteigimą, 
nes jie pasitik* Rusijos paskelb-

čia . Jeigu jau jie skelbia savo 
programe tai, kas galima priim
ti, tai da nereiškia, kad jie ištik- 
ro stoja už ta. Juk kapitalistinės 
valdžios irgi skelbias, kad jos ka
riaujančios už žmoniškumą, kad 
apsaugojus demokratiją, bet aš 
manau, kad tiems skelbimams 
ii’ pats p. Šarūnas netiki.

Žinoma, tautininkų prie tokių 
aršiausių laisvės priešų,kaip kle
rikalai, aš nelyginu. Bet kad jie 
tikros laisvės, pilnoje to žodžio 
prasmėj negeidžia, kaip jos geid
žia ir siekiasi socialistai, tai fak
tas, kurį patvirtina jų visas vei
kimas—Lietuvos šelpime, besi- 
brolia vinie su klerikalais, a t įne
šime link dabartinės karė

Socialistai eiti prie lai - 
kiu su klerikalais ir 1"

steigė amerikiečių draugija pa
sivadinus Public Forum. Tai yra 
kaip ir viešoji sakykla. Kas nc- 
deldienis, kaip 3 vai. po pietų, 
Powers teatre Public Forum ren 
gia referatus arba prclekcijas 
įvairiais visuomeninio gyveninio 
ir politikos klausimais; ir tuo tas 
Public Forum pasidarė labai po- 
puleriška įstaiga. [ prclekcijas 
visados lankosi daug žmonių. 
Pereitą nedėldienį kalbėtoju bu
vo F. Bolin. Kalbėjo teina“Žcn- 
gimas industrinės demokratijos 
linkui” (Tovard deinocracy in

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 14Lc.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

tlfl 115Y5TEf1

įdomi. Aplamai, Public Forum 
lipinas gauti kalbėtojais žmo- 

dalykų žinovus mokslinin- 
profesorius, kurie betgi, 

aiškinti dalykus popu-

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur ceikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos darflinos pagal Jų

jų mierą—Bile stailčs arba dy
džio, iš Dile madų knygos.

Ma«ter Detrigning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis

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



Panedėlis, Gruodžio 10, 1917 NAUJIENOS, Chicago, III.

žEMAITb

Svetur tarp Savųjų
Vaizdai. i

(Tąsa).

Miegojom tai miegojom! še
ši vyrai trijose lovose, viename 
kambaryje. Kol sumigo, prirū
kė visokio kvapo cigarų, papi
rosų, pypkių dūmų pripūtė. Nors 
atklirinėjau langus, vis tik kva
pas neisduko. Toks gulėjimas, 
knarkimas, snypštavimas visais 
pasieniais prisiminė kalėjimą 
arba kazarmės.

“Amerikoniškos" lovos, per 
]datmną, vidurys įdubęs.

Pasijudina vienas, nusirita į 
vidurį; pasijudina antras, ritasi 
ant viršaus pirmojo... Visi knar
kia, kietai miega. Man šilta, tro
šku, negaliu užmigti!

Pavasario naktis neilga, bet 
man išrodė metais.

Vyrai anksti sukilo, skubinosi 
į darbą.

Mano draugas, išeidamas, pa
sakė, jog pusrytį duos čia pat, 
šeimininkė. Jis pasirūpinęs...

Užmigau. 5
Saldei pakilus, atsikėlęs vaikš

čioju. Nežinau, kur gauti nusi
prausti, kame vanduo. Nė ko pa
siklausti, nė gyvo žmogaus. Pa
galiau, nė vaiko nė nieko nema
tyti.

Išėjau i prieangį. Antrame 
prieangio gale, tarpduryje, va
kar matyta moteris ėmė šaukti:

Prašom čia į kičiną... Čia 
yra cinkas, yra kranas nusiprau
sti.

“Kičinas" didelis, kambaryje 
šilta, net trošku, o muselių spiet
liais apgulę tiek langai tiek sta
lai. Kažinkoks vyras, nusiprau
sęs, šluostosi;} mane nė burbt; 
tariasi nematąs; Nė aš jam nė 
pusės žodžio. Nusiprausiau; jis 
jau valgo.

Grįžau dar į savo kambarį ap
sitaisyti,. Išeinant moteris tarė:

Prašom tuoj ant pusryčio, 
nes jau atvėso... •

Apsitaisęs sugrįžau į "kičiną", 
jau to vyro neradau.

Moteris nebe tokia papurusi; 
ant galvos balta mučė, tik plau
kų pluoštai kur nekur išlindę; 
žiurstas mėlynas. Kraustydama 
stalą rokuoja:

Visako prinešė Džianas 
tamstai pusryčiui, kažin tik ar 
mokėsiu gerai pataisyti?. . ..

Kodėl nemokėsi? Juk visa 
dus valgote... vis tiek....

Mat, tamsta poniškas... o 
mes prasti darbininkai.

Visi esame darbininkai ir tą 
pačią duoną valgome.

Apkrovė visą stalą valgiais, 
visiems vyrams, kur gulėjome, 
užtektų privalgyti: mėsos šaltos 
ir keptos, lik neįkandamos. 
Kiaušinių bliudas, kietai suvirin
tų, nors j kaktą skilk.... Kavos, 
pieno, sviesto, kaip sakoma:val
gyk ir norėk.

Reikia šnekėti!
Ar senai tamsta iš Lietu

vos?. . čia nutekėjai?..
Jau aštuoneri metai pasibai

gė pavasarį... Tenai apsiženijom, 
abudu sykiu ir atvažiavom. Mer
gaitę vyresniąją iš ten atsivežiau, 
kiti čia gimė... Vyras naktimis 
dirba: pavalgęs, atsigulė.... •

—Nuo kokio tamstos krašto 
iš Lietuvos? Rengiatės grįšti po 
kares ?

-Na ir ko ten begrįšti? — at
šovė. Mes nuo Kretingos, tenai 
karė ant kojų viską nunešė. Ką 
ten berastum? čia pat rubežius... 
Mano tėvų senai nebėra. Jo mo
tinėlė paliko dar gyva, bet jau 
treti metai kaip mirė... gromatą 
gavome... Kas ten musų laukia? 
Privargome tenai.... prisibraid- 
žiau gana, gana to Lietuvos pur
vo, betarnaudama pas ūkininkus 
ir po dvarus... Ganiau dvare ver
šius, išgenant poni ir įduos dar
bą, sinti ar mėgsti.... nepadirbai: 

"tu tinginė, tu šiokia, tu to
kia!” iškolios, išbjauros... o alga 
—keti rubleliai per metus. Gana

visako mačiuli, ir alkio ir šalčio. 
Nebenoriu daugiau.

Patylėjusi tęsė:
- Ar man čia negera? Vyras 

gerai uždirba, naktimis geriau 
užmoka. Vaikai didieji mokina
si; pavalgę, apsidarę... tenai taip 
nerasim, nė mėsos tiek, ir duona 
netokda.

Bešnekant, įbėgp mergaitė trė- 
jų-ketverių mi tų. Verkia, visa 
burnelė kruvina. Motina pama
čiusi sušuko:

- Jau tu nusidraskei šašus? 
Eikš, nuprausiu...

Mergaitė verkia, molina prau- 
zdama rokuoja:

Kažiu-kas nušašo burnele, 
negalimas nugydyti... ir vaistų 
turiu, ir užtepu —išeina į gatvę, 
nusidrasko, žemių, smilčių pri
sipila... cit, neverk!... skauda?... 
neški raškyk dėlto.......

Vaikai vieni paleisti gatvėj 
sakau - kažinką gali pasida

ryti... gali kas suvažinėti, ar ko
kia nelaimė atsitikti.......

- .Aš to nekūriau, by tik man 
iš akių vaikai... Pamislyk, tam
sta, keturi burdingieriai, šeši vai
kai, vyras... visus reikia apskalb 
ti, apžiūrėti man vienai....nupir
kti ir parnešti.. . .

O tamsta dar giri Ameriką
- prasijuokiau.

Vis tik geriau kaip krajuje. 
Ten vaikai butų kiaules beganą, 
o čia mokinasi... Po teisybės, bė- 
dnam visur bėda! l ik tiek: netu
riu pono ant savo galvos!

— Vargo bitės! Vargo bitės!— 
pamaniau sau.

III.
Važiuoju kitur. Nuvažiavęs 

vaikščioju. Gatvės, gatveles 
iškraipytos, susukinėtos, be pa
rašų, vardų, nė namų numerių 
nematyti. Pasitinku nepažįsta
mą žmogų, bet man išrodo, jog 
lietuvis. Pamėginsiu klausti:

Kame čia gyvena lietuviai,I 
gal tamsta žinai?...

-Yra čia lietuvių, — atsako 
lietuviškai. — Štai ant ano kam
po lietuvys saliunininkas... Ko 
tamstai reikia, tenai sužinosi.. . 
Daug lietuvių ten lankosi.

Parodytas saliunas pilnas 
žmonių, nė ištolo prie baro pri
eiti. Vos-ne-voš prisiartinęs, 
paklausiau:

—Ar tamsta nežinai kur čia 
svetainė? Noriu į prakalbas nu
eiti.

A! Tamsta į prakalbas... čia 
netoli svetaine — šneka su ma
nim, o čia laksto, alų pila, bu
teliukus dalina, pinigus ima.— 
Štai neturiu laiko ' parodyti... 
mat aš bizi... Tamsta rasi, čia 
netoli.

Paklausia dar pavardės.
Gerai, gerai! — vėl laksty

damas tarė. — Jis kuopos pre
zidentas, jis tamstai viską paro
dys... čia netoli gyvena. Kad ta
msta palauktum, tuoj atliksiu 
darbą.... Gal alaus?

Laksto, sukasi aplink barą 
dviejuos, vis to darbo nepabai
gia.

Išėjau. Slankioju gatvėmis į 
vieną ir į kitą pusę. Pradėjo 
smulkus lietus lynoti. šalta; 
grįstu atgal. l

Pamatęs šeimyninkas — “Ža
ras, žaras"! — bėgiodamas ta
rė.

Žmonės įeina vis nauji, kiti iš
eina.

- Ar girdi, Džiauni?—šaukia 
į išeinantį: — Parodyk tam 
žmogui auzą, kur gyvena N. N... 
ten bus geriausia viską sužino
ti... parodys svetainę. — Man ta
rė: — Matai, neturiu laiko.., 
bizi.

Mano vadovas, atsistojęs ant 
kampo, rodo į kairę:

Čia tamsta paėjęs vieną blio- 
ką, pasuk po dešine, pamatysi 
žalią auzą: ten jis gyvena.

(Bus daugiau).

Unijų klausiniu.
šiek tiek apie I. W. W. ...

(Žiur. nr. 286).

Praėjusį kartą keletu pavyzd
žių mėginau duoti aplamą skir
tumą tarp Amer. Darbo Federa
cijos ir I. \V. W. šį kartą bandy
siu paliesti plačiau Am. Darbo 
Federacijos silpnąsias pusęs ku
rios duoda pamato aidoblistams 
kritikuoti ją.

Vienas pirmiausių priekaištų, 
kuriuos aidoblistai daro Amr. 
Darbo Federacijai tai tas, kad 
pastaroji, būtent A. D. F., yra se
kamos: “Gera mokestis už gerą 
darbą"; Ji, vadinas, nestatanti 
sau uždavinio panaikinti visai 
šią kapitalistinę tvarką, paremtą 
ant išnaudojimo darbininkų; I. 
W. \V. iš kitos pusės panaikini
mu kapitalistinės systemos sta
tanti pirmon vieton.

Skirtumas, kaip pasirodo iš 
pirmo žvilgsnio, tarp L W. W. 
ir A. D. F. yra pusėtinai didelis. 
Vienok praktikoje, kasdieninia
me veikime, jisai labai sumažė
ja Ištikrųjų, paklauskit by kokio 
A. D. Federaiijos organizato
riaus, kokia gi mokestis jojo 
nuomone butų “gera". Kokis bus 
jojo atsakymas? Na-gi ve kokis 
(maž-daug): “Gera mokestis 

bus tokia, kokia tik galima iško
voti". Vadinas, jei jojo unijos 
nariai šiandie gauna 3 dolerius 
dienoje, tai jie rytoj pareikalaus 
keturių ar penkių, jeigu tik pa
stebės galimybę priversti kapi
talistą prie to; Jeigu jie šiandie 
dirba devynias valandas dienoje 
už 3 dolerius, tai rytoj jie nepa- 
sidrovės prispirti kapitalistą mo
kėti jiems I dolerius už 8 valan
das darbo, ir lt. Prie! ko gi tatai 
veda? Nagi prie to, kad darbi
ninkai, tiesiog jaustuos vedami 
eina link galutino rubežiaus, 
ant kurio darbininko alga pa
sieks tokio augštumo, kad ponai 
kapitalistui nebeliks nieko. Va
dinas, ir aidoblistų kritikuojami 
“federeišiai" galu gale, pasirodo, 
žengia ten pat, kur ir “r-r-revo- 
liucioniškieji" aidoblistai.

“Revoliucioniškam” aidoblis- 
tui šitoks išvadas lečiaus nepa
tiks. Jis todėl griežtai užprotes
tuos maž-daug sekamai: “Žen
gimas prie tikslo nelygus žengi
mui; galima lėkti prie jo žirgo 
smarkumu, ir galima rėplioti ži
ngsniu; Am. Darbo Federacija 
ir rėplioja želvos žingsniu." 
Smarkus bus atsakymas. Vie
nok užklausus, kur jau taip to
li I. W. W. nulėkė, mūsiškis ai- 
doblistas turės nutilti. Aidobli
stai, tiesa, nurodo daugybę strei
kų, kuriuos I. W. W. vedė, jie 
nurodo daugybę streikų, ku
riuos L W. W. laimėjo, bet rei
kia pasakyti, kad jie nemėgsta 
kalbėti apie daugybę streikų, 
kuriuos I. W. W. pralaimėjo. Iš 
kitos gi pusės, užstojant A. D. 
F., galima nurodyti, kad ir ji ve
da pusėtinai streikų, kad ir ji 
turi laimėjimų, ir, reikia pasa
kyti, daug daugiau, negu I. W. 
W. Reiškia, praktiškame dar
be I. W. W. nieko ypatingo, nie
ko išskirtino neatliko, kažinkur 
nenubėgo nuo A. D. F.

Pažymėsiu dar vieną bendru
mą tarp 1. W. W. ir Amerikos 
Darbo Federacijos. Tiek Ame
rikos Darbo Federacija (išsky
rus paskutinius municipalius ri
nkimus, kuomet ji nutarė bal
suot už socialistus), tiek I. W. 
W. iki šiol priešinasi atskiram 
darbininkų, kaipo tokių, klesos 
dalyvavimui politikoje. Ameri
kos Darbo Federacijos atžaga- 
reiviškieji bosai iki šiol atiduo
davo savo balsus už republiko- 
nus ar demokratus, o aidoblis
tai visai atmesdavo (nors rei
kia pripažinti, kad mūsiškiai, 
lietuviškieji aidoblistai dažnai 
paremdavo musų buržuaziją 
priešais socialistus). Reiškia, 
ir čia atžagareiviškoji Ameri
kos Darbo Federacija susitaiko 
su “r-r-revoliucine" I. W. W.

Vienok aidoblistai augščiau iš
reikštais palyginimais jųjų su

“federeišiais" jau ne juokais įsi
žeis. Kaip, sušuks jie, - ge
ra mokestis už gerą darbą, ar 
tai ne atžagareiviškiausias lo
zungas? Ir jei vietoj šito lozun
go A. D. F. viršininkai skelbtų 
revoliucioniškus lozungus, va
rytų revoliueionišką, aiškią pro
pagandą ar netoliau butų nu-.

I žengęs Amerikos proletariatas 
ekonominės kovos lauke, o taip
gi, ar .ne augščiau butų pakilęs 
klesinis susipratimas?

Visai teisingas nurodymas. 
Bet kas gi tuomet reikia daryti? 
Reikia stengties ją, t!ą atžagarei- 
višką dvasią, prašalinti. Kaip? 
Nagi varant propagandą tarpe 
Federacijos narių už reformas, 
nes juk jei nariai Federacijos 
pasidarys pažangesni, tai ir jo
sios viršininkai turės arba eiti 
kartu su organizacijos dvasia, 
arba skristi laukan.

Kas reikėtų daryti šitokiose 
aplinkybėse aidoblistams? Jeigu 
jiems ištikrųjų rupi darbininkų 
gerovė, tai, rodos, aiššku, kad 
jie turėtų veikti toje Federaci
joje ir stumti ją kairėn, kaip da
bar esantįs Federacijoj socialis
tai kad daro. Na, o ką padarė 
aidoblistai? Nagi jie pasitraukė 
iš Federacijos, kitaip tariant, 
paliko visą Federaciją Gomper- 
so ir kompanijos rankose.

Bet tai dar ne visa. Kol dar 
aidoblistai buvo neatsiskyrę nuo 
A. D. F., tai minios tų darbinin
kų, ką sudaro Federacijos kūną, 
žiurėjo į juos nors kaip į kai
riuosius, bet visgi kaip į drau
gus. Kuomet gi aidoblistai at
siskyrė ir ėmė tverti atskiras or
ganizacijas, tai suprantama, kad 
seniau susitvėrusios unijos pra
dėjo žiūrėti į aidoblistus 'jau 
kaipo į didžiausius priešus, no
rinčius suardyti jųjų organizaci
jas. Vadinas, aidoblistai savo 
žygiais patįs ardė darbininkų 
klesinį susipratimą, už krfVio* 
stoką jie taip smarkiai kritikuo
ja A. D. F. Aidoblistai sakosi 
jie neardię jokių unijų, jie tik 
tverę naujas. Ant nelaimės ir 
tai netiesa. Aidoblistai labai 
pasižymėjo ardymu senųjų uni
jų. Apie aidoblistų politiką 
link kitokių unijų ypač gerai ži
no tie darbininkų, kurie turėjo 
su jais progos susidurti. Lietu
viai irgi žino apie tai, ypač Bal- 
timorės darbininkai.

Kitas vėl aidoblistų primeti
mas A. D. Federacijai yra tas, 
kad jie stengiasi užsidaryti nuo 
milionų neorganizuotų darbini
nkų, irgi yra teisingas. Bet ir 
šitas argumentas nėra antras 
Amerikos atradimas. Socialis
tai jau senai tatai nurodinėja, 
jau senai prieš tai kovoja. Ir 
aidoblistams, jeigu tik jie norė
tų būti nuoseklus, reikėtų veik
ti Am. Darbo Federaci joj ir ste-

ngties įvykini permainas. Bet 
ne, jiems labiau patiko veikti 
atskirai, ardyti (Farbininkų vie
nybę, o tuo pačiu laiku kenkti 
auginiui jųjų klesinio susiprati
mo. Reiškia, aidoblistai neikiek 
negeresni už Am. Darbo Federa
cijos vadus.

(Bus daugiau).

Redakcijos Atsakymai
z

PEARL QUEEN
KONCERTINOS* Bllln,ei,lha! !

> . y J

i 1 

į

Ir a'! b 2 h

174 Kp. Nariui. - Rašyti apie 
tą manijaką “metodologą”, tai 
tik jam rekliamos daryti. Tegul 
jis sau pasipliauškia, kol nueis 
į bepročių namus.

K. Katalikui. — Kad tamsta 
butum parašęs mums žinutę a- 
pie vakarą tuojau kaip jis įvy-

kad dabar, po dviejų beveik sa
vaičių, atsakinėti į Draugo ko
respondento pliauškalus.

Telephoiie Albanv 5546

Or. A. MŪNTVIDAS 
GYDYTOJAS ir HIRURGAS 
Valandos: 10—11 ryte 

2—3 po pietų 
6—8 vakare

3332 North Avė., Chicago, III.

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gija Pritaikymo Akinių 

G*rumą Stiklų Gvarantuoju 
Vakuos nuo 5 iki 9 vakare.

Hr K. NURkAITIS Oph. D.
IGi* N. Robey St., Chicago. 
Knmp. Milvvaukee ir North av.

Tel. Humboldt 4613. Į

Vyriškų Drapanų Baigei 
'Nauji neatimti, daryti ant užs& 

kymo siutai ir overkotai, vertės nu»; 
$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 pamuša 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir oves' 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabaa 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik, 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedaliomis irw 
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Chicaav, m

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 parupin į 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt išsiun 
člame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St. Chicago, H)

JŲ SPECIALISTAS $ 
kia Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimą* yra tet- 
člaa, kbda pranyksta 
regėjime*.

Mes vartojam p aša
rinta Opbthalmomst- 
er. Ypatinga doata 
atkreipiama i vaikas 
Valandos: nuo 9 ryta 
iki 9 vakaro; nod<14. 
nuo 10 iki II dien*.

4649 So. Ashland Avcnaa, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams ifooinae per 18 tte 
tų kaipo patyręs gydytojar, chirur$«*» 
ir akušeris.

Gydo aitrias ii chroniškas liras, vy
rų. moterų ir vaikų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokioa elektros pršo» 
taisus.

Ofisas ir Labaratorja: 1025 W. IKtk 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo JO—12 pietų, Kr 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8D8. 
GYVENIMAS: 3412 S. Haleted Street

VALANDOS*. 8—9 ryto, tiktai.

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St., Chicago

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

Didelis Išpardavimas Jewelry, laikro
dėlių, daimantų, auksinių žiedų, lenciū
gėlių, sidabrinių peilių, šaukštų (silver- 
ware) ir tt.

Geriausi gramofonai ir lietuviški rekordai par
siduoda pas mus.

5000 Rekordų
Lietuviškų, Polskų, Ru- 
skų ir Angliškų randasi 
musų Krautuvėje, taip 
kad kiekvienas gali pri
sirinkti tokių, kokių kas 
^reikalauja.

Mes turime daugybes tavoro prisipirkę kada buvo 
pigesni. Dabar sumanėme išparduoti prieš Kalėdas 
už mažesnę kainų.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 S. Halsted St., Tel. Drover 8167. Chicago, UI

k H

Telephone Yards 5032

Telephone Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D.
genas Rusas Gydytojas ir Chlnirraa.

Specialistas Moteriškų, Vyriško ir 
Vaikižkų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1679 Milvvaukee Ava.

Kampas North Ava , Kambarys 104. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryta 

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

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkurnus akinius, egzami
nuoja ir patarimus duoda dykai.

84-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-ro» 
ūbos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka

rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po piety.
Tel. Haymarket 2484.

—♦

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudejimg,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidčs susibėga i krūva,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo-S v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo f ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

Tek Yards 3654.

AKUSERKA URS. 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 antrų lubų.

Daktaras <SIČWISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

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.

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan S t., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

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

3149 S. Morgan St. kertė 82 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

0R.W. YUSZKi£WICl

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
turi skaudamas arba silpnai abitu i-’J* 

y*)\<os skaudėjimo, atsilankykite pa» I

1155 Milvvaukee Avė
Galando*: Nuo 9 ryto iki 9 vakw* 

9 *.'vto iki ) po plai

Garsinkitės “Naujienose”



NAUJIENOS, Chicago, III
ur Panedėlis, Gruodžio 10, 1917

Taukai

c'nc/ujos /iMos
sudegė didelis 
and ė lis.

i grimas neatsakė jos rolei. Daug

du laivas. Dcsmond, vežęs smė
lį So. Chicagos plieno dirbtu
vėms. Žuvo septyni žmones. 
Laivas buvo perdaug prikrautasyj^“1
smėliu, kilus smarkiam vėjui 
neatsilaikė bangų supimui ir

valdžios sandėlis ant 11 ir Dear- 
lM>rn gi. Nuostoliai siekią 500 
tūkstančių dot. Sęryšyj su tuo 
tapo areštuota keli žmones. įta
riami padeginu1 minėto budin-

Moters — laiškų 
išnešiotojos.

riuusvbė nutarė sanidvti laišku » f v
išnešiotojais moteris. Dešimts 
jų pradėsią savo darbą dar šia
ndie pat. Neužilgio busią pri
imta ir daugiau.

Kol kas betgi moters-laiškų 
^nešiotojos tarnausią tik laiki

nai laike prieškalėdinės pas
keltos, kuomet pačia esti užver-

navičiui, bet gal būt publika pa
matys jį kitą kartą geresniu.

Del kalkinių priežasčių pra
leidus aprašinėti antrą aktų su 
jo paveikslu, galima pabriežti 
paskutinį, trečią, aktą, kuris vir
šijo visa. Undinių palocius iš
tiesiu išrodė palociumi. l os sce- 
nerijos, tie kostiumai, ta graži, 
nors trumpa undinių dainele, 
primine tą pasaką, kuri nuo se
no užsiliko pas žmones.

Publikos buvo daug, 
ko patenkinti lošimu.

BRIGHTON P ARK

svarui 
30%—-36% 
30 %—35% 
. 24 %— 31

svarui 
... 28—35 
.. 24—31 

svarui 
.. . 24—29 
... 19—25 
... 20—25 
... 28—33 
... 24—29

dėžutės 
... 19—23 
... 27—33

žinižiu

Beje, po progranio buvo pra
nešta apie sekamu (lu LMPSA. 
9-tos kuopos vakaru. Lauksime 
jų. —B. J. J.

Rengia debatus.
Kun. “Dr.” Maliauskas perei

tą savaitę savo konferencijose 
Brighton Parke visaip išniekino 
socialistus ir laisvamanius. Dau
gelį jų veikėjų net įvardijo. Žo
džiu, šmi iže kiek tik galėjo. To
dėl laisvamaniai nutarė atsaky
ti jam ir viešai kviečia jį stot 
prieš publiką su žmogum, kurį 
savo konferencijose niekino ir 
šmeižė.
Atsakymas ar debatai (jei kun. 

Maliauskas stos) atsibus sere
doj, gruodžio 12, Liberty Hali, 
kampas 39 PI. ir Kedzie avė. 1 
Pradžia 7:30 v. v. —J. Jankus.

Palaidi, geriausi
Paprastieji ....

Kalakutai
Švieži...............

Šaldyti ...............
j

šviežios...........
šaldytos .........
Gaidžiai, švieži
Anlįs ................

Žąsįs ................
žuvįs (salmon) 

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

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 
šmote ........................... 27 %— 35
Supiaustytas ...................... 30—39
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.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI
JURGIUI STHAMI’INSKUl yra 

laiškas iš Rusijos nuo jo švogerio 
Liudviko Bliumo. Atsiimti Naujienų 
ofise.

Pajieškau Jievos Ba n i.siausk i ulės, 
Suvalkų gub., Marijampolės pav., 

Balbieriškio gmino, Gudelių parap., 
Audėnų kaimo. Girdėjau gyvenanti 
Chicagoje. Meldžiu atsišaukti.

Jonas Blaskevičius, 
1810 So. Halsted St., Chicago, III.

Pajieškau brolio Mateušo Nuobario 
ir draugo Mykolo Juškos. Girdėjau, 
buk gyvi 
bildu paeiti ___  ___
vėžio pav., Ramygalos vai., Gelažių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą. Jie pa
tįs arba kas juos žino malonės atsi
liepti. Kazimieras Nuobaras, 
2243 W. 23 PI., Chicago, 111.

ttiniais.

irtie translation filed with the post- 
'ftftstcr at Chicago, III., on December 
!0. 1917. as reguired bv the act of 
Oetober 6, 1917.
Krata Socialistų 
partijos ofise.

Dr. A. Montvidas 
sugrįžo.

Dr. A. Montvidas, 3332 North 
avė., jau sugrįžo į Chicago ir 
užsiėmė pratiko. Per kelias pa
starąsias savaites jis lankėsi

CICERO.

Iš LSS. 138 kp. veikimo.

RAKANDAI

eną Čhicagos apielinkėie. A- Chicago, UI. 
įeina iš Kauno gub., Pone- ----------------

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaat m 

vo puikius, beveik naujus, rakandai 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, ui $20. Vfc 
liausios mados valgomojo kambarin 
rakandus, 2 puikių divonų, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola m 
brangiais rekordais už $60.00. Si> 
yra retas pigumas ir jums apsimo 
kės patirti nežiūrint kur jus gyva 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atšilau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1127 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20

MOKYKLOS

metų patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street

Pranešimai JIEŠKO KAMBARIŲ

džios agentai padarė kratą So
cialistų partijos ofise, 893 \V. 
Madison gt. Išnešta daug raši-
mu ir šia *
kumentų.

1000 \V. Erie gi. Pasta- 
ipsupo banko budinką. Pa-

;crio kulka. Vagili; 
lri<le\vell ligoninėn.

S39,267 Halifax’ui.

kima

“Karės duona 
Chicagoj.

bu v
šian-

hioną prisilaikant tam 
aidžios taisyklių, taigi k

tikru
&

<1-

>ins savyj mažiau cukraus ir 
aukų, ir turėtų būt pardavinč- 
ama vartotojams po 9c. už ke- 
mla.

‘Palopius Ežero 
Dugne.

Vakar Lietuviu Mjoteru Prog. 
Sns-mo Am. 9 kuopa parengė 
žinomoje C.S.P.S. svetainėje ga
na šaunu vakara. Lošime dalv- t c *

Pirmame 
likos (lomą 
Žilvičiu tė, 
Maliorienė,

ponia Pitraičiutė- 
burtininke P. B. ir 
musu scenos šulai J.

C

ankunas bei J. Buranas. Bu- v*
į įspūdį ir

........ .. -_L-

pirkt 1 
rūbai da

bet josios

Cicero, III.—šiandie, gruodžio 10, 
vai. vakare įvyks Ciceros Naujie

nų ščrininkų susirinkimas tikslu 
pasitarti, kas dėl busimo baliaus, 
gruodžio 16 d., kuris įvyks Pakšto 
svet. ščrininkams svarbu atvykti į 
šį susirinkimą. . —Valdyba

8

L. V. Knygyno reikalu.— šiuo pra
nešam “Naujienų” distrikto lietu
viams, kad Lietuvių Viešas Knygy
nas tapo perkeltas į naują vietą, bū
tent — 731 W. 18 gt. ant antrų lu
bų. Visi, kur norėtų naudoties- to 
knygyno knygomis, nuo dabar ma
lonės ateiti naujojon vieton.

—Komitetas.

JIESKAU kambario TovVn of I>ake apielinkčje; geistina su valgiu. At
sišaukite laišku Į Konstantiną Jo- 
kubauskį, 1411 S. Wood st., Chicago

J IEŠKAU ŠILTO kambario— lais
vas vaikinas. Ant Bridgeporto*. At
sišaukite adresu: A. B., 
3520 S. Lowe Avė., Chicago.

MOKYKIS SIUT MOTER1AK.VS 
RUBUS

Išmokinant piešimo, kirpimo fonn^ 
siūti naminius daiktus arba aprMa 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs i*«> 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jūsų ęarankumo. Ui III U 
mokiuam jus smt visokius drabuitm 

DRESS MAKING C0LLEGE8,
2836 W. Madison gat., Wcatara

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wella rat

Visas 2 aukštas.
Valandos kasdien nuo 9-7. Ned. 10-12

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

stijos egzaminus ir sakė prakal
bas keliose vietose, todėl Naujie
nose jo vedamas skyrius buvo 
neregu Haris. Nuo dabar vėl ne
toli kiekviename “Naujienų” nu
mery) tilps jo straipsneliai.

Maisto naikinimas

Maisto reikmen; naikinimas 
vis dar nesiliauja. Susekta, kad

mešlynan keli vagonai 
ir kitokiu daržovių. <■ 4

Prisipažino
\Villi;mi Botluvood, apie ku

rį buvo rašyta subatos “Naujie
nose”, prisipažino išeikvojęs

prokurorą Hoyne prašymu pa-

Bolhvood buvo min. kompa
nijos kasininko pagelbininkas.

Nusišovė
Bose Cappi L 20 m. amžiaus, 

susivaidijo su savo vyru dėlei 
medžioklės: vyras būtinai gyrė
si eisiąs medžiotų, pati norėjo, 
kad jisai liktųsi pas ją. Vyras 
nepaklausė, ji nusišovė. Po
licija žada areštuoti Cappelų.

Apdegė moteris
Kilus gaisrui name G 118 Yale 

gt.. mirtinai apdegė p-ia Ifarriet

Šalt iii net aštuoniolika šeimynų 
iš to paties namo.

Prisipažino apvogusi 
darbdavį

licijai, jogei ji melavusi, kuo
met pereitą savaitę tvirtinus sa
vo samdytojui, būtent, kad ją

min. kompanijas pinigus. Pi
nigų nieks neatėmęs: ji pati juos

Paskendo septyni 
žmonės

Michigan ežere, netoli South

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos
tikrai pagelbi

Dabartim
branginti

šeimynos geriausis draugas, kuris 
nuo visokių kentėjimų ir skausmų, 
s gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų

Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta, 
butų ant pakelio ženklas 
,,LOX"......................
Tikras

gyduolę 1
duokite a. _
už pigesnę dienią.

pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad
1 „INKARAS” ir žodis 

)L,” o taipgi musų pavardė.
- PA(N-EXPELLERIS parduodamas visose 
>e. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
iteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
giau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 VVashington Street, New York

laike savo mėnesinį susirinki
mą. Kaipo psakutiniame šių 
mi tų susirinkime prisiėjo aps
varstyt i-užsirbiežt i veikimo pie
nas ateinantiems metams.

Apkalbėjime pasirodė, kad 
šiame miestelyj socialistai įgavo 
didžiausią intaką vietos gyven
tojuose.. Pav., tik per kelis pa
staruosius mėnesius vietinė kuo
pa paaugo narių skaičiumi net

eitais teisėjų rinkiniais neku- 
riuose pricink tuose socialistai 
laimėjo didžiumą balsų.

Vidurinis kuopos stovis irgi 
neblogas. Pastarasis jos vaka
ras davė gryno pelno net $80. 
Tokio uždarbio neturėjo dar nei

bei kliubas.
Po apsvarstymo rasta reika

lingu atkreipti atidos į savo sim- 
patizatorius, parengiant tuo tik
slu nuolatinės sueigas: vakarus 
su perstatymais ar programų, 
prakalbas, prelekcijas ir .kitas 
sveikas ir naudingas, suteikian
čias dvasiškos naudos, pranio-

pa išrinko tris komitetus. Pildo
mąjį komitetą, t.y. valdybą, agi
tacijos komitetą ir biznio komi
tetą. Šie komitetai turės savo v
atskirus susirinkimus, juose gal
vos, dirbs veikimo pienus ir pri
duos kuopos susirinkimams. Ga
vę užtvirtinimą tų pienų, jie vy- 
kdins juos gyvenimam

sekamais metais turės didelių 
pasekmių, ypatingai tuo 
kad Į komitetus išrinkta gana 
veiklus ir pilnai atsakantis na
riai.

Geriausio pasisekimo! S—as.

Maišas 
bač. ..135—145 
.......  32—35c 
.......  1.20—1.35 
...... 29—34c 

sv. maiš. 30-35

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba nend

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

% bačkos maišas ...... 280—295 
% bačkos maišas ......... 142—149
5 svaru bačkos maišas .. 33—37c

Rugiu Miltai
Bohemiau style % 
5 svarai ...............
Juodi, % bačkos . 
5 svarai ......... .
Graliam miltai 5

Corn Meal švara?
Balti ar geltoni .........  5%—6%c

Maisas (Hominy), svaras ....6 —7c
Ryžiai. svaras

Fancy head.................... 10%—1J
Bhie rosc ...........................  10—13

Bulvės (Pckas'
N 1 Wis., Minu, ir Dak. .. 32—39

Pienas (Kenas’
Condenstd, geriausias .... 16—22
Vidutiniškas ............. 16%—18%i
Evaporated, nesald. .

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ...........
Prastesnis ...............
Iš šaldyluvių .........

Hutterine
Plytose ....................
Šmotuose .................
Vidutiniškas ...........

Kiaušiniai
Švieži extra ...........
Refrigeratorių .........

v Refrigeratorių N 1 .
Pupos (beans)

N avy ....... . ..............
Lima ........................

Slyvos, geros svarui...
Vidutinės .................
Prastesnės ...............

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

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

svaras 
48%-—53 % 

- 44 %—50 
... 42—48 

svaras 
.. 32—35c 
.. 31—34.
... 29—33 

tuzinas 
.. 53—59 

38%—45

svarui 
47%— 20% 
... 16—21. 
... 13—17 
... 13—16 
... 11—14 
. .. 33—37

45—56
40—44

įvairių tautų, kartu ir lietuvių, re
voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrą susirinki
mą įvairiems dienos klausimams ap
svarstyt. Kol kas eina dar tik tų or
ganizacijų susižinojimas tarp savęs 
nutarimui, kada turės toks susirin
kimas įvykti. Norinčios dar prisi
dėti prie tos organizacijos malonės 
kreipties adresu: John Semaško, 
1752 W. Madison st., Telef. Haymar- 
ket 4238. Chicago.

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia gerb. J. Žemaites 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.

LMPS. 43 kuopos susirinkimas įvyks 
panedėlyj, gruodžio 10 d., 7:30 vai. 
vakare, Tamuliuno ir Gudgalio svet. 
Draugės, malonėkite atsilankyti pa
skirtu laiku, nes bus renkama kuo
pos ir centro valdybų 1918 metams.

—Prot. Rast. Garadauskienė

Itoseland, III.—SLA 139 kp. prieš- 
metinis susirinkimas atsibus gruo
džio 19 d. (nedėlioj) 2 vai. po pietų, 
9-tos vvardos Socialistų svet. 11009 
Michigan avė. Ateikite visi. Yra 

svarbių reikalų ir valdybos rinki
mai. Už rašt. Kr Kalnietis.

Moters Ateityj!—Didelės prakal
bos utarninke, gruodžio 11, A. Blin- 
strupo svet., kampas Hermitage avė. 
ir 45 gtv. Kalbės p-ni Jurgelionienč, 
Dr. A\ Montvidas ir A. Vasiliauskas. 
Pradžia lygiai 7:30 v. vak. Muzikos 
programas, šį susirinkimą rengia 
LSS. 234 kuopa specialiai moterims, 
kad nušvietus moters padėjimą ir 
jos vietą draugijoje. Moters,''•ateiki
te kuoskaitlingiausiai, taipjau ir vy
rai. I užauga dykai. Kviečia

—Komitetas.

Utarninke, 
susirinkimas 
palaikančių . __ ..
10900 Michigan Avė. 7:30 vai. vak. 
Delegatai malonėsite atsilankyti.

Rašt. F. Bruškaitė.

gruodžio 11 d. atsibus 
delegatų nuo draugijų 

“Aušros” Knygyną, —

Brighton Park Keistučio Kliubo 
Dramos Skyriaus susirinkimas atsi
bus gruodžio 10 d. Liuosybės svet., 
39 pi. ir Kedzie avė. 8 vai. vakare. 
Malonėkite visi pribūti, nes turime 
rengi irs prie ateinančio vakaro.

—P. Gura.

Seredoj bus duota atsakymas arba 
debatai tarp Laisvamanių ir kun. 
Maliauskio (jei jis atvyks), Liber
ty Hali Brighton Park, 39 1>1. ir Ke- 
<lzie avc. 7:30 vai. vak.

Padengimui lėšų įžanga 10c ypa- 
tai. —J. Jankus.'. Jankus.

Cicero, III.—LSS. 138 kp. draugai 
ir drauges, jau bus du mėnesiai at^ 
gal, kaip jus gavote užkvietimus į 
LSS. 138 kp. draugišką vakarėlį. To
nais buvo paaiškinimai, kad sugrą 
žinti surašą pasižadėusių dalyvauti 
ne vėliaus gruodžiu 1 d., bet lig šiol 
visai mažai jų sugrąžinta. Todėl, 
draugai ir draugės, bukite taip geri, 
palengvinkite komisijos darbą, su
grąžinkite tuos surašus šiandie šiuo 
adresu: 1109 So. 49th Avė., Cicero, 
III. —Komitetas.

ASMENŲ .1 IEŠKOJIMAI

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

Jurgis Motikaitis, — 
1715 S. Canal St., Chicago, III.

Tel. Canal 4414

ATIDUODAMA randon švarus, e- 
lektra šildomas kambarys vienam 
arba dviem vaikinam, be valgio.

Mrs P. Urbonas, 
3313 $o. Halsted St., (antras augš.)

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
Mokinama r angliškos ir lietaviš 

kos kalbų, aritmetikos, knyfvedys 
tės, stenografijos, typevvriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
bclnos istorijos, geografijos, politi 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia 
rašystės.

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

Nuo Gruodžio 1 d. Šių metų 
Ofisas atdaras kasdien iki 

9 vai. vakaro; Nedėlio- 
mis iki 12 v. dieną.

3261 SO. KALSTEI) STREET 
Phone Drover 5052 

Chicago

REIKIA DARBININKU
■ oa aa ■ ■ ■ Vyram* ir Moterim* VI-n n U D A I ŠOKIOS rųSim metalo

|l II K fl 11 | arba medžio dirbamone
U jnl 11 U n I japone, fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, Ba
riūnuose, ligonbučiuose, rafttinėse, sankrovose, 
namuose Ir tt. Pamatykit musų DIDELI *u- 
raša. Otriausios mokestis.

Advancc Employment Exchange 
ž-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALAUJAMA moterų maišams 
taisyti. Darbas rankinis, 
darbas, gera mokestis. 
1139 S. Racine Avė.,

Pastovus 
Kreipkitės 

Chicago.

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Garsinkitės “Naujienose

Pajieškau savo tėvelio Antano Kuj- 
sio, Kauno g., Raseinių pavieto, Tau
ragės parapijos, Norkaičių kaimo; 
16 metų kaip Amerikoje. Meldžiu 
jo paties ar kas jį žino atsiliepti.

Martha Kuisiukė, 
2053 \V. 25 Str., Chicago, UI.

PAJIEŠKAU karvikės. Panedčlyj 
prapuolė. Jauna karvikė, 2 metų se
numo, juodai ir baltai marga. Jei kas 
oraneš, gaus gera dovaną.

M. Ivinskienė, 
4101 So. Campbell Ąve. Chicago.

TELEPHONE Y ARUS 5834.

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

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chlcaga.

Tel. Drover 7179.

REIKALINGA TUOJAU PARDUOT 
Man pavesta parduoti tuojaus pui
kus, beveik naujas, mažai vartotas 
pianas. Kaštavo apie $500. Parsi- 
duos pigiai. Pardavimo preižastis— 
kariuomenė. Atsišaukite tuojaus 
šiuo adresu: J. Ilgaudas, 
110 S. Dearborn St., Room 1016, 
Chicago, III. Telef. Randolph 4988.

REIKALINGAS bučeris žinantis 
gerai amatą. Geistina, kad galėtu kiek 
angliškai kalbėti. Atsilankykit 4945 
\V. 14 st. Cicero, 111. Atsilankykit va
karais no 7 iki 9. Atliginimas geras.

REIKALAUJAMA vyrų ir pagcl- 
bininkų prie No 2 žirklių į senų ge
lžgalių kiemą. Gera mokestis. Pa
stovi vieta.

BLACKSTONE and ROTHĘR 
2457 S. Loomis St., Chicago.

REIKALINGAS bučeris. Darbas 
pastovus. Joseph Niprikas, 
642 \V. 18th St., Phone Canal 5947

REIKALAUJAM'agentų visose A- 
merikos dalyse. Lengvas darbas ant 
visados, su geru uždarbiu. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Pa- į 
tyrimas nereikalingas, mes išmokin-1 
siine. Kreipkitės ypatiškai arba lai
šku šiuo antrašu: I
NATIONAL PICTURE FRAME Co. I 

2631 So. Halsted St., Chicago, III (

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir smulk

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

Mrs. J. B. Webcr
2245 W. 22nd St., Chicago.

PARDUODAMA kvietkų sankrova, 
viena iš geniausių vietų West sidčjc. 
Biznis išdirbtas per 38 metus. Veda 
gerą pirklybą. 'Puri parsiduoti pi
giai iš priežasties savininko silpnos 
sveikatos.
1810 So. Halsted St., Chicago. III.

PARSIDUODA saldinas tirštai ap
gyventoje vietoje lietuviais ir kitų 
tautų. Biznis išdirbtas per daug me
tų, parsiduoda su dviem mediniais 
buildingais po du flatu kožnas. Par
duodu sykiu arba atskilai, pagal pir
kėjo norą, Pardavimo priežastis: vy
ro mirtis. Norintieji pirkti atsiliep
kite j Barbora Urbonienė 
361 Kensington avė., Chicago, III.

RAKANDAI
PARDUODU pigiai gerus nami

nius rakandus, — stalai, geri pečiai, 
priegalviai gerų krrijavų plunksnų, 
ir kiti reikalingi gyvenimui daiktai. 
Esmi priverstas greitai parduoti, ka
dangi mirus mano moteriai turiu ei
ti su vaikais gyventi prie kitų žmo
nių. Atsišaukite greitai, nepraleis
kite geros progos. A. Krisiunas, 
3228 So. Halsted St., 2-ras aukštas, 
užpakalyje. Chicago.

u“M0KYKLA
I
 Jei nori greitai ir pasekmingai ifimokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk masų 
mokyklą. Apart Angių kalbos, čia mokinama :-Lietuvių kalbos S.V.IstorlJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prieky bos TeisiųLotynų ” S.V.Pilietybčs Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
tlr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School
S 3103 S. Halsted St. Chicago Iul.I 
||| KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ |

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių' lenciūgėlių, deimantų, bran- 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų.

Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktą gauti piginus, kaip aš parduosiu.
.Aš duodu “guaran- 

«fetee”, kad pas mane 
auksą pirksi, tai 

rauksą ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

sakau, tai tam duosiu $100 dovanų.
Katrie pas mane yra pirkę pir- 

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes Westsaidiečiai beveik ' 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius Chicagoj. 
Pirmiau gyvenau 2256 W. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER, 

Tel. Canal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chicago.

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

Speelalhta* Moteriai, Vyrišką, VaBnt 
ir visą chronišką lirą.

VALANDOS: 10—11 ryto. 4—6 po pt»ta ♦ 
vakar*. Neddldieniai* 10—1 po pi*tą.

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

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 902-904 National Life HMr-> 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir eubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numarfa: 
1S6« MILWAUKEE AVĖ., Chiea«a. IU 

Tel Humboldt 97.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted StM 
Chicago, III.

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROP1SKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai " Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street


