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Rusai pradeda taikos 
tarybas?

Mušis su Kornilovo kareiviais

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., on December 
13, 1917, as roąuircd by the act oi 
October 6, 1917.

RUSŲ ARMIJOS DEMOBILI
ZUOJAMA.

Vokiečiai praneša, kad rusai pa
skyrė generolą pradėti taikos 
derybas su vokiečiais.

COPENHAGEN, gr. 12. — 
Pusiau oficialė Vokietijos žinių 
agentūra praneša, kad demobili
zacija Rusijos spėkų jau prasi
dėjo ir kad tapo autorizuotos 
taikos tarybos, paliečiančios 
vien Rusijos frontą.

žinių agentūra sako, kad gen. 
OherbaČov tapo paskirtas vy
riausiuoju komanduotoju “su 

pagelba talkininkų’’ (?) ir kad 
jis tapo autorizuotas pradėti tai
kos tarybas su Vokietija.

(Ikišiol iš Rusijos negauta jo
kios žinios apie kokį nors ėji
mą prie atskiros taikos, nes 
skelbiamuoju bolševikų tikslu 
buvo įgijimas pertraukimo mū
šių. Tečiaus pastaruoju laiku 
bolševikų vadovai davė supras
ti, kad jei talkininkų valdžios 
nedalyvaus tarybose apie per
traukimą musių su Vokietija, 
gali įvykti atskira taika. Iki 
šiol taipgi nebuvo jokio prane
šimo iš Rusijos šaltinių, apie 
permainas komanduotoju armi
jomis nuo laiko bolševikų pas- 
kryirno vėliavininko Krylenko 
pradėjimui tarybų apie pertrau
kimą mūšių. Minimas žinioje 
paskirtasis vyriausiu komanduo
toju gen. Ohenbačov, gali būti 
leut.-gen. Ščerbačev, kuris bu
vo komanduotoju rusų spėkų 
Rumunijoj).

True tiansJation filed with the post- 
inaster at Chicago, 111., on December 
13, 1917, as reųuired bv the net of 
October 6, 1917.

PARDUOS RUSŲ 
TAVORUS.

Apmokėjimui sąskaitų už 
darbo. C- t

WASH1NGTON, gr. 12. 
daug medegos, pirktos čia dėl 
Rusijos valdžios, bus parduota 
šioje šalyje ir gautieji pinigai 
bus apversti apmokėjimui sko
lų, padarytų ant dabar veikiau-f 
čių kontraktų.

True translation filed witn the post- 
niaster at Chicago, 111., on December 
13, 1917, as reųuired by the act of 
Octobef 6, 1917.
PRAŽUDĖ 205 AEROPLANUS.

Vokiečiai sako, kad jų fronte 
bėgyje mėnesio talkininkai 
pražudė 205 aeroplanus.

BERLINAS, gr. 12 - Vokie
čių generalis štabas šiandie pa
skelbė, kad bėgyje lapkričio m. 
talkininkai pražudė 20 žvalgų 
orlaivių ir 205 aeroplanus. Vo
kiečiai gi oriniuose mūšiuose 
pražudė 00 aeroplanų ir 2 žval
gų orlaivius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
13, 1917, as reųuired by the aut of 
October 6, 1917.

PRIĖMĖ BIL1Ų.
Prūsijos seimas priėmė reformų 

bilių ir atidavė komitetui.

AMSTERDAM, gr. 12. - - Iš 
Berlino pranešama, kad Prūsi
jos stirnas priėmė pirmą skai
tymą rinkimų reformų bi liaus 
ir atidavė jį komitetui iš 35 na
rių, c

True translation filed witn the post 
master at Clpengo, III., on December 
13, 1917, as rcųuired by the act of 
October 6, 1917.

Tarybos su vokiečiais 
atnaujinama

išvažiavo tarties apie
PERTRAUKIMĄ MUSIŲ-

Rusijos atstovai išvažiavo į 
Brest Litovsk. Tikisi, kad 

vokiečiai nusileis.

PETROGRAI),*gc 10. Visų 
Rusijos frontų atstovai šiąnakt 
išvažiavo į Brest-Litovsk, atnau
jinto tarybas su vokiečiais apie 
pertraukimą mūšių. Lieut.- 
pulk. Fokkeh, generalio štabo 
narys pertraukimo mušiu komi
tete, pranešė Associated Press, 
kad delegacija susidės iš 13 na
rių, jų tarpe, gen. Skalok, vie
no atstovo kiekvieno fronto- 

šiaurinio, vakarinio, pietvaka
rinio, Rumunijos-Rusijos ir Ru
munijos armijų, Altflater, laivy
no atstovo ir Įlenkiu politiškų 
delegatų.

Lieut.-puJk. Fokkeh mano, 
kad vokiečiais padarys žymių 
nusileidimų ir net sutiks apleisti 
Mėnesio pertaką. Vokiečiai at
sisakė nuo reikalavimo, kad ru
sų kariuomene apleistų Make
doniją ir Franci ją, Rusi jos de
legatams paaiškinus, kad tos 
armijos nėra po jų kontrole.

Nenori literatūros.

Rusų delegatas Brest.-Litovs- 
ke šiandie telegrafavo į Petro
gradą, kad tenaitinis vokiečių 
komanduotojas pareikalavo tuo- 
jaus sustabdyti platinimą rusų 
literatūros tarpe vokiečių ir au
strų. Jis sako, kad 8,000 lape
lių jau tapo išplatinta tarpe te
utonų kareivių.

Rusija gali kariauti.

Įžanginiame armijos ir laivy
no atstovų susirinkime, įvyku
siame subatoje, apsvarstymui 
tarybų apie pertraukimą musių, 
abelna mintis pastabų buvo ta, 
kad Rusija kariaus iki galui, jei 
Vokietija atsisakys įvykinti tai
ką garbingomis sąlygomis.

Pašalino ambasadorius.

Bolševikų užrubežinių reikalų 
ministeris Leonas Trocki išlei
do patvarkymą, pašalinantį vi
sus Rusijos ambasadorius ir jų 
štabus, kadangi jie ignoravo 
bolševikų reikalavimą, kad jie 
pasmerktų Kerenskio valdžią.

“Mes paskelbėme, kad jų at
imtos visos tolimesnės teisės ir 
pensijos”, pasako Trocki.

Patvarkymas, kuris išleista 
pereitoj pelnyčio j, sako, kad Ru
sijos respublikos diplomatiš
kiems ir konsuliniams atsto
vams buvo pasiųstos telegra
mos, kuriose buvo reikalauja
ma, kad jie atsakytų, ar jie su
tinka pildyti pareigas po dabar
tine valdžia. Į tas telegramas 
neatsakius, kaip diplomatiški, 
taip ir konsuliniai atstovai lie
ka pašalinti iš jų vielų. Amba
sadoriams ir ambasadų štabų 
nariams ir konsulatams talkin
inkų ir neutralėse šalyse atima
ma trise, kam-nors leisti vals
tybės pinigus.

Atsišaukia į kitas šalis.

Centralinis pildomasis Karei
vių ir Darbininkų Atstovų Tary
bų komitetas šiąnakt priėmė re
zoliuciją, atsi.šaukhmčią į visas

šioje pelkėje vakariniame fronte buvo vokiečių apkasai, juos paėmė franeuzai ir toje 
vietoje įtaise pirmosios pagel Įjos stotį, kurioj aprišania žaiz dos sužeistiemsiems kareiviams 
pirm jų siuntimo j karės lauko ligonbuti. Kadangi tokius pir mosios pagelbos stotįs būna vi
sai arti linijos, jos išgclbsti daug žmonių, suteikdamos sužeistiemsiems mnią pagelbą.

kariaujančias šalis dalyvauti 
Brest-Litovsko konferencijoje 
apie pertraukimą musių. Ji už
giriu rusų delegacijos pasielgi
mą pirmoj konferencijoj ir į- 
galioja ją vesti ir toliau tarybas, 
tikslu įvykinti “garbingą ir de
mokratine laiką, sutinkančią su 
nutarimais antrojo darbininkų 
ir kareivių atstovų kongreso”.

l’rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
13, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

SVARSTYS APIE TAIKĄ.

Popiežius svarstys apie taiką 
kardinolų susirinkime.

COPENHAGEN, gr. 12. - - 
Iš Geneva į Vossische Zeitung 
parnešama, kad popiežius pri- 
imadmas kardinolus gruodžio 
23 d., padarys svarbų pranešimą 
taikos reikale.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
13, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917.

Perspėja apie pavojų
PERGYVENA PAVOJAUS 

LAIKĄ.

Anglijos ministeris sako, kad 
padėjimas yra rustus.

LONDON, gr. 12. - - Vakar 
Bedforde amunicijos ministeris 
\Vinston Spencer ChurchilI kal
bėjo apie talkininkų kares tik
slus. Jie pasakė, kad padėji
mas yra rūstesnis, negu galima 
buvo tikėties trįs mėnesiai at
gal. Jo kalba buvo persergėji
mu prieš priešlaikinę taiką ir 
parėmimas karės tikslų, išdės
tytų prezidento W ilsimo jo kal
boje į kongresą.

Buvusia premjeras Asąuith, 
kalbėdamas Birminghame, taip
gi užgyrė Wilsoną ir išsireiškė 
už tęsimą karės iki nebus įgy
ta pastovi taika.

šaliai ir talkininkų reikalams 
gręsia pavojus, sakė Church- 
iii. Anglijos imperijos ateitis 
ir demokratinė civilizacija svy
ruoja balanse ir svyruos per dar 
ilgą laiką.

“Kada aš sakau, kad šalis per
gyvena pavojaus laiką”, tęsė 
ChurchilI, “aš menu, kad yra 
žmonės, kurie nori padaryti 
priešlaikinę taiką. Jie klauso 
sofizmo ir pavojingų patarimų 
tūlų politikierių. Žmonės, ku
rie sako ‘apreikškite karės tiks
lus', ištikrųjų mena padaryti 
laiką su pergalėtojais hunais.”

True translation filed with the post- fTrue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., bn December I master at Chicago, III., on December 
13, 1917, as reųuired by the act of 13, 1917, as reųuired by the act of 
October G, 1917. October 6, 1917.

Krata ir areštai 
“Kovoj”.

Liet. Soc. Sąjungos Organas Su
stabdyta. .Areštuota Kovos 

Personalas.

Philadelphijos Evening Pub
lic Ledger, kurio iškarpą atsiun
tė mums vienas musų skaityto
jas, gruodžio 8 rašo šitokią ži
nia: c-

“Federalės valdžios agentai, 
padarė kratą Lietusių Socialis
tų laikraščio Kovos įstaigoj, 225 
North Sixth st., ir atidengė, pa
sak Suv. Valst. komisionieriaus 
Ho\vard M. Long, labai svarbi) 
tariamos išdavystės sumoksią.

“Juozas V. Stilson, tos kom
panijos sekretorius (Liet. Soc.

Sąjungos sekretorius.— Red.), 
tapo areštuotas ir laikomas po 
.$10,000 kaucijos už peržengimą 
šnipąvimo įstatymo.

“Penki kiti los kompanijos 
darbininkai taipjau tapo suim
ti kaipo liudininkai.

“Paimta visas vežimas kores
pondencijų, rekordų ir virtinės 
užrašų.

“Stilsonas areštuota kaltina
mas už skleidimą rugpjūčio 15 
atsišaukimų, kuriais, sako, jis 
sužiniai ir su Įstatymais apsi- 
lengdamas kenkęs rekrutavimui 
ir stojimui vyrų į Suv. Valstijų 
kariuomenę. Atsišaukimuose, 

kurie buvo platinami visose šios 
valstijos dalyse ir kitur, pasak 
S. Valst. komisionieriaus Long 
buvę parašyta dar pavojinges
nių dalykų nekaip vokiečių lai
kraštyj Tageblatt, kuriame bu
vo padaryta krata keli mėnesiai 
atgal.

“Spausdinti ištisai tą tariamai 
išdavikišką atsišaukimą neleid
žia justicijos departamentas. 
Vilnoj vietoj kalbaihasai atsi
šaukimas skelbia, kad kalinio 
rūbai esą garbingesni ne kaip 
kareivio uniforma. Po tuo at
sišaukimu pasirašyta “laiką 

Mylintįs Darbininkai”. Apačioj 
atsišaukimo duodama patari
mas, kurs, kaip federalės vald
žios atstovai* tvirtina, buvęs pa
ties Stilsono parašytas, skaiųba 
šitaip:

“Piliečiai, turintįs jiirmasias 
popieras, fiziškai tinkami ir ne
vedę ir nereikalau ją n'iekam duo 
ti užlaikymo (kas turi būt pri
rodyta), turi tuojau pasislėpti, 
nes kitaip jie bus paimti kariuo

-------------------—------------------- - sako, kad jo nuomonės nėra

PERTRAUKĖ MUšlUS.

Rumunai pertraukė mušius 
neapribuotam laikui.

JASSY, Rumunija, gr. 10. 
šiandie oficialiai paskelbta, kad 
pasirašyta per pertraukimo mū
šių sutartim, sulig kurio mūšiai 
pertraukti vakar 10:30 vai. va
kare iki sekamam pranešimui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
13, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Kalbės apie karės 
tikslus

PADARYS PRANEŠIMĄ > 
APIE KARĘ.

La,w sako, kad Lloyd George 
prieš Kalėdas padarys pra

nešimą apie karę.

LONDONAS, gr. 12. - Iždo 
kancleris Bonar Lixw vėlai šian
die. paskelbė atstovų bute, kad 
prieš išsiskirslant parlamentui 
prieš Kalėdas,'premjeras Lloyd 
George padarys pranešimą apie 
karę.

Tikimasi, kad pats premieras 
kalbės ir išdėstys Anglijos ka
rės tikslus.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on Decenibei 
13, 1917, as icųiiired by the act of 
October G, 1917.

SNIEGAS TRUKDO.

Sniegas stabdo austru besiver- 
žimą Italijoj. .

SU FRANCUZŲ ARMIJA 1- 
T AI J JO J, gr. 12. — Sniegas, ku
rio taip laukia ir kuris labai 
susivėlino, pradėjo kristi šįryt 
kalnų dislrikte, kur austrų-vo- 
kiečių armijos stengiasi persi
laužti per italų liniją. Sniegas 
padidina optimizmą tų, kurie 
tikėjo, kad besiveržimas bus su
stabdytas dabartinėje jo vieto
je

Naujas socialistų dienraštis.
BUTTE, Mont. Socialistų 

partija, Būtie, Mont., pradėjo 
leisti dienraštį.

menėn.
“Už šitokį prasikaltimą, jei

gu tai bus prirodyta, baudžia
ma $10,000 pinigais arba dešim
čia metu kalėjimo.

(Seka ant 2 pusi.).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on December 
13, 1917, as reųuired bv the act of 
October (5, 1917.

Wilsono kalba ir 
Bolševikai

BOLŠEVIKAMS NEPRIIMTI
NOS WILS0N0 PAŽVALGOS.

Tečiaus buržuaziškieji laikraš
čiai pilnai užganėdinti Wilsono 

kalba kongrese.

PETROGRADAS, gr. 10 (su
vėlinta). Prezidento Wilso- 
no kalba, kurios ištraukos pa
sirodė prieš keletą dienų ir ku
ri dabar išspausdinta bevelk pil
nai, sukėlė laikraščiuose daugy
bę komentarų. Atgulei vi ų ir ka
detų laikraščiai sako, kad išrei
kštosios joje nuomonės yra pui
kios, bet bolšcVikų organas Iz- 
vestija, kuris vadina Wilsoną 
didžiausiu pasaulio kalbėtojom, 

priimtinos naująjai Rusijai.
“Prezidento| Wilsono kalba,” 

sakoma ten, “dar sykį prirodo, 
kad Amerika su Francija, Ang
lija ir Vokietija nori prailgini
mo karės, galbūt daugelhii me
tu.

Leonas l'roeki užreiškia, kad 
Wilsono kalba neatsako pilimi į 
Sovieto atsišaukimą į ambasa
dorių, kuris šiaip užsibaigia:

“La’ike mėnesio nuo sutvėri
mo Sovieto valdžios, nežiūrint 
dizorganizuolų priemonių tarp
tautiniams susinešimams, pra
bėgo ganėtinai laiko šalims api- 
briežti karės tikslus, jų pozici
ją linkui taikos tarybų, priim
ti ar atmesti Rus'ijos pasiūlymą 
pertraukimo mūšių, ir atsiliki
me atmetimo, pasakyti atvirai 
prieš visos žmonijos veidą, ko
kiais tikslai^ Europos šalis ket
virtą melą lieja kraują karėje.”

True translation filed with the post- 
master at ChicadwIH., on December 
13, 1917, as reųuired bv the act of 
October G, 1917.

PIRMAS ŠŪVIS Į AUSTRUS 
IŠŠAUTAS.

Kongresmanas iššovė pirmą šū
vį Amerikos karėje su austrais.

ITALŲ ARMIJOS KVATIE- 
BA ŠIAURINČJE 1TALIOJE, gr. 
11 (suvėlinta). • Pirmas Ame
rikos suvis prieš Austriją iššau
tas kongresmanu rinkliam iš 
Bostono. Iššautas jis ant že- 
mesnėsės dalies Piave upės, ka
da linkliam patraukė virvutę 
1 19 nVilimetrų kanuolės, jmsiųs- 
dhmas šovinį skersai Piave li
pę ant austrų pozicijų ties Gon- 
fo.

Didelis debesys juodų durnų 
pažymėjo vietą, kurioj sprogo 
šovinys. Halų artileristai susi
rinko apie kanuolę ir linksniai 
šukavo, kada kongresmanas pa
leido šovinį.

Kongresmanas gali būti 
sušaudytas.

AVASHINGTON, gr. 12. 
Kongresmanas 'rinkliam, iššau
damas iš italų kanuolės į aus
trų pozicijas Įiajniolė į stovį ne
kariaujančio žmogaus, šovusio 
į kareivius ir sulig kares teisių, 
gali būti austrų sušaudytas, jei 
kokiu nors budu pakliūtų į jų 
rankas. Sulig karės teisių civi
lis žmogus negali dalyvauti mu- 
Y • syje.

EVANSVILLE, Ind. Dilio 
upė pirmą sykį nuo vasario m. 
1905 metų užšalo nuo kranto 
iki krantui. Daug burkų ir val- 

! telių apšalo ledu ir nuostoliai 
bus dideli.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
13, 1917, as rcųuired by the act o‘ 
October 6, 1917.

MŪŠIAI MOGILEVE,

Taipgi kazokai sumušę bolševi
kus už Mogilevo.

LONDONAS, gr. 12. Tinu s 
korespondentas praneša, kad 
Petrograde panedčlyj gauta ži
nia, jog Mogileve, rusų vyriau
sioj kvatieroj, ištiko mušis tar
pe naujai atvykusios kariuome
nės ir bolševikų garnizono.

Taipgi pranešama, kad kildin
tieji batalionai ir kazokai, ein
ant įs ant Mogilevo, susirėmė su 
bolševikais, kurie tapo sumušti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on December 
13, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

SUMUŠĖ KORNILOVO 
KAREIVIUS.

Mušis įvyko Tamanovkoj, 
Kursko gubernijoj.

PETROGRAD, gr. 10 (suvė
linta). Nedideli pulkai bolše
vikų ir Kornilovo kareivių va
kar susirėmė Tamanovka sto- 
lyj, 20 viorstų (apie 12 mylių) 
nuo Bielgorod, arti Charkovo, 
j pietus nuo Maskvos. Bolševi
kų valdininkai prąneša, kad 
Kornilovo spėkos tapo sumuštos 
ir kad du bolševiku kareiviai (a- 

c

po užmušti, o trįs sužeisti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
13, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917,

MUŠIS TĘSĖS DIENĄ IR 
NAKTĮ. *

Mušis Tamanovkoj buvęs smar
kus. Dalyvavo 3000 Kornilovo 

kareivių.

LONDONAS, gr. 12. — Reu- 
terio žinia iš Petrogrado sako, 
kad Tamanovkoj įvykęs mušis 
tarp einančių prieš bolševikus 
kudlotųjų batalionų ir vietinės 
kariuomenės, prigelbiamos ju
rininkų, raudonosios gvardijos, 
pėstininkų, ginkluotųjų automo
bilių, prisiųsiu iš Petrogrado ir 
kariuomenės iš Charkovo. Pet
rogrado “Russkoje Slovo” sako, 
kad mušis tesėsi visą diena ir i v v
visą naktį. Jis sako, kad mu
šis buvo labai smarkus ir kad 
daug kareivių užmušta ir sužei
sta. Kornilovas, sakoma, turė
jęs aĮiii* 3,009 kareivių.

Sulig Rcuterio Petrograde u- 
tarninke įvyko daugelis proce
sijų, nešusių plekatus, jiaremia
nčius įsteigiamąjį susirinkimą, 
kurios susirinko prie TauridOs 
rūmų. Ten įvyko be jokio pri
sirengimo keli mitingai.

AUSTRAI NEBUS TAIP 
VARŽOMI.

Tik pavojingi priešai bus inter
nuojami.

AVASHINGTON, gr. 12. 
Paskelbdamas šiandie karės sto
vį su Austro-Vengrija, Įirezi- 
dentas \Vilsonas pažymėjo, kad 
lik pavojingi austro-vengrai 
esanlįs Suv. Valstijose, bus in
ternuojami, ir kad didžiuma su
varžymų, paliečiančių vokie
čius, nepalies austrų.

Austrai negali išvažiuoti, nė 
įvažiuoti į Sut. Valstijas be spe- 
cialio leidimo, bet Austrijos pa
valdinių kilnojimasis šalyje nė
ra varžomas. Jie nebus polici
jos registruojami, kaip tas da
roma su vokiečiais, ir jiems bus 
leista gyventi ir dirbti daugely
je zonų, uždraustų dėl vokiečiu
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Rankų darbininkai 
ir galvos dar
bininkai.

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Chlcagoįe, nešiotojams kasdierf* pri
statant i namus, moka:

Savaitei..........................12 centų
Mėnesiui........................ 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siurfčiatnas pačiu, 
Cmčjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00; pu
sei metų $3.00; trims mėnesiams 
B i.75. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

Kas tenai dabar dedasi 
Rusijoje?

Klauskite Londono; per jį 
eina visos žinios. v

Vienas redaktorius teisi
nosi prieš valdžios agentus 
tuo; kad už jo straipsnius at
sako ne jisai, o tie, kurie ji 
pasamdė. - • • v — *
tu taip-pat teisinties, ranką 

• ant širdies padėję.

S. L. A. centras paėmė pa
vyzdi nuo musu bolševiku irK C ir ir

išleido ukazą, kad be jo ži
nios kuopos niekur Besidė
tų. Atžagareiviškos idėjos 
visuomet greičiau randa pa
mėgdžiotojų.

Tarpe kitų nesąmonių, ku
rias įdėjo bolševikai j socia
lizmo mokslą, yra jų prama
nytas priešingumas tarpe 
rankpelnių ir inteligentų.

Bolševikai, bent lietuviš
kieji, išdėsto klesų kovos te
oriją taip, kad visa Visuo
menė dalinasi į du dideliu 
skyrių priešingais reikalais: 
rankpelnių, iš vienos pusės, 
ir ne-rankpelnių, iš antros. 
Rankpelniai yra revoliucinė 
klesa, kovojanti prieš ne- 
rankpelnius, kurie visi esą 
didesniam ar mažesniam lai
psnyje atžagareiviai. Pasta
ruosius bolševikai dažniau
sia vadina vienu vardu “bur 
žuazija”.

Šitas visuomenės dalini
mas į dvi klesas yra klaidin
gas visų-pirma jau tuo, kad 
j ne-rankpelnių skaičių įei
na elementai įvairiausio e- 
konominio ir socialio padė
jimo. Jų tarpe randasi tur
tuolių ir beturčių, išnaudo
tojų ir išnaudojamųjų. Fa
briko savininkas, aiškus da
lykas, nėra vienos klesos 
žmogus su fabrikanto “kler
ku” (raštininku); kompani
jos agentas nėra vienos kle
sos žmogus su daktaru arba 
advokatu.

Be to, pačių Savininkų ta
rpe yra didžiausių skirtu
mų. Jie skiriasi nuo kits ki
to ne vien turto didumu, —

demokratai pradėjo agitaci
ją, kad aldermanų rinkimai 
ateinantį pavasarį butų pra
leisti. Tai, girdi, dėl ekono
mijos. ‘ s

Žinoma, ne dėl ko kita. 
Lapkričio balsavimai, ku
riuose socialistai buvo taip 
baisiai “sumušti”, parodė, 
kad rinkimai pavasaryje da-

inokratiškrDaldermanų gali 
visą “ekonomiją” sugadint.

Mes dar vis nematėme ku
nigų spaudoje atsakymo į 
tuos faktus, kuriuos paskel
bė “Keleivis”/ Kur dingo jų 
“daktarai” ir “profesoriai”? 
Nejaugi jie nė tiek nepajie-

mėgstaKlerikalai labai 
vartot krikštą.

Kun. Žebrio užmušėjus jie 
pavertė “socialistais”.

Vaikiną Goštautą jie taip- 
pat pavertė “socialistu”.

Zalatorių jie padarė net 
“socialistų vadu”.

Kada jų “metodologas” iš
sikraustys iš proto ir pateks 
Į beprotnamį, tai jie tur-but 
ir jį padarys “socialistu”.

turi labai didelės reikšmės; 
farmeris (ūkininkas), pav. 
yra -ne tiktai mažesnis savi
ninkas už didelio dvaro val
dytoją, bet ir daugeliu žvil
gsnių turi visai kitokių rei
kalų, negu pastarasis; taip- 
pat yra ir su smulkiu ir sta
mbiu biznieriais. Smulkus 
žemės savininkai ir smulkus 
biznieriai dažnai stovi prieš 
dvarininkus ir kapitalistus, 
kaipo išnaudojamieji ir iš
naudotojai ; “Naujienose” 
tatai buvo jau ne kartą nu
rodyta. Daug reiškia tečiaus 
da ir nuosavybės rųšįs.

Pramonijos įstaigų (fab
rikų, mainų ir tt.) valdyto
jai yra kitokia klesa, negu 
žemės valdytojai, ir kitokia 
klesa, negu finansiniai ka
pitalistai (bankieriai).

Visos visuomenės dalini
mas į dvi klesas užslepia ši
tuos skirtumus ir todėl ve
da prie klaidingų išvedimų. 
Suprantama, kad socializmo 
mokslas tam visai neprita
ria.

Bet ypatingai aiškiai pa
rodo savo silpnumą tas iš
kreiptas klesų kovos supra
timas intelegentijos klausi
me.

Tautininku ir klerikalu 
Tarybos Nevv Yorko konfe
rencijoje neatliko svarbiau
sio dalyko: nepasakė savo 
nuomonės apie laikraščių ir 
kalbėtojų skundikus, tokius, 
kaip J. Ramanauskas ir k.

Jeigu tos konferencijos 
delegatai nenorėjo jų su
draust, tai kas-gi tatai pa
darys? O jeigu skundimai 
nepasiliaus, tai kaip gali būt 
žmoniški santykiai tarpe 
musu sroviu?

Juk J. Ramanauskas yra 
oficialis klerikalų agitato
rius ir turi artimus ryšius 
su šv. Juozapo Sąjungos ce- 
tru.

dirba “ševelu” arba matiku, 
žodžiu, daro savo pragyve
nimą ne rankų darbu, tai 
musų bolševikai kalba apie 
juos, kaipo apie “buržujus”, 
ir stengiasi sukelt prieš juos

Tie laikraščiai, kurie sme
rkia nusižudymus, turėtų 
dar labiaus smerkti milionų 
žmonių skerdynes. Bet jie 
to nedaro. Kur žūva milio- 
nai, tenai jie siunčia savo 
Priminimus, o ant nelai- 

žmogaus, atėmusio 
^astį, jie meta pra-

rbu daro sau pelną. Kitų 
inteligentų užsiėmimas yra 
labai panašus į biznierių už- 
siėminą — pav. gydytojai, 
advokatai, savarankiai mu
zikos mokytojai ir panašus 
į juos elementai: jie yra pa
tįs sau “bosai”, pas juos ei
na “kostumeriai”, jie kits 
kitam daro konkurenciją ir 
tt. Pagalios,-didžiumos in
teligentų gyvenimo būdas y- 
ra panašus į buržuazijos: jie 
turi švaresnius butus, negu 
paprasti darbininkai, gra
žiau rėdosi, suseina su pasL 
turinčiais žmonėmis. Ant 
pažiūros jie yra tokie, kaip 
“buržujai.”

Bet visuomenės klausimų 
tyrinėtojas turėtų būt visiš
kas trumparegys, jeigu ji
sai per dalykų paviršių ne
matytų jų esybės. Po daug
maž vienoda “buržuaziška” 
inteligentijos išvaizda sle
piasi stambus jos reikalų 
skirtumai. Inteligentija nė
ra vienoda visuomenės dalis, 
nėra klesa. Ji susideda iš 
labai įvairių klesinių grupių, 
kurių vienas stovi visai arti 
prie buržuazijos viršūnių, o 
kitos susiliejia su beturčių, 
proletarų, miniomis. Jas 
vienija tiktai ta viena ypa
tybė, kad jų veikimo dirva 
yra dvasinėje produkcijoje 
(išdirbystėje). Inteligentai 
užsiima protinio darbo vai
sių gaminimu. Bet tą jie 
gali daryt, kaipo savaran
kiai gamintojai arba kaipo 
pasamdyti darbininkai; sa
vo jiegomis arba svetimo
mis.

Todėl priskaitymas visų 
inteligentu prie buržuazijos 
neišlaiko kritikos. Dar klai- 
dingesnis yra mėginimas su- 
tvert priešingumą tarpe in
teligentijos ir darbininkų. 
Faktas yra tas, kad inteli
gento darbas gali tarnaut 
darbininkams ir gali tarnaut 
jų priešams. Inteligentija 
pristato jiegų visoms visuo
menės klesoms, taigi ir dar- 
(bininkų klesai.

Juo labiaus auga darbi
ninkų judėjimas, tuo, jam 
daugiau reikia dvasinių jie
gų. Kol tas judėjimas esti 
jaunas, jisai beveik visas 
jiegas dvasinių savo reikalų 
aprūpinimui semia iš inteli
gentijos. Kada jisai išsiplė- 
toja ir subręsta, dalis rankų 
darbininkų pašvenčia save 
proto darbui; jie paliauja 
užsiėmę rankų darbu ir pa
tampa inteligentais. Šitie 
inteligentai nieku kitu nesi
skiria nuo pirmesniųjų, kaip 
tiktai savo kilme,—nors ir 
tatai nevisuomet esti; nes, 
viena, daugelis inteligentų 
šiandie yra kilę iš darbinin
kų, antra, daugelis darbinin
kų yra pirma buvę ūkinin
kais, biznieriais' arba inteli
gentais.

Darbininkų judėjimas ve
da ne prie antagonizmo 
(priešingumo) tarpe rankų 
darbininkų ir proto darbi
ninkų, o prie didesnio jų su
sivienijimo. Priešingumą 
tarp jų sukelia paprastai pa
tįs inteligentai ,ir tai papra
stai menkos vertės inteli
gentai, ant kurių darbo nesi
randa pakankamo pareika
lavimo darbininkų judejirfie. 
Kad įsipiršus darbininkams 
už vadovus ir įsiskverbus į 
vietas, kurios reikalauja ga
besnių jiegų, jie ima kurstyt 
darbininkus prieš senesniuo
sius inteligentus, vadindami 
juos “buržujais”, o save — 
“tikrais darbininkų drau
gais”. Genialis, iš darbinin
kų kilusis, inteligentas Be
belis niekuomet nesiundė vo
kiečių darbininkų ant Kaut- ■ 
skio, o tokie “marksizmo ek
spertai”, kaip Vidikas Sta-

o už tą, kad socialistai švie
čia darbininkus. Jeigu ku
nigai butų turtuolių priešai, 
tai jie smerktų kapitalistus. 
Bet jie su kapitalistais gra
žiai sutinka. Ir kapitalistai 
juos myli. Jus labai retai 
išgirsite apie kapitalistą, ku
ris eitų prieš kunigiją, o a- 
pie tai, kad jie duoda aukas 
kunigams, girdite nuolatos.

Kas dėl Bebel’io ir kitų so
cialistų vadovų “milionų”, 
tai klerikalų laikraštis, pra
simano. Pasitaiko, žinoma, 

nų, inteligentui gali būt dar kartais, kad ir apšviesti tur- 
labiaus nepakenčiama, kaip “ ’ ’ ‘
rankpelniui.

Protaujantis darbininkas 
nežiūrės į inteligentą, kaipo 
į savo priešą, tiktai dėlto, 
kad inteligentas yra inteli
gentas. Jisai spręs apie in
teligentą pagal tai, ką pa
starasis gina — darbininkus 
ar jų išnaudotojus. Kaipo 
darbininkų reikalų apgynė
jas, inteligentas gali būt tik- 
riausis darbininkų draugas. 
Kapitalizmo sistema, var
žanti mokslo laisvę ir nieki
nanti kiekvieną proto darbą, 
kuris nedidina kapitalo pel-

Krata ir areštai 
“Kovoj”.

Apžvalga
SOCIALISTŲ 
LOBIAI”.

Vienas klerikalų laikraš
tis rašo:

“Antai Vokietijos soci
alistų vadovai valdo milio- 
nus. Anais metais miręs 
socialistų vadovas Bebelis 
paliko milionus. Mirda
mas tų milionų neužrašė 
darbininkams, bet paliko 
namiškiams. Gi tuos mi
lionus jis surinko ne iš kur 
kitur, kaip tik nuo darbi
ninkų. Vadinasi, prieš 
kapitalistus jis kovojo bū
damas pats kapitalistas, 
pats išnaudojo darbinin
kus.”
Šitokioms pasakoms tas 

laikraštis nori parodyt, kad 
socialistai esą veidmainiai, 
kurie kalba vienaip, o elgia-

visuome- 
toks jo 
visuome-

neapykantą. Jau daugiau, 
kaip metai laiko, musų bol
ševikų laikraštis sistemačiai 
varo tokią agitaciją. Net ta 
neskaitlinga inteligentų sau
jelė, kuri dalyvauja sociali
stų judėjime, tapo jų apšau
kta “biznieriais”, “darbinin
kų priešais” ir tt. šita agi
tacija, tiesa, jiems nebuvo 
kliūtim prie garbinimo Lie- 
bknechto, Mehringo, Lenino 
ir Trockio, kurie niekuomet 
nieku kitu nėra, buvę, kaip 
inteligentais.

Prikaišiojimuose inteligen 
tams “biznieriškumo” arba 
“buržuaziškumo” yra, žino
ma, dalis tiesos. Tam tikra r r___  , v .
dalis inteligentų, ištiesų, y-jlioraitis tai pasidarė sau 
ra arba gali būt biznieriais profesiją iš gabesniųjų soci- 
—pav. advokatas, kuris ati- ab’stų vadovų niekinimo, 

j daro dideli ofisą, pasisamdė “They’re just hired for 
keletą pagelbininkų ir jų da- that”.

Vienok tik labai negud
rius žmones jisai gali Įtikin
ti. Nes, viena, tos pasakos 
yra melagingos; antra, jos 
neparodytų to, ką nori paro
dyt klerikalai, jeigu jos ir 
teisingos butų.

Socialistai neskaito žmo
gaus idealu ubagystę; todėl, 
jeigu socialistas yra turtin
gas, tai jisai nenusideda 
prieš savo idealą. Socialis
tai nesako taip-pat, kad tur
tingi žmonės privalą išdalint 
savo turtus beturčiams. Jie 
skelbia visai ką kita. Jie pa
taria perkeis*t visuomenes 
tvarką tokiu budu, kad visi 
žmonės turėtų progos gerai 
gyventi. Jeigu atskiras žmo
gus išdalintų savo turtą ,tai 
jisai neperkeistų 
nės tvarkos, todėl 
žingsnis neturėtų 
niškos vertės.

Taigi prikaišiojimas soci
alistams lobių yra visai be 
prasmės. Klerikalui, kurie 
tokiais priekaištais stengia- 
'si “sukritikuot” socialistus, 
taiko ne tenai, kur reikia. 
Jie kritikuoja jais ne socia
listus, o save, arba bent sa
vo vadus, kunigus.

Kunigai tai ištiesų yra to
kie žmonės, kurie nusideda 
prieš savo mokslą, kuomet 
jie valdo turtus ir didina 
juos. Nes jie save vadina 
Kristaus pasekėjais; o Kris
tus sakė, kad beturčiai yra 
“palaiminti?’ Jeigu kuni
gai tiki Į Kristaus žodžius, 
tai jie privalo išsižadėt viso
kių turto ir gyvent skurde. 
Tuo-gi tarpu jie elgiasi kaip 
tik priešingai. Jie stengiasi 
prisiplėšt kuodaugiausia pi
nigų, gražiai rengiasi, ska
niai valgo ir dar po gaspadi- 
nę užlaiko dėl... viso ko.

Kristus liepė turtingiems 
dalinties savo lobiais su be
turčiais. O kunigai atima 
ir sunkiai uždirbtus centus 
iš beturčių darbininkų, sa
kydami, kad kitaip jie nebu
sią išganyti. Jie, vadinasi, 
veidmainiauja ir apgaudinė
ja žmones savo mokslu. To
dėl žmonės, kaip tiktai apsi- 
šviečia, ima nekęsti kunigų 
ir jų apgavingo ihokslo.

Ir kunigai keikia sociali
stus visai ne už jų “turtus”,

tingi žmonės įstoja į socia
listų organizaciją arba net 
užima pas juos vadovų vie
tas. Bet tai juk yra reti at
sitikimai ; didelė didžiuma 
socialistų vadovų visose ša
lyse yra kilę iš neturtingų 
žmonių. Juo darbininkų 
klesa daugiaus apsišviečia, 
tuo daugiaus atsiranda iš 
pačių darbininkų tokių vy
rų ir moterų, kurie pasidaro 
vadovais socialistų organi
zacijose. Tai yra visiems ži
nomas faktas.

Vokietijos socialistų vado
vai yra didžiumoje kilę iš 
darbininkų, o milionierių 
tarpe tų vadovų negirdėt nė 
vieno. Bebelis irgi nebuvo 
milionierium. Mirdamas ji
sai paliko ne keletą milionų 
ir ne milioną, o tiktai dveje
tą ar trejetą šimtų tūkstan
čių markių; ir žymią dalį tų 
pinigų jisai užrašė socialis
tų organizacijai.

Kaip jisai įgijo tuos pini
gus? Klerikalų laikraštis 
sako, kad jisai išnaudojo da
rbininkus; bet kodėl jisai ne
pasako, kokiu budu Bebelis 
išnaudojo juos? Juk jisai 
neturėjo nė fabrikų, nė ka
syklų, nė dvarų, nė geležin
kelių, nė bankų. Dar jau
nas būdamas, Bebelis laikė 
mažą dirbtuvėlę, kurioje 
pats dirbdavo ir vos užsipel
nydavo duoną sau ir šeimy
nai. Paskui jisai tą darbą 
metė ir iki mirties jokio biz
nio neturėjo. Taigi pasakos 
apie tai, buk jisai išnaudojo 
darbininkus, yra begėdiškas 
melas.

Bebelis pralobo raštais. Jo 
knyga “Moteris ir Socializ
mas” buvo išleista keliose 
dešimtyse laidų vokiečių kai 
boję ir buvo išversta į visas 
kultūriškas pasaulio kalbas. 
Ta knyga tai ir buvo jo tur
tas.

Bebelio raštai aprūpino jį 
senatvėje ir jo šeimyną. Bet 
ta knyga atnešė milžiniškos 
naudos ir žmonijai. O ko
kios naudos turi žmonės iš 
to, kad jie miliardus dolerių 
kasmet sumoka kunigams, 
vyskupams ir popiežiui? Jo
kios; o blėdies begalės. Nes 
kunigija ne tiktai nieko ge
ro nesuteikia žmonėms, o 
dar juos apkvailina ir sulai
ko nuo kovos už geresnį bū
vį. Iš visų parazitų veislių 
kunigija yra aršiausia.

(Tąsa nuo 1 pusi.).

“Krata ir areštai padaryta su
lig justicijos departamento, Wa- 
shingtonc, įsakymais. Sako, kad 
Stilsonas iš karto užsigynęs, kad 
jis neesąs tas žmogus, kurio j ie
škoma. Kiti darbininkai, kurie 
tapo suimti kaipo liudininkai, y- 
ra: J. Shukis, 535 N. Marshall 
St., įstaigos administratorius, 
P. Scholl, 31 N. Dewey st.; J. 
Jasiulevičius, 731 Wood st.; V. 
Rudaitis, 546 Randolph st., rai
džių rinkėjai ir spaustuvės dar
bininkai.

“Stilson arba Stilsonas kitap 
dar vadinąsis Stasuliaicz, sako 
federalės valdžios agentai, ir gy
venas 476 N. Sixth st. Laiku, 
kada tas draudžiamasai atsišau- 
mas buvo platinamas, laikraštis 
buvo leidžiamas 511 N. Sixth st. 
Kova yra oficialis Lietuvių So
cialistų Sąjungos Amerikoje or
ganas. Laike tyrinėjimo, kurs 
įvyko lederalėj troboj tuojau po 
to kaip buvo padaryta krata, 
pasirodė, kad keletas šimtų ko
pijų to rašto buvo išdalinta Wil- 
kes Barrėj ties bažnyčia. Povi
las Sondargas, kurs dalinėjo, 
buvo valdžios agentų areštuotas 
ir pasmerktas trejiems metams 
federalin kalėjimai) Atlantoj, 
Ga.. To rašto autoriaus vardas 
lik dabar buvo sužinota.

“Shukis, įstaigos administra
torius, tapo paleistas ir paliktas 
globoj Stilsono advokato Henry 
John Nelson, užtikirno, kad jis 
pristatysiąs jį tolesniam nagri
nėjimui, kurs įvyks gruodžio 14 
dieną. Kitiems trims vyrams 
leista patiems nusistatyti kauci
jas. Visos paimtų dokumentų 
ir užrašų virtynės bus justicijos 
departamento agentų iškaman
tinėtos.”

aš esu tiktai pasamdytas re
daktorius; yra administrato- 

• rius, sekretorius ir Pildoma
sis Komitetas.)

“Todėl dabar angly laikra 
ščiai Stilsonui ir primeta be 
kita ko editoriaus... Sako, at
kalbinėjo žmones nuo Lila rly 
Bonds’ų pirkimo”.

Registrantų Domai.
Pradedant nuo subatos, gruo

džio 15, Local Boardai išsiunti
nės naująsias klausimų blankas 
— “Questlionnaires” — visiems 
kareivinio amžiaus vyrams.

Kiekvienas, kareivinio am
žiaus vyras, kurs registravos bi
rželio 5 dieną, neišskiriant nė 
tų, kur jau pirmiau buvo šaukti 
egzaminuoties ir gavo paliuosa- 
vimą nuo kareiviavimo, turi 
klausimų blankas išpildyti ir su
grąžinti savo Local Boardui ne 
vėliau kaip bėgiu 7 dienų nuo 
tos dienos, kurioj blunka buvo 
išsiųsta iš Local Boardo.

Tie registrantai, kur permai
nė savo gyvenimo vietą, turi u- 
mai pranešti savo adresą savo 
Local Boardui, kad jis žinotų., 
kur jiems blankas pasiųsti.

Už neišpildymą blankų pri
deramai ir laiku, skiriamos sun- 
kios bausmės.

Naujosios klausimų blankus 
išpildyti bus nelengva, ypač 
tiems, kurie anglų kalbos gerai 
nemoka. Užtat geriausia kreip
ties į tokius ant vietos žmones, 
kurie gerai suparnta anglų kai 
ha ir rasta, kad jie padėtu kaili

į Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krimtaahškuose 
ir civiliškuose teismuose. Daro 

v Lenkiu a dokumentus ir popierat-.
Namų Ofisas:

<129 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Te!. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam St. 

rU-OUnlty Bld?
TeL Central 4411

Nebeturėjo kam atleisti.

Kad Valencijos hercogas Na-

Granados arkivyskupas stovėjo 
šalia jo lovos ir stengėsi mirštan

- Pagalvokite apie savo prie
šus! — kalbėjo arkivyskupas.

Atleiskit jiems, idant ir Dan
gaus tėvas atleistų jums jųsų 
nusidėjimus.

■—Aš jokių priešų nė turiu, - 
atsake mirštantysis hercogas.

—Bet, hercoge, žmogus kaip 
jus, kur šiame pasaulyje turėjo 
užėmęs tokią vietą....

—Sakau, jums, arkivyskupe, 
kad aš neturiu nė jokių priešų!

—Bet, viešpatie...
Hercogas ėmė nerymauti. Su

rinkęs visas savo jiegas jis atsi
kreipė į arkivyskupą ir aitriai 
tarė:

—Aš inins sakau, kad aš jokių 
prieš”” to kad aš juos

• • V v |
VISU® ’

“Kovos” redaktorė 
slapstosi.

Vienas draugas, kuris prisiun
tė ‘‘Naujienoms” augščituis pa
duotąją ištrauką iš anglų laik
raščio, rašo:

“O tie musų redaktoriai..., 
detektivams užpuolus, pas-

Narini Cook County Keal Estate Tarybos
A. PETRATIS & CO.

Keal Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namus, lotus ir farmas.
Apsaugoja turtų nuo ugnies.

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė ?
kampas Halsted Drover 2443

Kova’ ir ‘Naujoji Gaily HA5TER|^ i|5T5TEn

“Be ko kita, Stilsoną kalti
na už... editorialus. Mat, val
džios agentams redaktorius 

pasakė štai ką: ‘I am inde- 
pendent; I am not respon- 

sible for anything that is in the 
paper, beeause I am just 
h'ired editor; There is mana 
ger, secretary, and executive 
committee’. (Aš neprigulmin- 
gas; aš neatsakau už nieką, 
kas yra laikraštyje, kadangi

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbų 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.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

Atminkite, šis Lcibelis 
Sutaupys Jums pinigų

Un&tėcO National 
-Oothier* Jus Jį Rasite Tiktai 

šioje Sankrovoje.

ATEIKITE J ŠIA SANKROVA DEL SAVO

ŠVENTINIŲ DRAPANŲ
Kuomet jus pirksitės savo Kalėdines drapanas, pir
kite jas kur jus gausite geriausias, už ką jus mokate 
—pasirinkite iš musų didelio sandėlio, čia yra visi 
populiariai modeliai karinių ir konservatyvių effek- 
tų, vyrams ir vaikinams; puikios stailės visų vėliau
sių piešinių, Chesterfield, su diržais ir Trench, iš 
daug puikių materijų.

Kiekvienas Siutas ir Overkautas yra pavydalas 
extra vertės, geriausios drapanos, kurias gali nupir
kti jųsų piriigąi. Mes garantuojame suteikimui už- 
ganėdinimo. Ateikite šią savaitę ir pasirinkite sau 
šventėms drapanas—

$12.00 iki $35.00
Ši Sankrova parodo didelį įvairumu Kalėdinių dovanų vyrams, 

vaikinams ir vaikams—gerų, praktiškų, pritaikintų daiktų už kai
nas, kurias jus įstengiat mokėti. Pasirinkite savo dovanas anksti, 
kuomet skyriai yra pilni.

ANDERSON & DREW CO.
11200-4 Michigan avė.

ROSELAND S. CHICAGO
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Geras, Saugus
Gyvenimas

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

L. M. D. reikalu.

Išmintingas žmogus neprivalo skursti dirbtume
Kiekvienas gali būti pasiturinčiu išdirbėju 

vietoje skurstančio darbininko.

Amerikoje daugelis lietuvių skursta, nes nemoka 
gy venti. Dirbtuvėse bei mainose . paprasti darbiniu- 

f kai gyvena kaip vergai. Jie uždirba tiktai ant papra
stos duonos. Jų ateitis niekuomi nėra geresnė už jų 
praeitį. Toks padėjimas yra beveik visų dirbančių 
už algą. Vienintelis išėjimas iš to keblaus padėjimo 
šiandien yra būti išdirbėju—savininku reikalingų žmo
nijai turtų.

Tokiais išdirbėjais—savininkais šiandien yra ūki
ninkai. Jie pagamina ir turi reikalingiausi:) daiktą— 
maistą.

Maisto šiandien trūksta, todėl ūkininkai už savo 
produktus paims didelius pinigus.

Musų bendrovė lietuviams suteikė gerą neprigul- 
mingą gyvenimą gražioje Louisianos valstijoje. Ne- 
kuric iš lietuvių, kurie keletą metų atgal skurdo dirb
tuvėse taip pat, kaip ir Jus, šiandien yra pasiturinti 
darbdaviai. Ant savo ūkių Jie užlaiko lokius darbi
ninkus. kaip jie palis kitą syk buvo.

.Jei Jus turite norą. Jus taip pat galite būti išdirbė
jais—savininkais, kaip daugelis lietuvių Louisianos val
stijoje.

Mes turime derlingą žemę gražioje Louisianos val
stijoje .kurią Jums parduosime ant lengvų išlygų ir pi
giai. Oras pas mus yra vienas iš sveikiausių ir ma
loniausių pasaulyje. Karščių ir šalčių mes neturime. 
Pas mus javai auga du syk kasinėtą. Ūkininkai pas 
mus uždirba daugiau kaip kitur, ir gyvena geriau.

Musų žemė yra tarpe gerų lietuvių ūkininkų ir luo- 
jaus prie geležinkelio ir gero miesto, kur yra mokyk
los, bankai ir krautuvės. Jums užteks pamatyti, kaip 
išmintingesni lietuviai gyvena ant ūkių ir kaip išrodo 
Louisiana. — ir apsipažinus daugiau, j dirbtuves bei 
mainas grįžti nenorėsite.

Pabaigoje gruodžio vėl važiuoja būrelis lietuvių 
pas lietuvius į Louisianą, todėl pasinaudokite ir Jus iš 
progos.

Platesnes informacijas gausite rašydami pas:

Southern Land Co.
814 W. 33rd St, Chitago, III.

Tel. Yards 3651.

AKUSERKA MRS. 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.

HiniriR-n

Kampas 18-tos gatvės 
Valandos: nuo

REIKALAUJI AKINIŲ 
kenti galvos skaudėjimų, 
nuolatos Tau ašaros krinta ii akių. 
Tau skauda akys, 
skaitant raidės susibėga | krūvų, 
spauda rodosi Tau dviguba, 
turi uždegimą akių, 
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ėsi

Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu ______ _ . .__

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 
TfiMYKIT MANO U2RAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ,
Salvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 

ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo I ryto iki 12 dienų.
Tel. Canai B33S

Daktaras WISSIG,
Seno KrajausSpecialistas iš

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

Tel. Canai 3263.

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
Ant Durų, l^entų Rėmų ir Stoginės Popieros.

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

(Juodžio 9 d. Lietuvių Mokslo 
Draugija turėjo savo metinį su
sirinkimų. Senoji valdyba iš
davė metinę sąskaitų, iš kurtos 
pasirodė, kad Draugija stovi ge
rai, harių turi 252 ir pereitais 
metais turėjo pusėtinai pelno. 
Pasirodė betgi ir negerumų, bu 
tent. esama žmonių, kurie L. M. 
D-jai daro skriaudų.

Prie senojo gaspadoriaus bu
vo pasidarę nepritekliaus dau
giau kaip vienuolika šimtų do
lerių; o prie daabrtinio, per po 
ra mėnesių, su viršum 181 do
leriai. Svarstant ir tyrinėjant, 
kaip tie nepritekliai pasidarė, iš 
pastebėjimų daugelio narių pa
sirodo, kad gaspadorių dėl to 
nelabai galima nei kaltinti. Pa
sirodo, kad esama susidariusios 
savanaudžių gengves, kuri suge
ba statyti sau tinkamus darbi 
ninkus gelbėfi Draugijos gaspa- 
doriui, o gaspadorius, būdamas 
po kaucija, turi atsakyti už vi
sus tų darbininkų ir tos gengves 
darbelius ir kaitini akis prie dr- 
jos narius. Juk ir priežodis sa
ko: Nuo svetimo gali pasisau 
goti, o nuo saviškio ne. Nes 
niekados žmogui neateina į gal
vą, kad namiškis galėtų ką pik
ta daryti. Ir tie begėdžiai dar 
su išdidumu pasakė, kad jie tai 
darę, bet už jų padarytas nuo
skaudas lai valdyba atmokanti, 
o jei ji to nenorėsianti padaryti, 
tai vienas jų net davė įnešimą, 
kad valdyba butų 99 metams su
spenduota !

Draugijos nariai turėtų ką 
nors su tais bičiuliais padaryti. 
Ypatingai turėtų pasirūpinti, 
kad sekamiems metams butų iš 
rinkta atsakoma valdyba, kuri 
žiūrėtų, kad lietuvių triūsas ir 
centas neitų kur nereikia, bet 
butų suvartojamas pačios drau
gijos ir lietuvių visuomenės na
udai. L. M. D-jos namas kai
nuoja 40 tūkstančių dolerių. Nu 
veikta labai garbingas darbas, 
tatai reikia žiūrėt, kad visa tai 
nepatektų į suktų žmonių ran
kas.

Gruodžio 16 dieną, nuo 9 vai. 
ryto prasidės L. M. D. extra mi
tingas valdybai 1918 metams 
rinkti.

Nariai todėl privalėtų pasirū
pinti, kad išrinkus teisingus ir 
pilnai sąžiningus žmones. Ne
reikėtų rinkti nepiliečių, kadan 
gi nebūtų galima gaut permitų. 
Taipjau nereikėtų rinkti tokių, 
kur nieko nesupranta apie drau
gijos reikalus ir kurie nemoka 
nė knygų, nė tvarkos susirinki
muose vetsi, ypatingai gi reikia 
saugoties, kad neišrinkus suktų 
žmonių, kurie lik savo naudos 
įieško, ir kurie galėtų taip pa
šeimininkauti, jogei patįs nariai 
nebegalėsime į savo namus įeiti. 
Ligi už ką balsuosite, apsvars
tykite gerai, ar tuo kandidatu 
išsitikite, ir ar jis galės sąžinių 
gai ir prideramai darbą atlikti, 
ar ne. t

Viso gero velijantis
—LMD. Narys.

pažindamas tam “bepročiui” do
vaną...

Antra maska, daug kraujo po
nui V. J. A. sugadinusi, lai mo
teriški rūbai ir gorsetas ant vir
šaus. Pasak p. V. J. A. ji buvus 
taip šlykšti, kad ir merginos gė
dijusios ir vengusios su ta mas
ka susitikti . Ar p. V. J. A. buvo 
tame maskarade, ar nebuvo? 
Jeigu jis buvo, tai jis turėjo ma
tyt, kad maska-korsetas net ke
lis kartus šoko su mergina, ii’ jei 
gu jis daugiau sukos tarp vyrų, 
lai dėlto, kad kaipo pasirengu
siam mergina ne visados derėjo 
su merginomis suktis. Prie pro
gos pažymėsiu, kad panašią 
maską man teko matyt dagi did
miesčio maskaradų vakaruose, 
ir dėl to niekas ten protestų ne
kėlė.

P-s V. J. A. nedidelį, matyt, 
supratimą apie maskaradą tetu
ri, bet už tai turi didelių pamok
slininko ir dorininko pretenzi
jų. Jam, kaip kokiai nesutep
tos cnatos davatkai, moteriškos 
pančiakos ir korsetas dagi mas
karade užgauna švento kuklu
mo jausmą ir jis, akis skepetuku 
dengdamas, garsiai piktinasi: - 
“Fe! kaip tai ciniška!”

Ištikrųjų gi nieko nė “ciniško” 
nė “beprotiško” nebuvo, ir nie
kas kas nesideda cnatlyva da
vatka esąs, nesipiktino. Buvo 
maskaradas kaip maskaradas, ir 
kas jame dalyvavo, visi turėjo
tik pramogos ir linksmumo.

Redakcijos Atsakymai į
Tilteliui.— Jei “panelės” drįso 

tokį šlykštų priekaištą padaryti, 
tai tie, kuriems tas priekaištas 
buvo mestas, turėjo pamato 
“pasikarščiuoti.”. Bet tegul tuo 
ir pasibaigia.

Parapijonui, Brigliton Pk.
Apie lai jau kito korespondento 
buvo rašyta.

ROCKFORD, ILL.

Atsirado pamokslininkas.

Naujienų 239 numeryj p, V. J. 
A. rašo apie įvykusį L. S. ir D. 
maskaradinį balių. Autorius 
patsai pripažįsta, kad maskara
dui galima apsirengti keisčių- 
keisčiatįsiais rūbais, kokius tik 
kas sau gali sugalvoti ir įsitaisy
ti, betgi čia jau apsistoja ir ima 
pamokslą sakyt dviem maskom, 
kurios p-nui V. J. A. buvusios 
net šlykščios.

Ar ištikrųių taip buvo? Ma- 
ska, kurią p. V. J. A. piešią kai
lio “bepročio” rolę lošusią, gavo 
dagi antrą prizą. Tikint p. V. J.! 
A. pamokslui, išeina, kad ir ko
mitetas, sprendusis kam duoti 
dovanas, nuslydo nuo koto, pri

4~~ . . .....

Sveikatos Skyrius

Atsakymai j klausimus.
Naujienų skaitytojas iš Chi- 

cagos klausia:
L Ar gera rytmetyj gerti pie

nas, ir koks geriau —žalias ar vi
rintas?

2. Ar savyžaga kenkia sveika
tai?

3. Ar daro ką gera sveikatai
gėrymas skystimo S... B.......

Atsakymai:—
1. Pienas yra lengvas maistas 

ir nematau, kodėl jis nebūtų ge
ra gert rytmetyj. Net daug sun
kesni maistai ryte tinka, ne lik 
pienas. Nevirintas plienas yra ge
riausia gert, nes tuomet pasilie
ka piene tie chemiški kūneliai, 
kurie daro pieną lengvu ir geru 
maistu Virinimas sunaikina tuos 
kūnelius. Jei yra spėjimas, kad 
piene, gali būti ligų bakterijos, 
tuomet šildymas iki virinio laip
snio gali būti vartojamas, bet 
nereikia leist pradėt virt. Švie
žias pienas ir švariai iš sveikų 
karvių pamelžtas, kadir senas, 
turi būti geriamas be kaitinmo.

2. Savyžaga vieniems kenkia 
daugiau, kitiems mažiaus, bet 
kenkti kenkia visiems. Ji silp
ninti klintį iv gimdo kraujo ttiljp- 
nuiną. Nervų symptomai pas tū
lus gana žymus, janystej ji trug- 
do išsitobiiliuiiną vyriškų ir mo
teriškų ypatybių. Aplamai ji 
sveikatai kenkia.

3. Aš praleidžiu vardą to sky
stimo ir pažymiu jį tik dviem 
raidėm, apie kurį jus klausiate, 
nes Anjerikoj valia kad ir kokias 
bjaurybes pardavinėt ir nevalia 
kitiems skelbt, jog jos yra nie
kai. Laiko turėdamas pasiusiu 
to skystimo į Daktarų Draugijos 
labara tori jas, kur jis bus išana
lizuotas ir tuomet! paskelbsiu, 
kokia yra jo verte. Manau, kad 
pamazgos nedaug prastesnės yra 
už tą tamsių žmonelių sugalvo-

838 W. 12th St,
(PHONE MONROE 3819)
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Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelną 
atsilankydami tiesiai pas mus.

Mes dirbame patįs savo drabužius. Mes , 
turime labai puikų pasirinkimą gatavai nešioji
mui Siutų ir Overkautų vėliausių stailių ir ko
kybių. . , j

Jus sutaupysite nuo $10.00 iki $15.00 ant kiek
vieno siuto ir pverkauto, sulyginant kitas san- a 
krovas.

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.

Illllllllllllllllllllllllllllimill

Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

^DAKTARAS LIEBRECHT .
Specialistas, Įsteigta 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 pietų. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

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

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

tąjį “vaistą”, kurį jie garsina ir* 
žmones apgaudinėja.

B.yK-tė iš Chiragos rašo:
Esu 23 metų. Sveriu 145 sva

rus. Jaučiuosi gerai, tik vidu
riai perliuosi. Kas gali būt? Ir 
ar yra koks pavojus, jei pas mo
terį menstruacijos sustoja ant 
poros mėnesių, o paskui vėl at
siranda?

Atsakymas:—Vidurių Ii uoga
vimas gali paeiti nuo pailgosios 
kaklo gilės blogo veikimo, nuo 
syvų stokos iš pilvo ir žarnų gi
lių ir nuo stokos syvų !iš saldžio
sios gilės. Žinoma, yra ir dau
giau prižaščių, tokių kaip pilvo 
ir žarnų uždegimas netikęs mai
stas ir 1.1. ,bet jos retesnes.

Menstruacijos išnykimas ir vėl 
atsiradimais nereiškia nieko 
svarbaus, nes kartais ji išnyksta 
tūlam laikui dėl labai menkų 
priežasčių, ypač imant atidon 
jūsų amžių, kuomet rūpesčiai, 
nuovargis, persidi rijimas ir ki
ti atsilikimai gana paprastas ap
sireiškimas.

Dr. A. Montvidas.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman- 

Žiedus pi- 
pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

Ar.kitas au- 
ksoritis Ruletu jus darbu ge- 
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėlių 
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaitis
1617 N. Robey St., Chicago.

Prie Milwaukee ir North Avės.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

■ 11 W a ĮĮD t J

Blumenthal |

SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimu yra tai. 
čiu. kada pranykit* 
regėjimai.

Mei vartojam page
rint* Ophthalmemst- 
•r. Ypatinga d omą 
atkreipiama | valkai. 
Valandos: nuo • ryt* 
Iki 9 vakaro; n*MI4, 
nuo 10 iki 11 diin>.

4649 So. Ashland Aveaaa, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4517

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė. 

Valandos: 9—12 ryte) 2—9 
vakare.

aaHmaaBMMHaHMMMBBr

Telephone Yards 5032

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tapomas per 16 

t<j kaipo patyrę* gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštria* ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausia*, 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prlo- 
taisu*.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. Iktk 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
€ 8 vakarais. Telephone Canai 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hahted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai,

!

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 
inerikoje. Mes galime jas parūpiu 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurt iSsiun 
čiame dykai.

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

-----------------——--------------
šiolaikinis; švarus ; šviesus ; Erdvus

NORTHWEST SIDE
HOSPITAL

1627 W. NORTH AVĖ.
Telephone Monroe 3517. !

Specialus kainos Draugystėms.
Nuoširdžiai kviečiame >'

atsilankyti. I

Telephone Drover MII

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Sp«eiaUatu Mot«riiln|, VyriUt*, Vaiki 
ir vi*g chroniiki Il*<.

VALANDOS: 10—11 ryto, A—< po ptete T—* 
vakar*. Nedėldieniaia 10—1 po pi«t>.

3354 S. HALSTED ST., arti >4 SI 
CHICAGO. ILL.

Medikas ir Chirurgas
1315 S. Halsted St., Chicage

TELEriIONE YARDS 2721

Vyrišky Drapanų Baronai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa- j 

kymo siutai ir overkotai, vertės iwa I 
830 iki 850, dabar parsiduoda po j 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo 815 iki i 
835 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik) ' 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamilt i 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir < ~er- 
kotai, vertės, nuo $25 iki $85, d; 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3 0(! , 
Iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir 
karais.

S. G O R D O N
1415 & Haleted SU Chicago BK

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, Iii. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Of 1KflQ •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekos. 

Telephone Canai 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldienius ir Seredas

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ii* Ofisas 

8149 S. Morgan St. kertė 32 at 
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. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 127B.

M. S A H U D M. D.
Bena* Rusa* Gydytoja* Ir Chlrarg**. 

Specialistą* Moteriikų, Vyriikų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniikų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwauke* Av*. 

Kampas North Av* , Kambary* iOt. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 v*k*r*.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prij enka visiems tinkamus akinius, egzami» 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

78f’88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2ros 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

0R. W. YUSZKlTwfGi

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA# 
*ia» turi skaudama* arba silpna* aai* 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pa*

1155 Milwaukee Avė,
Valandoe: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*. 

9 rvto iki J po pl«»i,
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mieste-

turėjo savo ž4-
Lei-

RANDAI RAKANDAI

MOKYKLOS

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

LSS. 22 kp. repeticijos “Gadynės 
Žaizdą” įvyks ketverge, guodžio 13, 

8val. vak. Meldažio svet. Visi lo
šėjai malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku. —Komitetas.

man arba Roselande. Atsišaukite si- 
tuo adresu: I. Yucis,
11741 So. Peoria St., XV. Pullman, III

CHICAGOS ŽINIOS

Istorija apie “Leitenantą Rubey” - Rubiką
rrue translation filed with the post-master at Chicago, III., on December 

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

nąs 3131 \\'allacc gt.. Chicagoj, 
įsitaisęs sau puikią naujutėlę lei
tenanto uniformą, pereitą rug 
piucio mėnesį 
lyj Canton. III 
tena n tas Goos
uioj kompaniją kareiviu, 
tenantas” Statys Rubikas. nuė 
ięs pas jį, pasisakė, kad jis čia 
esąs atsiustas apžiūrėti vietų na- 
cionalės kariuomenės stovyklai.

Kad Cantono miestelio biznie
riai sužinojo, su kokia misija at
vyko pas juos “pirmasis leite
nantas”, jie neapsakomai nu 

džiugo. Kaipgi, jeigu čia bus į- 
taisyta didelė kariuomenės sto
vykla, tai juk miestelis kils kai 
ant mielių, ir biznio žmonės tu
rės didelių apyvartų.

nesigailėjo nieko šauniam 
tenantui Rubey.”

O miestelio merginos, tos pa j 
čios» gražiausios, tik suko, tik 
spietė apie puikų jauną “leite-.1 
nantą”. Bet “puikusis Iri tena n-,' 
tas” pasirinko sau, kaip pride-i 
ra, visųgražiausią jų — mokyk-j

Ir gyveno “leitenantas Rubey

kuose. Ir šposų darė.
Vieną kartą jis šaukia antrąjį 

leitenantą:
(lirdi, leitenante Cecil Goo- 

jie, duok šian man savo unifor-

Tikrasai, bet žemesnio rango 1 
leitenantas Goose klauso savoj 
“vyresniojo” paliepimo. Nusi
rengia ir lenda lovon, kuomet 
Stasys Rubikas, apsirengęs jo u- 
niforma, puikauja sau Cantono 
mainstryčiu. Kitą vėl kartą jis 
paliko leitenantą Goose maudy
kloj, kuomet jo rūbais apsiren
gęs Stasys Rubikas, nusisamdęs 
vežimą dviem puikiausiais žir
gais, važinėjos po miestelį ir my
ki vos su gražiausiąja Cantono

Neužmiršo jis nė kareivių pa 
matyti. Nors Canton “sausas” 
miestelis, bet “leitenantas” Ru
bikas žinojo, ko kur gauti, ir'

nę glėbį butelių alaus. Karei
viai nustebo. Bet “leitenantas” 
paaiškino jiems, kad jam leista 
tatai daryt. Ir kareiviai gėrė sa 
vo šaunaus ir gero “leitenanto“

Pamėgo Rockefeller’io 
pavardę

Panelė Bernicc Middleton 
simanė pavandravoti, svieto 
matyti. Bet kad jau vandravoti, 
tai ne bent kaip. Nutarta 
padaryta. P-iė Middleton pasi

už

kadangi nežiūrint jos garsaus 
vardo vistiek jai prisiėjo “pra

tai šiomis dienomis ji nutarė su
grįžti atgal pas tėvus i Chicagą

Savadarys “Leitenantas

STEVE RUBEY-RUBIKAS

Bet štai vieną dieną “leitena- 
> ntas“ Rubey susitinka su regu- 
• leriu rekrutą vi mo seržantu. Ser- 

1 žantas trinktelėjo kulnimis ir 
saliutavo. “Leitenantas Rubey” 
Rubikas atsakė į saliutavimą, 
bet čiajau ir kažinko nublanko...

Ant rytiyaus jis kažinkur din
go iš Cantono. Praėjo diena ir 
kita “leitenanto” nė dvasios. 

į Ėmė kai kas sieloties. Sielojos 
i labai gražioji tyčerka; susirupi- 
| no įstaigos, kurių “leitenantas 
Rubey” buvo kostumieris, o dar 
daugiau susirūpino hotelio sali
ninkas, kur jis gyveno.

Pradėta kalbėt, jieškot, tyri 
net.

Kelios dienos atgal savadarys 
“leitenantas Rubey“ tapo suim
tas Chicagoj, kur jis buvo pasi- 
augštinęs save jau “kapitono” 
rangon, ir vedė linksmą gyve
nimą kabaretuose. Dabar šau 
naus “leitenanto” ir “kapitono” 
Rubey-Rubiko žvaigždė užgeso. 
Jis uždaryta Cook County dže- 
loj. Valdžia daro tyrinėjimus, 
iš kur Rubikas ėmęs pinigų, ku
rių jis, sako, turėjęs labai daug.

Stasys Rubikas pirmiau tar

1 salų. Jo žmona dirbanti kaipo
siuvėja.

Detektivai papirko 
ėmėjai •

’l'rįs detektivai. H. Bowker, J. 
Walsh ir H. Burns. neteko savo 
džiabų. Tapo susekta, kad 
jie nederamai pildo savo perei
gas 'ir priiminėja kyšių—papir
ktu nuo ištvirkavimo įstaigų sa 
vininku. v

Blogadariams 
šienapjūtė

Blogadariai siaučia. Vakar 
tapo apiplėšta ar apvogta devy
niolika asmenų. Du blogadariai 
areštuota.

Prelekcijos
Chicagos Lietuvių Draugija Sav. Pašalpos

Rengia Prelekcijas temoje:
“Sveikata ir Savitarpinis Susišelpimas” 

Skaitys DR. A. MONTVIDAS
Tie, kurie norite būti sveiki ir įdomaujat žinoti, kaip 
galima lengvai susišelpti nelaiminguose atsitikimuo
se, malonėkite skaitlingai atsilankyti
NEDĖLIOJĘ, GRUODŽIO (DEC.) 16 D., 1917 M.

PROSPECT BUILDING,
1152 N. Ashland Avė., kampas Division St.

Pradžia Antrą vai. po pietų. Įžanga visiems dykai.
Visus kviečia KOMITETAS.

Naujienų” Balius
Rengia

Ciceros “Naujienų” Šerininkai

Ned., Gruodžio-Dec. 16,1917
P. PAKŠTO SVETAINĖJE

4837 W. 14th St., Cicero, III

Baliaus pradžia 3 vai. po pietų. Programų pradžia 7 vai. 
Įžanga 25 centai porai.

Programo pradžioje buš griežiama Marsalietė.
Vėliaus kalbės drg. P. GRIGAITIS, “Naujienų” red. ir kiti.
Bus keletas monologų ir deklamacijų ir kai-kas dar extra.

Grieš J. BALAKO Orchestra.

Naujienų šerininkai, “Naujienų” skaitytojai,'platintojai" ir 
rėmėjai kviečiami skaitlingiausiai atsilankyt į Naujienų balių 

Kviečia Naujienų B-vės Ciceros distr. šerininkai.

MASKiNIS BALIUS
rengia L.S.S. 170toji kuopa

Sub., Gruodžio-Oec. 29, 1917- 
J. BUTKEVIČIAUS SVET. 
8132 Vincennes Avė., (l’nglevvood)
1‘radžia 7 vai. vak. Inžanga 25c.

Bus duodamos geros dovanos 
Todėl kviečiami esate visi į tą Mas- 
kinį Balių, kur turėsi progos gauti 
geras dovanas. Kviečia LSS. 170 kp.

DideleS
1 ■ ( ' •

RISTYNĖS įvyks Subatos vakare 
gruodžio 15 d. š. m. Hrinccvičiaus 
svet., 1843 S. Halsted St., Risis Juo
zapas Bancevičius su tvirtu Vokie
čiu; Domininkas Dudinskas su Jus
tinu Klovų, kurie jau nuo senai ren
giasi; Stanley Rodžius, atvažiavęs iš 
Rrooklyno, smarkus lietuvis su ge-, J1C1 II11U11I13 
riaušių lenkų ristiku T. Rolevičiu. j pielinkėje. 
Bill Jaras su Žilinsku.

J___ __  ąj .Į -Į-1

ANT RENDOS didelis štoras lie
tuvių apgyvento] vietoj. Tinkama 
viela bizniui. Užpakalyj štoro yra 
4 ruimai pragyvenimui. Randa pigi. 
Norintieji gero štoro,' kreipkitės į 

Joe. Yakubauskis,
1412 S. 49th Avė., Cicero, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
JIEŠKAUS šilto kambario, švarus, 

nerūkantis vaikinas, Bridgeporto a- 
. Geistina, kad valgį ga

mintų namie. Kreipkitės laišku: 
Peter Masiulis,

3252 So. Halsted St., Chicago, III

^"Draugysčių ir Kliubų Domai 
Visos Draugystės ir Kliubai, kurie turėjote praeitą 
metą nusisamdę piknikams ir išvažiavimams Geo. 
Chernaucko Daržą, Lyons, III., malonėkite pasisku
binti ant ateinančių 1918 m. atnaujinti kontraktus, 
ir kurie norite, kad butų pažymėta Geo. Chernaucko 
kalendoriuje, mitingai, piknikai ir tt. malonėkite 
kuogreičiausia prisiųsti surašus Geo. Chernauckui: 
1900 S o.Union Avė.,____________ Chicago, III.

Pranešimai
Subatoje, vusnrio 23 d. 1918 m. Lie- JIEŠKAU pas laisvus žmones šiL 

tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa rcn- to kambario, su valgiu, XVest Pull- 
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 vienų iš 
pasekmingiausių, kad parodžius ger
biamai žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaat aa 

vo puikius, beveik naujus, rskandar 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly 
6ios setas, tikros skaros, ui $20. Vk 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daveo- 
port, taipgi $o25 pianu su 25 m. gva- 
rancija uz $115 ir $225 Victrola ».a 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus fyv* 
nat. Viskas vartota vos 9 savaltas. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsiiaw- 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 132> 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat,. 
Chicago. DL

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKOS 
RUBUS

Išmokinau) piešimo, kirpimo formą, 
siūti naminius daiktus arba aprMa 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi- 
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankamo. Ui $16 >i- 
mokinam jus siut visokius drabutias.

DRESS MAKING COLLEGRB, 
2336 XV. Madison gat., Weatera ava*.

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Wella raL

Skerdyklų darbininkai 
nutarė mesti darbą,

O r g a n i z u o t i e j i sker
dyklų darbininkai milžiniška 
balsų dauguma nutarė mesti da
rbą, jei samdytojai neišpildys jų 
reikalavimo. Už streiko paskel
bimą balsavo 98 nuoš. visų or 
ganizuotųjų darbininkų.

Jeigu ištiesų bus streikas pa
skelbtai tai nuo 30 iki 40 tūksta
nčių darbininkų, dirbančių Chi
cagos stockyarduose, mes darbą.

Darbininkai darė visa, kad iš 
vengus streiko, tečiaus skerdyk
lų baronai, kaip tyčia, netik kad 
nenorėjo padidinti savo darbi
ninkams algų, bet dargi atsisa
kė priimti jų įgaliotinius. Ir 
dabar, kuomet pasirodė, kad 98 
nuoš. organizuotųjų darbininkų 
stoja už paskelbimą streiko, jie 
vis tiek žadą laikyties savo, tai 
gi nenusilenkti darbininkų rei
kalavimams.

o

Pateko bėdon
Teisėjas Steik vakar priteisė 

ponui Richard Solon’ui mokėti 
savo prisiekai aliiųoniją — sep-

nas Richardas, sako, netik ne
norėjęs užlaikyti savo priesie 
ką, bet dargi nusisamdęs sau at
skirą kambarj Sliercombe vieš-

Gaisras
Kilus gaisrui name 1838-40 

Hammond gt. 25 žmonės pusinio 
giai tapo išvyti gatvėn. Gaisrą 
betgi suspėta užslopinti. Nuo
stolių pridaryta už du tuksian
čiu dol.: išdegė skiepi ir paga-
dinta šildomas:: i pečius.

Dar du Stockmen’s banko 
plėšikai pagauti

Chicagos policijai pranešama, 
kad Arkansas valstijoj tapo a 
reŠtuoti du čia j ieškomi plėši
kai, kur dalyvavo Stockmen’s 
banko apiplėšime. Blogadariai 
tuoj busią sugrąžinti atgal.į Chi- 
cagą.

Prisipažino
Melvin Hempel, 17 metų am

žiaus, vakar prisipažino prieš 
koronerį Hoffmaną užnuodijęs 
savo tėvo ūkininko sudėtą gy
vuliams pašarą. Išdvėsė visi 
gyvuliai. Manoma, kad M. He
mpel turi būt nesveiko proto. 
Pavogė 8 automobilius.

blogadariai nuvažiavo 11 auto
mobilių. Tris automobilius po
licija vėliau suardo ir sugrąžino 
juos savininkams.

Darė puikų 
biznį

Politikieriai ir tvarkos dabo
tojai Healey šeimininkavimo lai

kavinio urvų. Tatai vakar dar 
kartą patvirtino vienas valsti
jos liudininkas, buvęs dviejų 
panašaus “biznio” įstaigų savi
ninkas. Jis pasakė, kad viena 
me distrikte tūlo ištvirkavimo 
urvo savininkas darydavęs gry
no pelno 5 šimtus dolerių kas 
savaitę. Puse šitų pinigų eida
vo padėjimo viešpačiams, taigi 
Healey’o bendrams — politikie- “ūsij0* PQriai prašomi visi atsilan- 

J . 1 kyti susirinkimai). —B. Kazlauskas,
riams ir policijai. --------

Tai tik iš vieno urvo. O kiek Prelekcijos. — Chicagos Lietuvių 
šimtų jie gaudavo kituose tos 'ek,' tenmk’^Sveikatr'h-'' 
rųšies urvuose, niekas nežino. IarEjnis£ susišclpimas. .” Skaitys Dr.

c A. Montvidas. lie, kurie norite būt
_  sveiki ir įdomaujate, kaip galima 

lengvai susišelpti nelaiminguose at
sitikimuose, malonėkite atsilankyti į Užtroško tris_____________ prelekcijas nedėlioję, gruodžio 16 d.,
2-raą valandą po pietų, Prospect Žmones Building, 1152 N. Ashland Avė., ka-

_T . i- •• IUPas Division st. Inžanga visiemsNamouse 2818 59 gt. policija dykai. Kviečia Komitetas,
vakar rado užtroškusius tris 
žmones — F. Kusacką, jo žmo
ną ir žmonos motiną. Bandy
mas atgaivinti užtroškusius ne 
davė laukių pasekmių. Mirties 
priežastis — atdiliuosavę gazo 
pervazos.
Nelauktos viešnios

—Oh, atleiskit! matote, pada
rėme klaidą — prabilo dvi pa
naites įėjusios vakar naktį į E- 

avcH’o kambarį, Stratford vie
šini lyj.

Bukite ramios ir sėskite, — 
atsakė Ewell, — matote, klaida 
jau padaryta.

Panelės paklausė.
Kaip ten buvo, nieks nežino, 

lik kuomet jaunosios paneles ap 
leido iiono Envell’o kambarį ji
sai pasigedo 72 dolerių.

ATIDUODAMA RENDON kamba
rys vienam arba dviem žmonėm; 
prie laisvų žmonių. Atsišaukite: 

P. Povilonis,
2135 XV. 23 St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
LSS. 81 kp. priešmetinis susirinki- 1

mas įvyks ketverge, gruodžio 13 d. ‘‘,“^1.1.^.
7:30 vai. va, Liu»’>b^b’ye* ’ įSį niol.lerly, laiko dabotoju, 
reikaly MalonCkile visi draugai i? *}»»•
draugės atsilankvti. —Valdyba. t(? ’T/?! putjimio) . /2..>0 |uidUKta uniKi .1 J sį. Mašinistų ir pagelbininkų, 35c |

valandą ir augščiau. Garo prižiurė- 
- . Lsrjų, vyrų į tvartus, be prityrimo, 
J. $80, svėrėjų, automobilių plovėjų, 

'mašinistų prie varstoto, darbininkų 
prie “puncn press, 3 c į valandą; fo- 
remano prie plokščio metalo, porte
rių į alinę (salonu), kalvių, 55c vu-

I V C41C1

Apšvietus draugystės metinis su-1 tojų, 
sirinkimas įvyks gruodžio 13 d. J 
Mačiukevičiaus svetainėj, 1036 E.— 
93rd Str., Dopson avė. (Burnsidc)

—Valdyba.
-------------------- . . . ...... ........./, .»<«•»<•/, ,/,/V v<«-

Roseland, Ilk—SLA 139 kp. prieš-1 cinuot°iv» sar-
metinis susirinkimas atsibus gruo
džio 16 d. (nedėlioj) 2 vai. imi pietų, 
9-tos wardos Socialistą svet. 11009
Michigan avė. Ateikite visi. Yra 

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

Komisijos susirinkimas p. šerno 
reikalais įvyks gruodžio 16 d., 1620 
Prospeck (?) St. ant antrą lubų. Ko- 

kyti susirinkimai!. —B. Kazlauskas.

gų prie gelžkelio.
MOTERŲ REIK ALA UJAMA—rei

kalaujama moterų ir merginų dėl 
trumpų darbo valandų, darbas na
ktinis ir dienomis, taipgi įvairių da
rbininkių į hotelius ir restoranus, 
geriausia mokestis.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, XVest ir .North 
pusėje. (Kalbama lenkiškai?)

REI KALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe. Gera vieta geram vyrui. 
Atsišaukite tuojaus. M. R., 
732 XV. 19tb St., Chicago.

REIKALAUJU merginos prie na
mų darbo ir saliuno. Nesibijokite 
to darbo, kuri ir nemoka, —aš iš
mokinsiu. Darbas lengvas, nėra vai
kų: tiktai mudu dviese esava.

John Norvillo, 
3337 Auburn Avė., Chicago, III.

REIKALINGA 5 MERGINOS IR 3 
VYRAI DIRBTI XrAKARAIS DRAPA- 

Didelis “Naujienų” balius įvyks ne- NU KRAUTUVĖJE. ATSIŠAUKITE 
dėlioj .gruodžio 16, P. Pakšto svet.. P NOJAUS: 
4837 XV. l lth St., Cicero, III. Baliaus 
pradžia 3 vai. po pietų. Programo— 
7 vai. vak. Inžanga 25c porai. Pro- 
graine kalbės drg. P. Grigaitis, Nau- nj'IKAI INGA TITtiTAIT PARTUIOT1 
jienų redaktorius ir‘ ^iŲ.’ Bl’s Man pavesta parduoti tuojaus pui- 
monologų u deklemac jų, o 1 i t t > kus, j)evei)< naujas, mažai vartotas 
■rbilnVu? ’k k • i i K-i" P^nas. Kaštavo apie $500. Parsi-iininkai, Naujienų skaitytojai, pla- (jUf)S pjgiai. Pardavimo preižastis— 
tintojai ir rėmėjai kviečiami ku< - kariuomenė. Atsišaukite tuojaus 
skaitlingiausiai atsilankyti i šį Nau- x: .1(iresn. i lluuidas
jienų balių. Kviečia Naujumų Ben- , 1(J *s ‘ De.;rboIJn ‘įį., ’Ko’oll0 10W, 
drovės Ciceros disti. šerininkai. Chicago> ni. Telef. Randolph 4988.

VYRAI DIRBTI VAKARAIS DRAPA
(TUOJAUS:

BRUCHAS DEPT. STORE, 
3323 SO. HALSTED ST.,

LSJL. 1 kp. ir LSS. 4-tos kuopos
bendras lavinimus susirinkimas į-
vyks gruodžio 13, 7:30 vai. vak., Fel- _______
lowsliip House, 831 XV. 33rd place.
Lekciją laikys A. Petratis. Inžanga . ,,T ~—, . . .
dykai. —F. šeštokas REIKALAUJAM agentų visose A-

menkos dalyse. Lengvas darbas ant 
visados, su geru uždarbiu. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Pa
tyrimas nereikalingas, mes išmokin
sime. Kreipkitės ypatiškai arba lai
šku šiuo antrašu:
NATIONAL PICTURE FRAME Co.

2631 So. Halsted St., Chicago, 111

. .Rockfordiečių domai. LSS. 75 kp. 
susirinkimas įvyks gruodžio 16, 1:30 
vai. po pietų. K. of P. svet., 218 S. 
Main str.—Draugės ir draugai, mel
džiu atvykti paskirtu laiku, nes yra 
svarbių reikalų: valdybos rinkimai, 
rajono viršininkų rinkimas ir tt.

—A. Meldaži&

TRINERIO 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, Triperio gy
duolių, penki žingeidus istoriš
ki paveikslai nušviečia išsivvs- 
tynią gyduolių, ir du reginiu pa
rodo inoderniššką įrengimą Tri- 
nerio Chemikklės Laboratorijos.

Atsiųskite 10c padengimui 
siuntinėjimo išlaidų.
JOS. TRINER, MANUFACTU- 
RER of TRINKIUS AMERICAN 
EL1X1R of BITTER WINE and 
OTHER REMEDIES.
1333-1343 S. ASHLAND AVĖ., 
CHICAGO, ILL.

(Apgar.)

' TMD. 28 kuopos priešmetinis su
sirinkimas atsibus gruodžio 13 d., 
7:30 vai. vak. M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 pi. Ateikite visi nariai: gau
site knygą “Kultūros istorija”. Be 
to yra iš centro valdybos 
pranešimas. T ’ ’ ‘.... ............ j...................................

tt. Taipgi ateikite ir tie kurie no
rėtų priklausyti prie 'I'. M. Draugi
jos. Dabar prisirašę gaus 1917 metų 
leidinį—Kultūros istoriją—veltui.

TMD. 2 8kp. Valdyba.

LSS. 37 kuopa laikys savo prieš- 
nietini susirinkimą ketverge, gruo
džio 13 d., 8 vai. vakare.—Draugai 
ii” draugės, visi skaitmeningai atsi
lankykite. Reikia išrinkti nauja val
dyba ir daug kitu svarbiu reikalų 
aptarti. Rašt. K. Kazlauskas.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė ir smulk- 

svarbus meną sankrova, su 5 gerais pagyve- 
Rinkimas valdybos ir nimui kambariais užpakalyje. Pas- 

*:- «..... -- -- tovus užsiėmimas. Kaina sankrovos
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Randos $23. Lengvi išmokėjimai.

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

ASMENŲ JIEŠKO.TIMAI
Petronėlė Petraičiukė arba Kliįu- 

nienė pajieško Marės Amrozaičiu- *y ***;■ 
kės; paeina iš Kauno Raseinių kitę į 
pavieto, Jurbarko parapijos, Mantu- 361 K 
lų kaimo, gyvenanti Boston, Mass. 
Taipgi pajieško ir kitų giminių, gy
venančių Chicagoj. Atsišaukti mel
džia šiuo adresu:

Petrolenė Petraičiukė-Klijunienė --------
4606 So. 31 St., ..So. Omaha, Neb.

PARSIDUODA saliunas tirštai ap
gyventoje vietoįe lietuviais ir kitų 
tautų. Biznis išdirbtas per dauą me
tų, parsiduoda su dviem mediniais 
buildingais po du flatu kožnas. Par
duodu sykiu arba atskirai, pagal pir
kėjo norą, Pardavimo priežastis: vy
ro mirtis. Norintieji pirkti atsilicp- 

Barbora Urbonienė 
ensington avė., Chicago, III

RAKANDAI

Garsinkitės “Naujienose”

J ieškau Juozapo Videikio, du įlie
tai atgal gyveno Pierce, West Vir- 
ginia, dirbo kasyklose. Jis pats ar 
kas kitas žinantis jojo adresą ma
lonėkite atsiliepti į: , , ..

Jacob Ledzius, pakalyj. F. Alutis,
2232 Peoria Road, Springfield, III. 3429 So. Union Avė.

PARDUODAMA keturių kambarių 
rakandai mažai vartoti. Prieinama 
kaina geram žmogui. Gera proga 
pirkti visus arba atskirai. Atsišau
kite po 6 vai. vak. 1-mos lubos už
pakalyj

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

i ■■ ■ ...............................—

“»MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raAyti, tai lankyk mt> ų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama: 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Tetariu
Lotynų ’’ S.V.Pilietybės Gramatikos

ritmetikos Geografijos Retorikos, k tt u
r GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve

nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas
Skinama lietuviškai

American College Preparatory Scbool J 
3103 S. Halsted St. Chicago k i S

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ fi)

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 kainu, 
taip kaip kitur negalite tokį pat 
ktą gauti pigiaus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
įtee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
auksą ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

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

minus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne pečka, nes XX’estsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

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

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

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

Valandos: 10—11 ryte 
2—3 po jiietų 
6—8 vakare

3332 North Avė., Chicago, III.

F

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 902-904 National Litą BM**, 
29 So. La Baile St., Chicago, III.

Tel Central 6890-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatoe vaka
rai* nuo 6 iki 8 vakare, po numeri*: 
16(1 MILWAUKEE AVĖ., Chicaga, IB.

Te) Humboldt 97.

TELEPHONE YABDS 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 j 
3203 S. Halsted St., Chlcaga. B

Tel. Drover 7179. Ii
i

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS


