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Vokiečiai pasiūlys talki
ninkams taiką

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Centralinės valstybės ren
giasi pasiūlyti taiką talki
ninkams. Kviečia Rusiją 
pagelbėti.
PETROGRADAS, gr. 1‘. 

-— Sulig laikraščių praneši
mų, centralinės valstybės 
pranešė Rusijai, jog jos ma
no pasiūlyti taiką visiems 
talkininkams.

“Večerniaja Poetą” žinia 
sako, kad centralinių vals
tybių atstovai pirmaikinėje 
taikos konerencijoje su ru
sais, įvykusioj vakar, prane
šė, jog jų valdžios mano pa
statyti taikos klausimą prieš 
visas valstybes ir kad jos pa
kvietė savo.talkininkes (Bu
lgariją ir Turkiją) irgi tą 
patį padaryti. Pakviesta ir 
Rusiją padaryti panašius ži
ngsnius. Sakoma, kad Ru
sija visais budais rūpinasi 
pajudinti savo talkininkus.

Centralinių valstybių at
stovai pranešė rusams, kad 
jie yra pasirengę svarstyti 
taikos įžangą, bet pirm negu 
pradėti tarybas nori žinoti 
pasekmes Rusijos pastangų 
patraukti talkininkus prisi
dėti prie jų. Jie pasakė te- 
čiaus, kad ta pažvalga gali 
atsimainyti ir kad jie galbūt 
panorės svarstyti apie taiką 
vien su Rusija. Vokiečiai 
buvo tos nuomonės, kad Ru
sijos pertraukimas mušiu 
gali padaryti įtekmę ir į ki
tus frontus.

Pirmoji konferencija bu
vo pašvęsta vien apsvarsty
mui kas dalyvaus tarvbose.

a Z •

Trui translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI NENORI PRI
PAŽINTI APSISPRENDI
MO TEISĖS TAUTOMS.

Tečiaus pripažįsta taiką be 
aneksijų ir kontribucijų.

PETROGRADAS, gr. 19. 
— ‘Večerniaja Poetą” sako, 
kad vokiečiai savo pienuose 
už visuotiną taikos pasiūly
mą oficialiai pranešė bolše
vikų buveinei, kad centrali
nės valstybės yra pasiren
gusios svarstyti įvykinimą 
taikos pamatais be aneksi
jų ir kontribucijų, bet kartu 
nurodo, kad tautų apsispre
ndimas savo likimo yra ne
praktišku dalyku.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6. 1917.
NAUJAS HAPARANDOS 

“DŽIŪK AS”?

Sako, kad Kerenskis eina 
ant Maskvos.

LONDONAS, gr. 19. — 
Exchange Pelegraph Co. ga
vo iinia iš Haparandos, Šve
dijoj, kad Kerenskis su ar
mija dabar eina ant Mask
vos, kuomet didysis kunigai
kštis Nikolai susirinko dide
lę monarchistų armiją Kau
kaze.

(Pora dienų atgal ta pati 
Ilaparanda pranešė, kad Ke 
renskis su savo armija yra 
Petrogrado apielinkėse).

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

POPIEŽIUS VĖL PASIŪ
LYSIĄS TAIKĄ

Pasiųlysiąs jis ją už dvie
jų savaičių.

HAAGA, gr. 20. — Iš Co- 
penhageno atėjo žinia, kad 
bėgyje dviejų savaičių Vati
kanas padarys naują taikos 
pasiūlymą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
RUSAI RENKASI OFL 

CIERIUS.

Maskvos Sovietas nori suly
ginimo kareivių ir oficierių 

algų.

PETROGRADAS, gr. 20. 
Sovieto patvarkymas, kad 
kiekviena kariuomenės dalis 
išsirinktu savo komanduoto- 
jus, palietė ir Maskvą, kur 
sulig visuotinu paliepimu, po 
kuriuo pasirašė Maskvos di- 
strikto komanduotojai, ka
riuomenės pulkai laikė ofi
cierių rinkimus. Daugelis 
daliu dabar yra komanduo
jama kareiviais, išrinktais 
jų draugais, bet kareiviai 
taipgi nutarė, kad daugelis 
pulkininkų ir generolų, 
komanduojančių pulkais pa
siliktu savo vietose. Paliuo- 
suoti nuo komandavimo o- 
ficieriai tapo tuojaus pasių
sti į frontą, nepražudant sa
vo rangos.

Sovieto yra nutarta, kad 
kareiviams butu leista nu
statyti komanduojančių ofi
cierių algas. Tas Maskvoje 
pagimdė Smarkią agitaciją, 
kur vietinis Sovietas nori 
pastatyti oficiegjus į tas pa
čias materialės sąlygas, ko
kiose yra kareiviai. Tas rei
kštų, kad kiekvienas oficie- 
rius gautų tik 5 rub. algos j 
mėnesį.

frue translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

KAZOKAI VORONEŽO 
GUBERNIJOJ.

Einą ant Samaros.

LONDONAS, gr. 20. — O- 
renburgo kazokai, vadovaujami 
gen. Dutov, Uralo hetmano, ei
na ant Samaros ir pakeliui 
sklaido bolševiku kareivius.

Kazokai užėmė visą rytinę 
dalį Voronežo gubernijos, pieti
nėj daly j centralinės Rusijos.

True translation filed with the post- 
master at Cliicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

MŪŠIAI ODESOJE PER
TRAUKTI

Abi pusės patruliuoja gatves

ODESA, gr. 20. — Mušis tarp 
bolševikų ir ukrainiečių šiandie 
sustabdyta.

Abi pusės sutiko ant maišy
tų patrulių gatvėse palaikymui 
tvarkos.

Daugybė sankrovų ir namų 
tapo apiplėšta. Ginkluotų spė
tu ušiu pasinaudojo plėšikai pla
tiems plėšimams.

Chicago, III., Petnyčia, Gruodžio-Dec. 21, 1917.

VOKIEČIAI ANT OESELIO SALOS

Rygos Įlanką, jie tuoj pasibudavojo medinius namus ir, matyt, iš pat pradžių rengėsi joje žie- 
mavoti. Paveikslėlyje matyti vieną tokių vokiečių pabudavotų namų, šoųe gi— vokiečių ka

reivis signalizuoja transportui uoste.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, fll., on December 
21, 1917, as reųųired by the act of 
October G, 1917. \

Anglijos karės 
tikslai

Lloyd George reikalauja iš 
vokiečių sugrąžinimo už- 
briebtųjų teritorijų ir at
lyginimo. Nori sunaikini
mo vokiečių militarizmo.

Ko nori Anglija.
Vokietija turi duoti užtik- 

. rinimą už taiką pasaulyje 
ateityj. ,

Tokią taiką galima atsie
kti tik sunaikinant Vokieti
jos militarę spėką ir sude- 
mokratizavimu Vokietijos 
valdžios.

Sugrąžinimas ir atlygini
mas už visas užimtas šalis.

Sugrąžinimas Vokietijos 
kolonijų turi būti nuspręs
tas tarptautinės taikos kon
ferencijos, bet galutinai nu
spręs tu kolonijų žmonės.

Jeruzolimas niekad ne
bus sugrąžintas turkams. 
LONDONAS, gr. 20. - Pre- 

mieras Lloyd George aiškinda
mas valdžios karės tikslus šian
die atstovų bute pareikalavo su
grąžinimo visų priešo užgrieb
tųjų žemių, kartu su atlyginimu 
už jas.

Jeruzolimas gi niekad nebus 
sugrąžintas turkams.

Kaslink gi vokiečių kolonijų, 
tai, sake prernieras, tas turi bū
ti nuspręsta taikos kongreso. A- 
teities globėjai tų šalių turi at
kreipti atidą ir Į žmonių senti
mentą.

Prernieras pasakė savo klau
sytojams, kad tautų lyga, kurioj 
Vokietija bus reprezentuojama 
triumfuojančiu militarizmu bu
tų viliuginga farsa.

Jis tikrino, kad Anglija ne sto
jo karėn, kad padidinus kieno- 
nors teritoriją nors mastu že
mės, bet deki Anglijos tikėjimo 
į garbę, nes buvo paliestas klau
simas išlaikymo savo žodžio.

Lloyd Gėorge pasakė, kad ke
li ateinantis mėnesiai bus vtin i. . ‘
sunkus, kadangi viena didelė va
lstybe išėjo iš karės (Rusija), o 
kita dar nespėjo pilnai Įeiti (S. 
Valstijos).

NEW YORK. gr. 20. Sionis- 
tai šiandie gavo iš Petrogrado 
telegramą, kad ten pasimirė Įs
teigėjas ir vadovas Rusijos žy
dų socialistų partijos Poale Zion 
(Sionp darbininkai), David Ben 
Borocho\v, 36 m.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Konsulus rinks patįs 
išeiviai

KAUKAZAS SUTVĖRĖ 
KOMISARU VALDŽIĄ

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III,, on December 
21, 1917. as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Konskripcija ne
pereis

KONSKRIPCIJOS PRIE
ŠININKAI LAIMI AU

STRALIJOJ.Apgulimo stovis Petrogra-i 
de.—Įves mirties bausmę.) 
—Traukia teisman amba
sadorius^

t PETROGRADAS, gr. 20. 
Pildomasis komitetas Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Tarybos 
paskelbė apgulimo stovį Petro
grade, kad užgniaužus betvar
kę, kilusią deiei išplėšimo vyno 
Sandėliu ir sankrovų. C. 4

Tiflise susitvėrė komisa
ru valdžia dėl Kaukazo. E. P. v
Gegeohkori iš Kutaiso, socialde
mokratų vadovas Durnoje, tapo 
išrinkta komisarų pirmininku.

Teisių komisaras rengia pat
varkymą atgaivinantį mirties 
bausmę dėl “šalies priešų”.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Trockį išleido patvarkymą, 
kad konsulai užrubežyje turi 
būti renkami išeivių rusų koloT 
nijų tuose, miestuose, kuriuose 
jie gyvena. Ambasadorius gi 
skirs valdžia Smolhy institute.

Patvarkymas sako, kad Na- 
bokov, ambasadorius, Londone, 
ir Krupenski, ambasadorius To
kio, turi stoti prieš kriminalį 
teismą už skleidimą neteisingų 
žinių apįe pertraukimą mūšių, 
nes kitaip jų žemes bus konfis
kuotos.

Trocki šiandie laikytoje kal
boje kaltę už nusižudymą buvu
sio Varšavos gubernatoriaus 
gen. Skalono ir mirtį gen. Du- 
chonin suvertė ant pečių talki
ninkų ir imperialinių valdžių pa
tarėjų, kurie privertė tuos žmo
nes “padaryti pasiutusius žing
snius bandyme neprileisti prie 
^tarybų su vokiečiais apie per
traukimą mūšių.”

11 ŽMONIŲ ŽUVO KA
SYKLOJ.

Eksplozija anglių kasykloje.

KNOXVILLE, Tenn., gr. 
20. — Sulig gautos Čia šian
die žinios, vakar vakarop 
Dan Dour Coal and Coke Co 
kasykloj No 3, Catoosa, arti 
Nemo, Tenn. įvyko eksplo
zija, kurioj užmušta 11 ang
liakasių. Laike eksplozijos 
kasykloje buvo 75 žmonės. -

Nepilnas balsų suskaitymas 
parodo, kad konskripcija 
atmetama 120,000 balsų d i 
džiutu a.

VANCOUVER, B. C., gr. 
20. Sulig pranešimo į Va- 
ncouver World, nepilnas su- 
skaitymas balsų paduotų Au 
stralijos visuotiname balsa
vime 'konskripcijos klausi
mo parodo, kad prieš kons- 
kripciją paduota 120,000 ba
lsų daugiau negu už kons- 
kripciją. Ikišiol suskaityta 
2,000,000 balsų. Lieka su
skaityti 1,000,000 balsų, jų 
tarpe ir karęivių balsus.

Konskripcijos klausimo 
balsavimas Australijoj per
eitą metą atmetė konskrip- 
ciją 61,000 balsų didžiuma. 
Tuosyk už konskripciją pa
duota 1,085,000 balsų, o prieš 
ją — 1,146,000. Moterįs ir
gi balsavo.

Apskaitoma, kad skaičius 
Australijos kareivių, kuriem 
šiemet leista balsuoti kons
kripcijos klausime*1 siekia 
nuo 300,000 iki 350,000.

Prue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
REIKALAUJA 7,000,000 

KAREIVIŲ

Tiek jų norėtų pasiųsti Fra
nci jon ex-prezidehtas Taft.

BOSTON, Mass., gr. 20. — 
“Mes turime turėti Francijoje 
7,000.600 kareivių; 2,000,000 
neužteks’', pasakė šiandie būvu- 
sis prezidentas Taft. “Yra tik 
viena alternatyva —- sumušti 
vokiečius, ar patiems apsigin
kluoti, kaip tai darė Vokietijos 
žmonės per pastaruosius 50 me
tų.”

40 ŽMONIŲ UŽMUŠTA.
LOUISVILLE, Ky., gr. 20. - 

Čia gauta žinių, kad 40 žmonių 
užmušta vienam traukiniui šia
ndie vakare užbėgus ant kito 
pasažierinio traukinio ties She-, 
pherdsville, 23 mylios nuo čia.

■.*.

Price 2c
............ 11 ' r--------------------------------------- ------------ ,

Rengiasi prie taikos 
tarybų

*
True translation filed with the post- 
masterat Chicago, Ilk, on December 
21, 1917, as rcquired by the act of 
October 6, 1917.

GEN. KALEDINAS NORĮS 
TAIKINTIES

Norįs tik Dono teritorijos 
neprigulmybės.

LONDONAS, gr. 20. — 
Reuterio žinia iš Petrogrado 
sako, kad išleistas yra pat
varkymas pavedantis visą 
laivyno administraciją cent- 
raliniui komitetui.

Kazokų hetmanas gener. 
Kaledinas pasiūlė bolševikų 
valdžiai pertrąukti civilę ko
vą ir tarties ųž Dono terito
rijos neprigulmybę ir-nesi- 
maišymą bolševikų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as rcųuired bv the act of 
October 6, 1917.

UKRAINA ATSISAKO

Nepildys bolševikų ulti
matumo.

PETROGRADAS, gr. 20.
Valdančioji 1 krainos Įstaiga 
Rada davė negatyvi atsakymą 
Į liaudies komisarų tarybos ul
timatumą.

Bolševikų kares ofisas oficia
liai pripažino, kad kazokai pa
ėmė Rostov-na-Donu.

True translation filed vvith the post 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917,‘as requircd by the act of 
October 6, 1917.

Ukraina pasiskelbė 
respublika

Sudarys dalį Rusijos federa- 
lės respublikos. Konfis
kuos žemes. Ukrainos So
vietas prieš buržuazinę 
Radą.

LONDONAS, gr. 20. — Uk
rainos centralinė Rada išleido 
proklamaciją i ukrainiečius, pa
skelbiančią Ukrainą demokrati
ne respublika, sudarančią dalį 
visos Rusijos federales respub
likos. Kol nesusirinks Ukrai-. 
uos Steigiamasis Susirinkimas 
sausio mėn., proklamacija pri
pažįsta principą atėmimo priva- 
tiškų, vienuolinių ir nekuriu ba
žnytinių žemių naudai darbini
nkų klesos be jokio atlyginimo.

Laukiant ankstyvos taikos ka
reiviai nuolat augančiame skai
čiuje apleidžia šiaurinį frontą. 
Iš Petrogrado gaunamos teleg
ramos urnai reikalaujančios da
ugiai kareivių; kareiviams pri
žadama geriausios sąlygos ir 
maistas.

Bolševikų valdžia paskyrė Ma
skvos universiteto lektorių Dr. 
Petrovskį, svarstyti su vokie
čiais BresJ Litovske taikos klau
simą.

Sulig Rusijos oficiale žinių a- 
gentura Ukrainos Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų Tarybų dele
gatai dabar buvo susirinkę Cha
rkove ir nutarė skaityti Badą 
kaipo buržuazinę ir antirevoliu- 
cinę ir tęsti priešinimąsi jai.

Pranešimai iš Petrogrado pa
rodo, kad geležinkelių ir teleg
rafo komunikacija su Kaukazo 
armija tapo atkirsta.

Ukraina (Malorosija-Mažrusi- 
ja) yra dalimi senosios Lenkų 
karalystės. Ji susideda iš dalių 
Poltavos, Kijevo, Podoliaus, 
Charkovo, Ekaterinoslavo ir 
Chersono gubernijų. Tos gu-

^No. 303.

True translation filed with thr post- 
master at Chicago, III., on November 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Rusijos ir Cenralinių valsty
bių atstovas važiuoja į 
Brest - Litovską. Važiuo
ja ir Turkijos diplomatai.

LONDONAS, gr. 19 (suvėim- 
ta). — Nekurios iŠ Petrogrado 
ateinančios žinios sako, kad !«♦- 
nferencija tarp rusų ir centrai^ 
nių valstybių Brest-Litovske y- 
ra pirmlaikiniu dalyku ir kad 
galutinas nuosprendis bus pa
darytas konferencijoj, kuri į- 
vyks neutralėj vietoj, galbūt 
Stockholme. Tečiaus tarpe cen
tralinių valstybių diplomatų, 
vykstančių Į Brest-Litovską, y- 
ra netik Vokietijos ir Austro- 
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministeriai, bet ir Turkijos už
rubežinių reikalų ministeris Ne- 
ssimy Bey ir Turkijos sekreto
riaus pagelbininkas Hikmet Bey, 
kurie atvyko Į Berliną, kelyje į 
konferenciją. Rusai gi pasiun
tė ten savo užrubežinių reikalų, 
laivyno ir finansų ministerijų 
atstovus.

True translation filed with the pest- 
niaster at Chicago, II!., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
CIVILĖ KA^Ė RUSIJOJ 

PLĖTOJASI.

Taip bent savo ši žinia.

LONDONAS, gr. 19. — Pra
nešimai iš Petrogrado parodo, 
kad kova tarp kazokų ir bolše
vikų eina smarkyn. Reuterio 
korespondentas Petrograde te
legrafuoja utaVninke, kad civi- 
lės kares ugnis plėtojasi linkui 
šiaurės palei Volgos upę nuo 
Astrachaniaus, iki Samaros. 
Bolševikai laiko Astrachanių, 
bet kaip pranešama, kazokai 
panedelyj buvo 20 viorstų (apie 
12 mylių) nuo to miesto. Mu
šis dabar galbūt jau prasidėjo.

True translation filed witii the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

KAZOKAI PAĖMĖ ČE- 
LIABINSKĄ.

PETROGRAD, gr. 19. — Su
lig pranešimo, gauto laikraščiu 
“Den”, Orejiburgo kazokai, ei
nantis prieš bolševikus, užėmė 
Čeliabinsko miestą ant Trans- 
Siberijos geležinkelio.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
21, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
REIKALAUJA ATSISKYRIMO 

NUO AUSTRIJOS.

Budapetas nori, kad Vengrija 
atsiskirtų nuo Austrijos.

HAAGA, gr. 19. — Sulig šia
ndie gautos Cologne Gazette, 
Budapešto municipalitetas vien
balsiai priėmė rezoliuciją, ragi
nančią valdžią rengties prieš vi
siško Vengrijos atsiskyrimo nuo 
Austrijos.

Rezoliucija, sakoma, reikalau
ja, kad tik imperatorius butų 
vienatiniu ryšiu tarp tų dviejų 
imperijų.

bernijos užima apie 127,0(M> 
ketvirtainių mylių žemės plotą 
ir turi apie 25,000.000 gyVento- 
jy-



N A U J I E N O S, Chicago, III. Fėtnyčia, Gruodžio 21,1917.

Teatro bilietas.
._____  f •

Vaizdelis.

—Kuris iš jųsų, mano ponai 
šj vakarę eisite į teatrą?—Krei
pėsi vyriausis redaktorius į kam- 
baryj ^ančiuosius, laikydamas 
rankoj teatro bilietą.

Jokio atsakymo. Kambaryj 
girdėjosi vien skubus plunksnos 
tratėjimas. Reikėjo mat sku- 
tunties atiduot spaustuvėn pas
taruosius rašinius, kurių jau lau
kė redakcijos žygunas-vaikas— 
šį syk mergaite.

Be vyriausiojo redaktoriaus 
ir stovinčios prie durų mergai
tės kambaryj radosi dar du re
dakcijos nariai. Sėdėjo jiedu 
kiekvienas prie nuosavaus sko- 
bnelio ir skubiai rašė, nekreip
dami domos į savo vyresniojo 
kalbą.
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Teatras ir Balius
Rengia

L. S. S. 22-ra ir 37-ta KUOPOS 
KALĖDŲ VAKARE

Gruodžio-Dec. 2 S, 1917

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Scenoje statoma 4 veiksmių Br. Vargšo drama:

“Gadynės Žaizdos”
Svetainė atsidarys 4 vai. po piet; programas pra
sidės 5:30 vai. vak. Inžanga prieš programą 50c 

ir 35c ypatai; į šokius —25c ypatai

Ai

—— ' 1 ~ — ....................___________________

Gerbiamos ir Gerbiamieji, užkviečiame visus at- ' 
silankyti į šį pirmą Kalėdų Vakarą, kur pama
tysite vieną geriausių Br. Vargšo veikalų — 
“Gadynės Žaizdos”. Šį veikalą loš geriausi lie
tuvių aktoriai. Po lošimo bus linksmi šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia visus ‘LSS. 22 ir 37 kp.Komitetas. v
%i---------- ....................... ....... , V V.. •• ---- ---------------- ---------------------------------------------------------- -------------- . -...............................------------------------------------ V

džiaugsmo dar kartų matyti jį.
Antrasai redakcijos narys, ku

ris ką tik užbaigė svarbų prane
šimą apie bangžuvių gaudymą, 
irgi prisidėjo prie pašnekesio.

—Kas ten tokio statoma?
Opera. Sabos karalienė, 

mano pone, atsake vyresnysis.
—Nu, tai karalienės rolę tik

rai loš ta senoji F... Ech, ačiuo- 
ju labai žemai! Jos sukleru- 
sis balsas man dažnai primena 
tą kiaurą skardinę, nūdien! Jei
gu jau dėl turinio ir galėtum

PIRMAS SYKIS CHICAGOJE I
’ MILDOS SVETAINĖJE, ‘

Prie 32-ros ir S. Halsted Gatvių (Trečios Lubos)
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c ypatai

PROGRAME DALYVAUJA:
L. S. J. Lygos Stygų Orkestrą—Maršas B. Potpuris 

po vadovyste ................ F. Juodis
Solo. A. “Ko vėjas pučia”—J. Šimkaus 

B. “Supk niežą”—Maironio 
Akompanuojant V. Briedžiui išpildys A. Briedis

Deklemacija “Norėtųs” ........................... J. Buragas
Solo (Rasas) “Mano Laivas”—M. Petrausko
Akomponuojant H. Tutliutei išpildys .... P. Stogis 

Extra.
Solo—Pieno “Wood Land” ............. A.širvinskaitė
Duetas “ Paskui i nės vasaros rožė”, B. Serenada,

ĮŽYMUS KONCERTAS
Kuriame dalyvauja profesionalai daininin
kai, visiems žinomas P. Stogis (Basas) su 
savo profesorių (Guido Cinkarelis) tenoras

Rengia
L. S. J. Lygos Mandolinų Orchestra

Sub., Gruodžio-Dec. 22, ’17

2

3 
4

Akomp. P. Sarpaliui, išpildys
Trio “The Walzing Queen”

v, atliks
Solo Gėlių Daina iš Operos 

Bezei, atliks tenoras
Extra.
Piano—Solo .........................
Solo—Baritonas ..................
Duetas iš Operos Forza dėl
Verdi, atliks G. Cinkarelis tenor, ir P. Stogis, basu 
Duetas Smuiko ir Piano .. A. Briedis ir V. Briedis 

Stygų Orkestrą: A) Mv Beautiful Lady; B. Waltz.
PO PROGRAMUI—ŠOKIAI

_______ MUZIKA BROLIŲ SARPALIŲ___________
Guido Cinkarelis, Operet iškas Tenoras, duoda lekcijas 

Booin 316, 59 E. Van Buren St., Chicago.

8
9

10
11
12
13

14

(Mandolinos) 
orkestros nariai 
Cannen, muzika— 
.... Guido Cinkarelis

p-lC Helena Tutliutč
Destino, muzika—

Nesulaukęs atsakymo redak
torius dar kartą kreipėsi į savo 
pagelbininkus:

—Taigi, nei vienas nenorite 
eiti?

Vienas sėdinčiųjų nerangiai 
pakele galvą.

—Senas dalykas, nežinia kiek 
kartų jau matytas. Kokio čia

šiek-tick prisnųsti, tai buk tik
ras: josios nelabas karkimas ta
ve vistiek išbadys.

—Ponia S. irgi negą geresnė 
nurentė antrasis jo kolega. 

Mažiausia, kad nors tų akių ji 
taip nevartytų! Prisistatykite

vos tik atidaro burną ir akįs

^dingsta už vokų, nei gaidžiui, be
sirengiančiam giedoti. O kara
lius Seliamonas, ar tamstos dar 
nepastebėjote? Jis taip spring
sta, tarytum ašakų prisiėdęs. Aš, 
kuomet išgirstu jį dainuojant, 
Visuomet noriu bėgt ant estra
dos ir taip stipriai-stipriai dun- 
ktelėt jam į nugarą....

Rusų Social-Demokratų Darbininkų Partijos Bolševikai, Chicago, 111., rengia Didelį Tarptautiškų

MASS-M’TINGA IIIIIM
Atsibus WEST-SIDE AUDITORIUM SVETAINĖJ, kampas Tayloj; gatvės ir Racine Avenue, Chicago. 

GRUODŽIO (DECEMBER) 23-čią Dieną, 1917. Pradžia 1-mą valandą po pietų.
Programas įvairus: Dalyvaus apie 30 įvairių organizacijų kuopos; bus geri kalbėtojai įvairių tautų, orkestrą 
muzikantų, latvių choras, žydų, lietuvių ir suomių chorai. Mandolinistų orkestrą ir tt. Inžanga dykai.

Širdingai kviečia visus KOMITETAS.

iiBffliiiiiiiiiiiiiiimiiihiiiiiiiyiffliB

Price |110 Price $21SPrice $85

labiau paraudo. Vis dėlto, vi
dujinis pasiryžiaihs buvo stip
resnis, jis vertė pėi’galėt drovu
mą. Ir j’i atsigriebusi vos gir
dimai sukuždėjo:

NE Iš PAPROČIO, bet dėl gilaus 
nuoširdumo mes prie progos dėko
jame Jums, kad buvote malonus 

mus remti per pastaruosius dvyliką 
mėnesių, ir linkime Jums

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ!

Ponai garsiai nusikvatojo.
—Tai tiesa; deramų spėkų 

šiame sezone kaip ir nėra, prabi
lo vyriausias redaktdrius. Bet 
duotąjį bilietą vis tiek reikia su
doroti. Jei tamstos, mano po
nai, nenorite, pasiųsiu jį toliau. 
Pats neturiu laiko.

Kambaryje* dienas neramiai 
krustelėjo.

Mergaitė, kuri iki šiol ramiai 
stovėjo prie durių, laukdama 
rankraščių, netikėtai pažengė

rio ir sustojo.
Jeigu kas nors butų prisižiū

rėjęs j ją laike ponų redaktorių 
pašnekesio, lengva1! butų paste
bėjęs, kad visą laiką ji tai raus
davo, tai vėl nublankdlavo. Bu
tų pamatęs aitrų nervinga jos

-—Aš norėjau tamstos prašyti,melsvųjų akių licpsnojimą, ku
riose reikšdinasi neįspėjama vi- kad, jeigu jau niekas nenori eit, 
dujinė kova.

—Pons redaktoriau, ji pradė
jo, aš norėčiau tamstos prašyti...
ji nutilo, tarsi užspringusi su 
pastaruoju nedasakytu žodžiu. 
Apatinė lupa pradėjo virpėti;
mergailė buvo arti verkimo.

—Palauk!—rūsčiai riktelėjo 
redaktorių vyresnysis.—Nesirū
pink, kai visa bus prirengta, ta
ve ir beto pašauks.

paveskite tą bilietą man.
—Tau?!
Nejučiom visi sužiuro į mer-

Vieno sėdinčiųjų ponų fanta
zija pradėjo nepaprastai veikti. 
Girdėdamas mergaitės drąsų už
sispyrimą jis nejučiom joje pri
sistatė: tai naujas, išmestas są
šlavynu n, perlas; nubudęs geni
jus. Mergaitė ugdo savyj neval
domą palinkimą prie teatro. Su 
laiku iš jos gali išeit žymi lošė
ja, dainininke. Ir sėdintysis po-

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia Chicagos Latvių Socialistų Kliubas
C. S. P. S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18th St.

Nedėlioję, Gruodžio=Dec. 23, ’17
Pradžia 4:30 valandą po pietų.

Kalbės drg. A. GERMER. Taipgi dainuos Lietuvių
Moterų Pr. Susiv. 9 kp. choras, vedamas p. Gugienės.

Cohimbia Grafonolas 'f
and Columbia Records

Užeikite Pasižiūrėti **** Pamatykite ir Paklausykite
Tik Tokiu Budu Galite Pažinti ir Pasig<medwti Columbia Grafono^ ir Cvlum^ 

bia Rekordą Ypatybe,

buvo perdaug nuvargusi, negy
va. Gyslotos rankos tysojo palei 
šonus, tarsi dvi nudžiūvusios ša
keles. O krūtinė J giliai įdu- 

‘ busi, vos įmatomai besikilno
janti. Veido brūkšniai, juose 
dar buvo galima įskaityt nespė- 
jusios apsireikšti, bet jau sunai
kintos grožės žymes. Jos jau
ną veidą dengė, pilkai žalsva spa
lva—ženklas prasto maitinimo
si ir netikusio oro. Nestebėtina, 
spaustuvė radosi drėgname 
skiepe, kur nuolat sienomis var
vėjo rudo vandens lašai.

Ne, iš jos niekuomet neišeis 
jokia scenos žvaigždė - dingte
lėjo sėdinčioje pono galvoje. 
Bet iš kur ji ištraukė tokią kei
stą mintį? Jis niekaip negalėjo 
sugalvoti.

Redaktorių vyresnysis apžiū
rinėjo mergaitę nuo galvos iki 
kojų.

—Žiūrėkite, atsirado teatro 
- dama! Ar sveika turi mažinusį 
| nusimanymą, kas yra teatras?

kiekvieną mergaites pasikrutini- 
mą. Deja, ten nesimatė nieko 
tokia, kas galėtų patvirtinti jo 
manymą. Mergaitė išrodė la-

bia Grafonola. Nėra kito tokio daigto, kurs jūsų namams suteiks tiek smagumo, 
kaip Columbia Grafonola. Jų yra įvairių kainų nuo $18 augštyn ir visokių stilių 
pritaikintų prie kiekvieno išgalės nusiprkti.
Columbia Rekordai padaryti garsiausių pasaulės dalnorių Ir muzikantų. Colum
bia Rekordai gaunami ne tik Anglų kalboje, bet ir 34 kitokiose kalbose, tarpe 
kurių yra ir jūsų kalboje rekordai, padaryti geriausių jūsų tautos artistų.

PAREIKALAUK NUO PARDAVĖJO DOVANAI DALINAMĄ JŪSŲ KALBOJE 
REKORDŲ KATALOGĄ, ARBA PARAŠYK Į

— Ech, nemanyk, kad tai yra 
komedijų būda turgaus rinkoje

—Ne, ne—aš buvau didžią- 
jani teatre,—teisinosi mergaitė. 
Į ten mane nuvedė geroji kaimy
nė N., kuri tarnauja prie garde
robo.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai .pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaisiais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO. /S 

74-80 Washington Street, New York K/

KUPONAS VERTĖS 25c
Su kiekvienu pirkimu poros čevery
kų, vartokite šį kuponą. Kuponas 
vertas 25c perkant čeverykus musų 
krautuvėje. jų ;

-—-----—------------ ____ _________________ T

6 h? •
fiįp >’<

(Geras tiktai iki Naujų Melų) 
Parduodam čeverykus dcl vyrų ir vai
kų, geriausios skaros ir išdirbimo ir 
naujausios mados už žemas kainas.— 
Čia rasit čeverykus vyrams ir vaikams, 
visokios mados, visokios rųšies. gerai 
nešiojamų ir gerai tinkamų. Ateikite ir 
pamatykite musų tavorą, patirkite mu
sų kainas ir patjs nuspręskite ir persi
tikrinkite jog čia gausite geresnę ver
tę už žemesnę kainą.
’l aipgi taisom senus čeverykus. 
Darbą atliekame gerai, gražiai ir greit. 
Visą darbą gvarantuojame.

W. SABALIAUSKAS
Lietuviška čeverykų Krautuve

2337 S. Leavitt Street, Chicago

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ 
B® AMERIKOJE 1836 METAI

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................... $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę.

^ELPIA Našles, Našlaičius,' Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiŠkus reikalus.

ĮMONIŲ gpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama UŽ 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY •

Na mat, ir patiko!—tyčio
josi vyresnysis. Ir dabar tu no
rėtum kasdiena sėdėti ten, nei 
kokia dama. Ar pasirūpinai, 
gerbiamoji, šauniu tualetu?

Redaktoriaus pagelbminkai 
dilbtelėjo mergaitėn ir nusišyp
sojo. Jos suplyšęs aptaisas iš
ties keistai atrodytų šauniajai 
teatro publikai.

Mergaitė dar labiau paraudo, 
bet staigu susigriebusi pakėlė 
galvą ir rimtai atsakė:

—Prašau tai ne dėl savęs.
(Bus dhugiau). ,

New York, N. Y. Perkant Grafonolas ir R* 
kordus, tėmykit šį vaizbos 

atsakomybes ženki*.

Columbia Graphophone Company
International Record Department

102 West 38th Street
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Korespondencijos
MUSKEGON, MICH.

Gruodžio 15 d. buvo prakalbos 
parengtos LSS 246 kp. Kalbėjo 
drg. K. Kazlauskas iš Grand 
Kapids. Mich., tema: “Krikčio- 
nybė ir Socializmas”, ir antru 
atveju: Mote rių tobulybė ir iš
ganymas”. Reikia pažymėti, kad1 
d. K. Kazlauskas butu pusėtinas

Duokite Jam
Ingersoll
WATERBURY

Po visko—ypač kareiviam ir jū
reiviam—nėra tinkamesnės dova
nos kaip šis laikrodėlis—užvis daž
niau vartojamas, ilgai užlaikomas.

The Waterbury turi keturis ak
menis. Staiiiškas, nediduką. Tvir
tas. Tris modeliai; Lygus ciferbla
tas $3.50; Radiolite, naktinis ir die
ninis laikrodėlis. Užsegamas ant 
rankos laikrodėlis $5.50.

The VVateibury Radiolite laikrodėlis rodo 
laikų tamsoj. Spindėsis rodyklių ir numeriu 
gvarantuotas visam am/.. Radiumas ta daro.

ROBERT H. INGERSOLL & BRO.
Ntw York. Boston, Chicago, San Franctoco, Montreal.

838 W. 12th St.
(PHONE MONROE 3819)

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.

Jus sutaupysite nuo $10.00 iki $15.00 ant kiek
vieno siutą, ir overkauto, sulyginant kitas san
krovas.

Lygiai viena kaina visiems.
838 West 12th Street

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

Didelis Išpardavimas Je- 
welry ,laikrodėlių, daima- 
nt u, auksinių žiedų, len

ciūgėlių, sidabrinių peilių, šaukštų 
(siivervvare) ir tt.

Geriausi gramofonai ir lietuviš
ki rekordai parsiduoda pas mus.

5000 Rekordų
Lietuviškų Polskų, Ruskų ir Angli

škų randasi musų Krautuvėje, taip kad kiekvie
nas gali prisirinkti tokių, kokių kas reikalauja.

Mes turime daugybes tavoro prisipirkę ka
da buvo pigesni. Dabar sumanėme išparduoti 
prieš Kalėdas už mažesnę kainą.

Juozapas F. Budrik
3313 S. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Drover 8167

I Daktaras ^5pWISSIG,
| Specialistas iš Seno Krajaus
| GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ 
s OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedaliomis iki 12 dienoj 
I 1900 Blue Island Avė., R .7 m p. 19-os ij., viršuj banko j 
I Tek Canal 3263. I

dotojus, kaip kad tas d. A. D., 
geriau padarytu, kad į jaunimo 
lavinimus vakarus eidami, savo 
panašius argumentus paliktu na-
mie. A. 1). užrcišldnias paro
do, kad jis visai nėra socialistas, 
bet anarcistas. J. B. Stulgiškis

WEAVER, ILL.

Slaptųjų smuklių vaisiai.

Pas mus priviso daugybė smu-
kalbėtojas, lik labai nesilaiko kliu, žmonės ne tik kad prago
tai) os ir daug stambių klaidų rja savo sunkiai uždirbtą centą
daro savo išvadžiojimuose, ku
rie su socializmo mokslu visai 
nesutinka. Pav. jo tema buvo 
“Krikčcionybė ir Socializmas”, 
bet jis pasakojo apie mokslo vy
rus ir Kristaus darbus. Kristų 
prilygino prie socialistų, dagi 
vadino jį įsteigėju socializmo ir 
tt. Tai neatleistina klaida. Juk 
visi žino, kad socializmui pama
tus padėjo Kar. Marksas, o ne 
Kristus. Aplamai imant, d. K. 
Kazlauskas nėra tinkamas kal
bėti LSS kuopoms, nes jis dau
giau suklaidina žmonės negu 
pramokiau.

Pertraukose buvo pamargini- 
mų. Deklamavo d. Ž. PittTSonas, 
p-lė O. Tvanauckutė. p-ne Stasiū
nienė, O. Pitersoniutė ir Balčči- 
konienė, atvažiavusi iš Grad Ra- 
pidš; padainavo 'maža merga k 
tė Pranė Stasiuniukė ir p-ni Bal- 
ciukonienė. Reikia pažymėti, 
kad p-ni Balčikonienė yra puiki 
dainininkė;ji tapo iššaukta an
tru sykiu. Taipgi p-lė M. Ivanau- 
ckutė pasakė juokingą monolo
gą “Senmergė”. Atliko gerai,tik 
biski lošėja perdaug juokias.

Aukų surinkta lėšoms padeng
ti $3.29. Reikia tarti ačiū publi
kai, kuri visuomet gausiai au-
kauja.

LSS ir LDL1) vietines kuopos 
be abejo dėkingos d. V. Vašiu i, 
kuris visuomet pats padaro ap
garsinimus ir tikiel'us veltui. 
Kuopos turėtų jam primokėti, 
nes negalima norėti, kad vienas 
asmuo viską veltui dirbtu.

Gruodžio 16 buvo vietines L. 
S. S. kp. susirinkimas. Tarp kita 
ko nutarta surengti gruodžm 31 
d. prieš naujus melus, draugišką 
vakarėlį su užkandžiais ir pro
gramų. Norintįs ateiti i minimą 
vakarėlį turi t'ikietus nusipirk
ti iš anksto (75cypatąi). Taipgi 
lapo išrinkta nauja kuopos val
dyba: Organizatorium M. Pil
nis; prot. rast. J. Budris; turi. rš. 
J/Astromikas, ir ižd. P. Dargis. 
Velytina naujai valdybai pasek
mingai veikti darbininkiškoje 
socializmo dirvoje.

Gruodžio 29 vielinė LDLD 
rengia puikų koncerlj ir balių. 
Taipjau bus sulošta vieno veik
smo komedija “Kad nenori val
gyt1 duonos, tai griaužk plytą”, 
ir dialogas oficicriaus su karei
viu; taipjau monologų ir dekla
macijų. Tikimės, kad visi lietu
viai atsilankys. Vieversėlis.

Kitas musų korespondentas, 
Sakalas, rašydamas beveik- ta
pai, praneša dar, kad LSS. 216 
kuopa, susirinkime gruodžio 16, 
nutarus pirkti vieną “Laisvės” 
Bendrovės Šerą už 10 doleriu. 
“Musų kuopa nori remi sociali
stų sapudą, nors ji ir ‘privatinė* 
butų” sako korespondentas.

ROCKFORD, ILL.

Lavinimos “diskusijos”.

Gruodžio 9 LSS kp. ir L. S. J. 
B. lavinimos vakaras praleista 
diskusijoms “Ar socialistai re
voliucionieriai takliškesni, ar 
reformislai, kurie prie socializ
mo žengiu tiktai evoliucijos ke
riu?” (Jeigu ištiki u jų rockfor- 
d iečiai diskusavo šitokia lema, 
tai atrodo, kad jie patįs nežino
jo, ką diskusuoja. Red.) Kaip 
ėjo los diskusijos nerašysiu, pa
žymėsiu lik. kad vienas “bolše
viku” diskusanlų, A. D., pavar
tojo lokį “argumentą”, kuriuo 
turi kiekvienas susipratęs darbi
ninkas. ypatingai socialistas, 
bitui rė ties. Skelbėjai tokio ko
vos budo prieš darbininku išnau

ir nuodijasavo sveikatą ir protą, 
ale neduoda ramumo nei blai
viems žmonėms. Naktimis pir- 
sigėrę vaikščioja gatvėmis, šau
dydami iš revolverių, taip kad 
baisu ir stubose bebūti, nes ke
lis kartus jau yra atsilikę, kad 
šoviniai papuolė ir Į stabas ra
miai miegančių gyventojų. Tuo 
labiausiai užsiima kitataučiai, 
bet ir lietuviai netoli atsilieka šu 
girtuokliavimu: geria po smuk
les ir namuose, moters nuo vy
rų netoli likdamas. Jeigu kat
ras taupo centą ir perdhugiau- 
sia negeria ir reikalauja geres
nio “burdo”, lai kaikurios gas- 
padinės tokių visai nei laikyti 
nenori: Kas iš tokių? sako. 
O gaspadinės prisigėrusius daž
nai nei vakarienės nebepajiegia 
išvirti. Taip ir eina gyvenimas, 
lyg toj pasakoj: “Kiaušinis iš 
vištos, višta iš kiaušinio”. Kad 
ne tasai rudis ir kazyros, be a- 
bejo, neatsitiktų tokių liūdnų da
lykų ir piktadarysčių. Apie ke
letas savaičių atgal likosi vienas 
žmogus nušautas ir keli pašau
ti; dabar štai gruodžio 15, tapo 
du žmones nušauti ir du pa
šauti, tarp jųjų ir vienas lietu
vis pašautas. —Kalnavertis.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

šio mėnesio 16 dieną buvo pas 
mus klerikalų prakalbos, apie 
kurias išanksįo buvo skelbiama 
plakatais ir dagi klebonas per 
pamokslą užsakė, kad kalbėsiąs 
kunigas Kemėšis, iš Lietuvos, 
garsus veikėjas.

Parapijonai manė, kad tas ku
nigas Kemėšis ką tik dabar at
važiavęs iš Lietuvos, taigi, norė
dami išgirsti apie lai, kas dabar 
Lietuvoj dedasi, kits kitą pasi
karstydami prisirinko pilna sve
tainė parapijom; su šeimynomis, I 
su mažais vaikučiais. Buvo skel
biama, kad prakalbos prasidės 
pusė po trijų, bet atėjo ir ketvir
ta valanda, o kalbėtojo kaip nėra 
taip nėra. () čia svetainė taip 
šalta, ne kūrinta, kad žmonės 
lik barškina dantimis, sušalę 
vaikai pradėjo rėkti. Ilgiau ne- 
bepakęsdami daugelis smuko' 
namo, bet kurie pakantresni, 
kentėjome ir laukėme. Tik ge
rokai po keturių pasirodė ir kal
bėtojas. Na, dabar papasakos 
naujienų apie Lietuvą mano 
sau parapijonai. Bei labai apsi
riko. Kalbėtojas apie Lietuvą 
nei neužsiminė, kalbėjo tik apie 
steigimą Chicago Ileights valgo
mųjų daiktų korporacijos...

Buvęs nuliūdęs.

ROCHFORD, ILL.

Viešas padėkojimas.

Tariu širdingą ačiū draugams 
ir draugėms Rateliečiams ir Liv- 
tuvos Simu ir Dukterų Drg-tės 
nariams už tokią gausią pašai-( 

kuria suaukavotepą, $79.15.
man, aljauzdami mane nelaimė-

Marė Gustaitė.

Ifl

VIETA, kur galima rasti Ka
lėdines dovanas dėl vyro, y- 

ra ten kur vyras perkasi daiktus 
pats dėl savęs — vyrų sankrovo
je. Čia yra keletas naudingų dai
ktų, kurie patinka vyrams, susi
taikant su jų kaina.

Naudingos Dovanos 
už $1 arba daugiau
Kaklaraištės—surišamos ar ga- 

tavos; puikios petrenos.
Pančiakos—šilkinės arba kito

kios, visos naujos spalvos, su
dėtos kalėdinėse dėžutėse.

Šleikos
Nosinės—su raidėmis arba be, 

kalėdinėse dėžutėse.
-'šalikai Kalnieriai
Diržai šilko paraiščiai
Spinkos Špilkos į šaliką
Sagutis Kepurės

C A N KROVA iš savo pusės žiu 
ri, kad jus ilgai būtumėte 

užganėdinti nupirktomis joj pre
kėmis. Ji mėgsta dargi ką nors 
geresnio, jeigu jums nepatiktų 
čia nupirktos prekės, mes mielai 
atmainysime.

Dovanos mio $2 iki $3
Puošnus Marškiniai
Tvirtos Automobiliui Pirštinės. 
Marškiniai—Extra geros koky

bės; randasi naujausių madų.
Nauji skuriniai daiktai—Kalnie- 

riams dėžės, graznoms dėl ke
lionės, toiletinis kelionei setas, 
keletas kitų naudingų daiktų.
Roseland’o Geriausias ir

Naudingos 
Kalėdoms

Dovanos
DEL VYRŲ

Jisai tikrai bus užganėdintas 
Kalėdų dienoje, jeigu jus suteik
site jam aprėdalų dovaną.

Jeigu jus norit ypatingai už
ganėdinti, ateikite čia į šią “san
krovą dėl vyrų“ ir nupirkite jam 
puikų naują vilnonį siutą ir over-* 
kautą, padarytą mums H art 
Schaffnerio and Marx ir kitų ge
rų žinomų siuvėjų.

Jei kartais jis norėtų pats pri
sirinkti, paimkite jam vieną mu
sų prekių paliudijimą.

Mes turime pilną eilę geriau
sių vilnonių siutų ir overkautų 
vyrams, kainos ir stailės dėl kie
kvieno parankumo.

Vyrų Siutai ir Overkautai pa
daryti Hart Schaffnerio ir Mar- 
x’o ir kitų augštos klesos siuvė-

$15, $18, $20, $25 
ir aukščiau iki $70

GAL būt jus norite nusiųsti ką 
nors kaikuriems kareiviams 

“į frontą” arba “į buveinę”. Jus 
galite būt užtikrinti, kad jie pa
brangins jūsų nors mažą atsimi
nimą, jeigu jus norit, mes nusių
sime jiems už jus. Jus rasite su
rašą nosinių, pančiakų, šalikų, 
pirštinių, kurie yra išskirstyti 
šiame surašė ir jie yra visi geri.

Dovanos tarpe $1 ir $2
Marškiniai—visokių spalvų ir petren. 
Naktiniai Marškiniai Pajamos 
Skėčiai Pirštinės
FuJI Dress graznos Apatnešos 
Kaklaraiščiai—kaikurie labai puikus 

surišami, po $1.50.

Dovanos nuo $3 iki $5

GAL būt šis surašąs suteiks ką 
nors tokio; reikalaukite jo.

Mes galime jį turėti šioje sankro
voje, jei mes neturėtume mums • 
bus malonu įgyti dėl jūsų

Dovanos nuo $3 iki $5
Skrybėlės — visokių išvaizdų ir 

spalvų.
Puikus Waistkautai
Šilkiniai Skėčiai Pirštinės 
Maudynei ir pailsini aprėdalai. 
>4 tuzino porų šilk, pančiakų.

Dovanos nuo $5 iki $10
Tuzinas nosinių; jis negali per

daug jų turėti.
Maudynei Rūbai ir Pasipuošimui.
Naminiai Kautai ... Svederiai
Šilkiniai Marškiniai
Puikus Waistkautai
Kelionės Pervažai ir priediniai 

Če ve ryką i.
Didžiausias Drabužių ir če ve rykų Namas

Bach Bros.
Michigan Avė. prie 115-tos gatv

Namas Hart Schafiner & Marx Drabužių

STETSON HATS
✓k

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Kutina* 902-904 National Life RId*.. 
29 So. L* Šalie St., Chicaffo, III.

Tel Central 63D0-6Š91. Atdara: 
(Jtaminko, ketverge ir aubatoa vaka
rai? t'tio 6 iki 8 vakare, po numanu • 
15M MILWAUKBB AVĖ., Chieara, IIL 

Tel Humboldt 97.

Kambarinė Baseball dykai su kiekvienu vaiko Siutu, Overkautų ar 
MackinawKauteliu.

TELEPHONE YARDS 5834. I

D r. P.G.Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 S 

hš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. B
3325 So. Halsted St., Chicago. i

iMP

Rusiškos ir Turkiškos VanosV AL EN T1N E I )R ESSM A h 1N G

S b Arti12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tek Wcstern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., o/ti 12th 
St., Chicago, III.

RUSSIAN
TURKIS H

VVITH SALT

25*

6205 So. Halsted st., 2336 \V. Ma- 
dison, 1850 IVetls St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, l)e 
signing, <lel biznio ir namu. \ ie- 
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknes už 
šit). Pliene Seelcy 1043

SARA PATEK, Pirmininkė
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NAUJIENOS žmonių patarlė liaujančiosios klesos; darbi- pribrendo. Visur žmonės 
Nėra to blogo, ninkams-gi tenka iš jo tik- šneka apie jį”.

nauja. Ir
juk sako: “
kas ant gero neišeitų”. Svar- tai trupiniai. Darbininkaifhe JLitteamoi .bu yra ne atkreipt domą į ši-)dažnai net visai jo negauna

— tą visiems, žinomą dalyką, o ir turi tiktai tiek turto, kad
Plriii Littuvif Oiannitis Amarikoji

H.sMiia NAUJIENŲ BENDROVE inc.
** Kasdien išskiriant nedėldienlus

Užsisakomoji Kaina:
Chkagoje— ' 
liešiotojaiTis kasdien pristatant i na
toms, moka:

Savaitei .................................. 12c
Mėnesiui................................. 50c

•liesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
dekia, dienraštis siunčiamas pactu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus:

Metams................................. $6.00
Pusei metą..........................$3.50

luvienytose Valstijose, ne Chicago- 
J-e, pačtu:

Metams .............................. $5.00
Pusei metų..........................$3.00
Trims mėnesiams .......... $1.75

Kanadoje, metams.....................$7.00
,Visur kitur užsieniuose.............$8.00
IPinigus reikia siųsti Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

First Lilhuanian Daily h Amarica
Published Daily Except Sundap

• Y THI

LITHUANIAN NEWS PU B. C O. Inc.

Terms of Subscription:
Clucago—
By^arriers:

One week .............................. 12c
One month .......................... 50c

To parts of city not coveved by our 
carriers, by inail only subscriptions 
paid in advance:

One year................................$6.00
Six months ...................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by niail:

One year................................$5.00
Six months............................$3.00
Three months...................... 1.75

Canada, one year .................. $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Money mušt be send by Postai Mo- 

| ney Order, in advance.

išaiškinti jo priežastį, — ko 
drg. J. B., deja, nė nemėgi
no daryt.

Dolerinė 
logika.

tautos

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St., Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
Tardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
ilų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

ii Redakcijos Straipsniai

Tautininkų spauda rimtai 
svarsto sumanymą apdėt 
mokesčiais lietuvius. Tie 
mokesčiai eisią į “Lietuvos 
iždą”. Jais busią aprupina- 
įma Lietuvos “valstybės” rei
kalai ir jie, be to, parodysią 
pasauliui lietuvių 
“subrendimą.”

Štai, kaip įsivaizdina “Vie 
nybė Lietuvninkų” to pieno 
įvykinimą:

“Seimas turėtų įsteigti iž
do kamitetą, Jcuriame butų 
išreikštos visos musų srovės. 
Tai butų įsteigiamasis komi
tetas..

“Paskui kiekvienoje dide
snėje ar mažesnėje kolonijo
je turi būti po vieną tokį 
(tokio? “N.” Red.) komite
to skyrių. Tie komiteto sky 
i'iai ir surinktų nuo koloni-

Truetran.shtionfiie<iwitū the post-1 liktai tiek, kiek ji nėra su- jog lietuviu mokestis master at Chicago, III., on December I . . .. .... iiviutių muiiuouo.
2t, as requiied bv the act of sidemoralizavus. lodei, jei- “Kas moka mokėsi
October 6, 1917.

Argi geras daiktas 
demoralizacija ?

šiame “Naujienų” numery
je, drg J. Baltrušaitis giria 
demoralizaciją. Vietomis jo 
gyrimas stačiai pavirsta ga
rbinimu. Demoralizacija, 
pasak jo, nu vertųsi cariz
mą; demoralizacija išgelbė
jusi bent miliono Rusijos 
kareiviu gyvastis; ačiū de
moralizacijai, gimusi Rusi-

gu mes džiaugiamės, kad de
moralizacija carizmo pusė
je padėjo revoliucijai perga
lėti, tai tas visai nereiškia, 
kad mes turėtume džiaug- 
ties demoralizacija ir revo
liucijos pusėje.

. Kas moka mokestį, tas 
skaitosi Lietuvos piliečiu, 
kas nemoka — tas nėra Lie
tuvos pilietis, nėra lietuvis 
neturi jokio balso Lietuvos 
reikaluose.”

Suprantama, kad Lietuva, 
kaipo valstybė, tėra kolkas 
tiktai įsivaizdinime, o ne ti
krenybėje; ir “Lietuvos pi
liečiai” irgi yra tiktai įsivai
zdintas, o ne tikras dalykas.

Apie tai, ar tam įsivaizdi- 
nimui yra lemta įsikūnyti 
gyvenime tuo keliu, kurį re-

vos šiaip-taip gali išsimai- 
tint. Taigi, pagal tiesą, dar
bininkai turėtų būt visai ar
ba beveik visai paliuosuoti 
nuo mokesčių.

O “V. L.” ne tiktai nori 
apkraut visus valstybės na
rius mokesčiais, bet ir nepri
pažįsta pilietinių teisių žmo
gui, nemokančiam mokesčių. 
Jau ir prūsiški biurokratai 
nėra tokie žiaurus linkui be
turčių, nes, nors tenai bal
savimo teisė yra padalinta 
pagal turtą, bet iš neturtin
gųjų klesų ji visgi nėra visai 
atimta.

Pagalios, jeigu priimt tą 
principą, kad pilietis yra ti
ktai tas, kas moka mokes
čius, tai kodėl tuomet nepri- 
pažint tam daugiau balso, 
kas moka daugiau mokes
čių? Ir kuo tuomet apskri
tai gali beturčiai savo teises 
paremti ?

Kaip matome, “gražių” i- 
dejų apie busimą Lietuvos 
sutvarkymą turi musų “vi
durinės srovės” atstovai. 
Jeigu tokie elementai spręs 

apie Lietuvos ateitį, tai dar- 
bo žmonės tenai galės “džia
ugies”.

Kas padarė tą “pribrendi
mą”? Rusijos armijos “de
moralizacija” !

Kas atidarė žmonių šne
kas apie tą klausimą? Ar
mijos “demoralizacija”! Ir 
vienok toliau, kaip matėme, 
jaunasis šliupas piktinasi 
Rusijos armijos “demorali
zacija”. Ir vėl apsisukęs 
diaugiasi josios pasekmė
mis!

“Demoralizacija” kartais 
geras daiktas. Per ją ma
žiau įvyksta nedorybių, ma
žiau žūsta žmonių, per ją at
eina laisvė žmonėms ir ne
priklausomybė Lietuvai, Su
omijai, Ukrainai. Per ją 
daugelyje šios žemelės vietų 
įvyks tikras darbininkų išsi- 
liuosavimas, kad žmonija, 
pagalios, galės atsikvėpti pa
vasario oru po ilgų amžių 
priespaudos žiemos.

“Moralizacija” to nepada
rytų. J. Baltrušaitis.

Vario laukuose.
Allonež, Mieli. Allonež! Tai 

bene bus lik pirmą sykį pasiro-

Pastabėlės b

“Demoralizacija” 
geras daiktas.

Valdžią kitaip dar vadina ad
ministracija. O žbdis “admini
stracija” sudarytas iš dviejų žo-

angliško minister”, kurs reiškia: 
pasiuntinys, agentas, kunigas.

—Nevyk Dievo į medį!
Amerikoj betgi man neteko 

matyt dievų medžiuose, o Lietu
voj, jei kas pamenat, būdavo jų 
daugybė. Eini kur pro medį, 
žiu, ir bėtupįs dievulis medyj.

—Kur tik kryželis, tai ir pi
nigų maišelis, o tu, dievulėli, 
nuogas ir biw>as.

Davatkos, išgirdusios, kad Ko
va, valdžios sulaikyta, ir džiau
gias ir dreba:

—^Dievuli, kad tik musu vor- 
ganėlio Draugo neuždarytų! — 
sielojas davatkėles:—Taip vis ką 
atvirai rašo... Anadie kunigė
liai ėmė ir parašė, kad karę tai 
Dievas užleido... Taip tu man 
drąsiai rašyk! Juk gali ponai 
kampitalistai supyki ir — Die
ve ratavok, kas gal atsitikt!

REIKALAUKITE 
SAVO GROSERNTNKO

schulzeW1BUTTER-NHli
BREAD

SCHU1.ZES 
. CAKB 
VICTOR 
RYE BREAD 

■vvith the Real Rye Flavor

PARDUODAMA VISOSE 
GROSERNĖSE

DATRIJOTIZMAS J 
1 Pavėdumas turi būt f 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

svė pavergtomsioms Rusijos 
tautoms.

Po šitos garbinimo gies
mės tečiaus skamba visišku 
disonansu sekami rašytojo 
žodžiai: “‘Demoralizacija’ 
kartais geras daiktas.”

Reiškia, tiktai kartais ji 
yra geras daiktas, o ne vi
suomet; ir ne demoralizaci
ja apskritai yra geras daik
tas, o tiktai “demoralizaci
ja” kableliuose, tam tikra 
demoralizacijos rųšis, kuriai 
J. B. net nenoriai duoda de
moralizacijos vardą.

Tad, vadinasi, rašytojo 
mintis nėra jau taip baisi, 
kaip galėtų rodyties pagal 
skambėjimą tų žodžių, ku
riais jisai išreiškia ją.

Bet mes taip-pat nenorė
tume tikėt, kad autorius’ma
nė kiekvienu žodžiu pasakyt 
tikrai tą, ką jisai nupasako
jo savo pavyzdžiuose apie 
“demoralizacijos” gerumą. 
Kad ne “demoralizacija”, 
girdi, tai nė carizmas Rusi
joje nebūtų buvęs nuverstas, 
nė respublika nebūtų tenai 
atsiradus, nė tautos nebūtų 
pasiliuosavusios — bet juk 
jam. veikiausia, yra gerai 
žinoma, jogei visuose šituo
se dalykuose “demoralizaci-l 
ja” galėjo būt tiktai viena 
iš daugelio priežasčių.

Vienu tiktai kareivių atsi
sakymu klausyt savo virši
ninkų cariškoji Rusija ne

būtų pavirtus laisva respub
lika. Disciplinos suirimas 
caro kariuomenėje pats sa- 
vaimi nedavė ir negalėjo

tatų. Jisai pasirodė esąs 
geru daiktu tiktai todėl, kad 
jisai pakirto carizmo jiegą 
tame momente, kada prieš jį 
stojo žmonių jiega. Jeigu 
revoliucija .nebūtų galėjus 
pastatyt prieš carizmą taip- 
pat nieko daugiaus, kaip 
“demoralizaciją”, tai iš to 

visko nieko nebūtų išėję.
Carizmo nuvertimas yifi 

dviejų visuomenių jiegų ko
vos pasekmė. Visuomenė

Dr. t. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.

sjrklų šiuose Michigano “vario 
laukuose”. Nebetoli nuo šio kai
mo randasi daugybe kitų tokių 
kaimų miestelių, kuriuose va- 
riakasiai gyvena. Lietuvių čia 
tik trįs esame. Nedaug tėra jų ir 
kituose miesteliuose šioje apie- 
linkėje, išskyrus Cahimet, Mieli., 
kame jų yra kiek daugiau.

Allonež apielinkūjc yra dau-

Redakcijos Atsakymai)
. I). K. L., Boseland. šiaip ar 

taip, bet rašant laikraščiui rei
kia skaitvties su žodžiais. Plu- 
dimus palikite kuniginiams lai
kraščiams—tai jų speciališku- 
mas. Naujienų korespondentai 
turi būt džentelmenai.

F. N. Waterburv.—-Apie tai į- 
dėjome jau kito korespondento 
žinią.

Šnipui, Pittsbgh. —Asmeniški 
ginčai laikraščiiu labai nemalo
ni medžiaga. Dėlto nebedėsime 
tamstos “atsakymo”, geriau te
būnie su tuo pabaigta.

Sokiečiui, Pittsbgh. —' Apie 
kai ką jau kito korespondento 
buvo pranešta, kai kas jau buvo 
pervėlu dėti, todėl tamstos ko
respondencijos ištisai negalėjo
me suvartoti.

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 GATVfl

•Kaip tik Rusijos revoliu
cija nuvertė carą nuo sosto, 
tuojaus telegrama} ameri
kiečių laikraščiuose pradė
jo rašyt, kad ten armija “su- 
demoralizuota”.

Kada iš karės lauko ištisi 
armijos skyriai pradėjo grį
žti į tėvynę, nepaisydami di
sciplinos, tai da aršiau pra
dėta rašyt, jau net “editori- 
aluose” (redakcijų straips
niuose), kad baisi demorali
zacija toj armijoj viešpatau
ja. f

Kada beveik visa armija 
bėgo iš Galicijos mušama 
vokiečių, tai tuose editoria- 
luose buvo dargana prieš to
kią “demoralizaciją”.

Demoralizacija — tai iš
tvirkimas, netvarka, blogas, 
nedoras pasielgimas.

Net K. šliupas dabar ra
šo , prieš tą demoraliząciją: 
“Nežiūrint į visus smūgius, 
kokius talkininkai perkentė- 
jo—demoralizacija Rusijos 
armijos, sumušimas Italijos, 
— Vokietija nėra taip stipri, 
kaip 1914 metuose”. (“Tėvy
nės” N 46).

Vienok ką padarė ta “de
moralizacija”, kad ji tokia 
bloga, kad ji net yra “smū
giu” talkininkams?

Kad ne ta demoralizacija, 
tai kariuomenė butų nesuki- 
lus prieš caro valdžią ir butų 
neišnaikinus jos.

Kad ne ta demoralizacija, 
tai per tuos devynis revoliu
cinius mėnesius butų koks 
milionas (jei ne du milionai) 
Rusijos kareivių žuvę karės 
laukuose viršaus, negu žuvo.

Kad ne ta demoralizacija, 
tai nė ta pati amerikinė bur
žuazija butų negalėjus pasi
džiaugti, kad jau, ot, turime 
naują draugę—respubliką, 
tokią, kaip mus šalis Ameri
ka!

Kad ne ta demoralizacija, 
tai Amerikos laikraštija bu
tų negavus taip smagiai iš
pusti didvyrystės pūslę, kaip 
ji putė apie Miliukovą, pas
kui apie Brusilovą (“Vieny
bė Liet.” šįjį pavadino di
džiausiu didvyriu), o ypač a- 
pie Kerenskį.

Kad ne ta demoralizacija, 
tai nė mus tautininkai nebū
tu galėję taip lengvai išrišti 
Lietuvos nepriklausomybės 
klpnm’mo. K. šliupas ' tam 

Bet iš to atliekamom savo straipsnyj ra-
suomenes produkto “T’^luvos nepriklauso-
milžiniška didž^’m“ ' 1'i,i^imas jau pilnai

daiktas tiktai kartais — tik
tai tada, kada ji apsireiškia 
tenai, kur mes geidžiame, 
kad ateitų pragdištis. Bet 
tame dalyke, kuriam mes 
linkime pergalės ir pasiseki- 
mo, demoralizacija yra, be|komenduoja “V. L.” ir josios 
abejonės,A blogas daiktas. h .................

Daugiaus net. Net ir daly-Įkalbėsime. Bet įdomus yra 
kui, kurio priešais mes esam, 
mes anaiptol negalime be jo
kių apribavimų geisti demo
ralizacijos. Ar butų, pavy
zdžiui, buvę gerai, jeigu ca
ro valdžia, kol ji viešpatavo 
Rusijoje, butų dar aršiau 
mindžiojus po kojomis doros 
ir tiesos įstatymus negu ji
nai mindžiojo? Ne. Ar bu
tų geriau, jeigu kapitalizme 
butų dar daugiaus anarchi
jos, ištvirkimo ir visokio pi
kto, negu yra? Ne.

Tiesa, sako kaikurie žmo
nės, kad “juo blogiau, ituo 
geriau”, turėdami kaip tik o- 
menėje piktą, apsireiškiantį 
dalykuose, prieš kuriuos jie 
kovoja. Juo carizmas butų 
buvęs blogesnis, tuo jisai, tų 
žmonių nuomone, greičiaus 
butų iššaukęs žmonių sukili
mą ; juo kapitalizmas eis ar- 
šyn, tuo labiaus darbininkų 
klesa norės nuversti jį.

Bet ta nuomonė yra tei
singa tiktai išdalies. Visi ži
no tą faktą, kad priešas, su 
kuriuo mes kovojame, po tos 
kovos įtekme dažnai darosi 
geresnis arba bent nepasi
daro toks blogas, kokiu jisai 
butų tapęs, jeigu mes nebū
tume kovoję su juo; pasi- 
liuosa vilnas nuo savo ydų, 
mat, yra jam vienu iš būdų 
apsigint nuo musų užpuoli
mo. Bet mes tokį musų ko
vos rezultatą skaitome lai
mėjimu, o ne pralaimėjimu.

bendraminčiai, mes čia ne-

kioje prasmėje, kokią jai 
duoda autorius savo straips
nio pradžioje, — kaipo “iš
tvirkimas, netvarka, blogas, 
nedoras pasielgimas”—daug 
dažniaus esti blogas, negu 
geras daiktas. Ir butų visai 
nepageidaujama, jeigu žmo
nėms imtų rodyt ies, kad 
mes, socialistai, manome ki-

Yra akyva, žinoma, paste
bėt, kad būva tokių atsitiki
mų, kur demoralizacija gali 
būt pripažinta geru daiktu. 
Bet pastebėti tatai neužten
ka, kadangi tame nėra nieko

to laikraščio supratimas a- 
pie pilitybę.

“Kas moka mokestį, tas 
skaitosi Lietuvos piliečiu. 
Kas nemoka—tas nėra Lie
tuvos pilietis”.

Nemokantis mokesčių “ne
turi jokio balso Lietuvos rei
kaluose”, ir net “nėra lietu
vis”!

Pilietybė tuo budu, pagal 
“V. L.” supratimą, yra toly
gus daiktas su tautybe. Jei
gu ,vadinasi, įsikurtų Lietu
vos valstybė, tai visi josios 
piliečiai turėtų būt lietu
viais; nė žydų, nė lenkų, nė 
rusų tenai negalėtų būt. Bet 
juk jeigu šitaip pro tau t, tai 
lietuviai Rusijoje, koliai nė
ra Lietuvos valstybės, turi 
būt rusais, o ne lietuviais!

Šitaip protavo kitąsyk Ru
sijos biurokratai ir todėl jie, 
logiškai elgdamiesi, neduo
davo lietuviams turėt moky
klų savo kalboje, laikraščių 
ir knygų.

Kokios valstybės piliečiu 
esi Jokios tautos nariu turi 
būt, pagal “V. L.” logiką.

Bet kas yra pilietis? Būt 
piliečiu, pasak “V. L.”, reiš
kia mokėt mokesčius! Tik
tai tas, kas moka mokesčius, 
turi balsą valstybės reika
luose. Kas mokesčių nemo
ka, tas jokio balso valstybės 
reikaluose neturi.

Kiekvienoje valstybėje ra
ndasi daug taip neturtingų 
žmonių, kurie jokių mokes
čių neįstengtų mokėt, kad ir 
norėdami. Iš tų beturčių,

f ta i” išrodo kaipo bažnyčičų 
bokštai. Aplinkui toli, po pla
čius laukus, nusidriekę guli ma
ži kaimeliai—miesteliai. Nak
ties laiku išėjus kur nors ant 
kalnelio, nuo daugybės žiburių 
visi tie laukai išrodo kaip vienas 
didelis miestas. Po tais kalnais 
ir kloniuose giliai akmeninėse 
uolose išsigraužę skyles šaudo, 
plėšia, baldosi, prakaituoja, kan
kinasi ir, statydami savo sveika
tą ir gyvastį pavojun, pelno did
žius turtus kompanijoms ir juo
dą duonos kąsnį sau- darbinin
kai.

šiuose Miohigano vario lau
kuose darbininkai yra labjan 
išnaudojami negu kur nors ki
tur, kitose kasyklose. Užvcizdos 
verčia darbininkus padaryti 
tam tikrą karų skaičių, nežiū
rint, kokią progą turi darbinin
kas.

Nėra apžiūrima, nors ir uo
los kabo atplyšusios tiesiog ant 
kelio. Dažnai krinta. Kartą man, 
stumiant vežimuką, įkrito ske
lia ūdra tiesiog į jį.

Kuomet gyveninio reikmens 
taip pabrango, tai ši kompa-š 
nija darbininkams, statantiems 
savo gyvastį į pavojų, moka tik 
$3.36! Tai bent “prosperity”!...

Žmonės, taip išnaudojami, 
vargo prispausti, kaip paprastai, 
j ieško progos užmiršti nors va
landėlei savo vargus—alkoho- 
liuje. Pasekmės liūdnos. Nese
nai Copper Cityje, begerdami 
vyrai susipyko. Pasekmė — vie
nas lenkas guli ligonbutyje su
pjaustytas lietuvio peiliu. Kalti
ninkas pabėgo, patikęs moterį.

Nepalyginimai geriau butų, 
kad tie vargšai pašvęstų kiek 
laiko skaitymui gerų laikraščių 
ir knygų. —Ra f ai Vargas.

“MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityfi ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. Čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.lstorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ’’ S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, tr tt.g

llr GRAMMAR ir H1GH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory Sctool 
■3103 S. Haj_3teo S t. Chicago lu_. 
n| ’ KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
W. KASPAR 

prezidentas
OTTO KASPAR

vice-prezidentas
WILLIAM OETTING

prez. Oeting Bros, k e
CHARLES KRUPKA

vice-prezidentas
PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
KAPITALAS

1900 BLUE 1SLAND AVĖ., kampas 19 gatvei
V. F. MASHEK 

prez. Pilsen laimber Co.
J. PESHEI. 

sek r. Turk Mnfg. Co.
OTTO KUBIN 

Co.

W AI .E NT Y SZ YMA N S KI
pirkit s
H. E‘. OTTE

vife-prez. Nat. Cit v Bank
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. \Vilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co. prez. Atlas 
[Brewing Co.

Kazimieras Gugis

atimti pilietybės teises.
Toliaus. Mokesčiai, kaip 

žinia, yra atliekamojo vi
suomenės produkto dalis. 
Tas turtas, kuris yra reika
lingas produkcijos (išdirby- 
stės) palaikumui, t. y. dar
bo įrankiams; medžiagoms 
ir darbininkų gyvenimui, ne
gali būt suvartojamas mo
kesčiams.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
ir cMUAkuose teismuose. Daro 

viookhu dokumentus ir popieras.
Kanių Ofbas: 

sm s. Maiste n 
. Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Burtom M.

8111-13 UnityBMg.
TH. Central 4411

Nariai Cook County Real Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieraa
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2183

P.K.BRUCHAS
Didžiausia ir 

Seniausia ' Lie
tuviška Laik
rodėlių Krau
tuvė Chicagoj.

Pirk teisingoj vietoj Kalėdų 
Dovanas, tada nesigailėsi. Mes 
turim didelį pasiskyrimą Dei
mantų ir aukso žiedų, Kolioni- 
kų, Lavalierių, Laikrodėlių ir 
visokių sidabrinių dalykų. Pas

mus pirksi teisingai gvarantuotą ta vorą ir pigiau,
kaip pas kitus.

r.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. 3323-25 

CHICAGO, ILL.
Arti 33 Place
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■Hi Jaunuomenės Skyrius
Klajūnas.

ĮKIRTI KELIAI

krinta-- pražūva. Greitai ir at
minimų juosta užgesta, ir gyvy
bė nebesugrįš niekados...

Brangios turi būt valandos, I 
naudingai turi būti suvartota 
į amžinusi] einantis laikas, irant 
šviesioji juosia, nukritus žvaig
ždei, ilgiau šviesti, padangėje.

(Iš “N. Gad.”)'

Tėtyti! tu savo šuneliui jaunam 
Senučių dorybę įskiepti norėjai; 
Išaiškinai viską... ak, viską, bet jam 
Galvoj tik skrajojo kažink oki “vėjai!”
Mamyte! tu liepei pakelti akis
Link ertvės... ir laukti iš ten sau ramybės...
Bet jis kur kitur paskandino mintis:
Jis ėjo — nuėjo takais atkaklybes!...
Brolyti! nesyk į kalbėjai karštai:
“Tėvynei, karaliui privalom tarnauti!”
Bet priešgynui — tavo broliukui matai? — 
Apėjo kas kitas: jis geidė tik griauti!

Manieji! tarp j tisu kūkalis išaugo!
Išplėšė, suardė jums garbę, ramumą...
Atleiskit... Apveizda tegu! jus apsago...
Aš eisiu į didįjį priešstatą rūmą. —■

NAUJIENOS, Chicago, III

■-iAf*|:į**i^

Adomas Juodasai.

Aš TROKŠTU...

Aš trokštu tyliai sau pakilti, 
Kad skridus^padangių keliais..

Ten saugosiu skaisčiąją viltį, 
Kuri man pražūti neleis. 

Erdvių sužavėta, laiminga
Jau kalbina aušrą siela:

Kaip veiziu—iėgų man jau 
stinga!

Ir dingo svajonė miela... 
Bijau aš tikrybės to veido,

Kurs ilgesio turi akis:
Jis grožei valdyti neleido, 

Jis mano sapnus išnaikins.
(Iš “Nauju Tak

Bar. Kaunis. 
f

DAINUŠKĖLE

Dainuškėlė.
Skaidri žvaigždutė 
Pro rukus švietė, 
Jauną mergelę 
Ji džiaugtis kvietė.

Vai, kaip man džiaugtis, 
Skaidri žvaigždute, 
Kad aš nerandu 
Savo motutės.

Sako man žmonės,
Kad aš našlaitė,

» » r •Buk mane mažą Į
Radę giraitėj,

Kai vėjas verkęs, .
Kai giria užus,
Vėtra dejavus 
Rusti, intužus.

Nėr kas paguodžia, 
Kas nuramina,

Viktrolos, Grafonolos
Ant lengvų išmokėjimų

Ši yra viena iš keletos vietų Chicagoje, kur jus ga
lite sulyginti du vadovaujančiu išdirbimu kalbamųjų 
mašinų ir pasirinkti vieną, kuri geriausiai patiks.

GRAFONOLA 
arba V1KTR0LA 

ir 20 Pasirinkimų 
LIETUVIŲ KALBOJE

$0050
Nudirbta ąžuolu arba raudonme
džiu; didelė vieta rekordams.

Lietuvių Kalboje Rekordai
Visi naujausi ir geriausi benai, instrumentaliai ir 

vokaliai pasirinkimai užlaikoma krautuvėje.

Ateikite čia ir pasiklausykite jų grojant už dyką.

Mano širdelę
Kas atgaivina.

Verkiant, girele
Man’ teramina,
Vargo dainelė
Man’ teaugino.

Oi, li-lia, li-lia,
Oi, liu-lia, liu-lia,
Vai, kur man rasti
Mano motulę?

(Iš “Aušrinės”)

Br. Vargšas.

NUKRITUSI ŽVAIGŽDĖ

Nukritusižvaigždė.
Palengva, vakaru link nukrito 

šviesi žvaigždė ir akiesmirksnyje 
užgeso judfcta, kurią ji krisdama 
paliko.

Nukrito...
Nukrito, užgeso ir jau nieka

dos ’ nebežibės, niekados nebe
ini rguli uos padangėj.

Juk taip-pat žųva aidas, taip- 
pat žųva sekundos, valandos, 
metai ir jau niekados, kaip ir 
nukritusioji žvaigždė, nebesu
grįš.

Suplojai rankom, mirktelėjai 
akimis ir tai jau niekados nebe
sugrįš. Gali ir vėl tą patį atkar
toti, o laikas vis slinks palengva 
ir niekados nebesugrįš.

Šalta darosi, kuomet matai 
krintančią žvaigždę, šaltas pra
kaitas ištrykšta ant kaktos, kuo
met supranti, kad ji jau ant am
žių pražuvo.

Juk ir gyvenimas, lyginai kaip 
toji žvaigždutė, sužiba ir... nu-

VĖJO MALŪNĖLIAI

Pastaruoju laiku “Jaunuo
menės Skyriuje” pradėta gvil
denti partyvumo klausimas. Ti
kiuosi, kad gerb. skyriaus vedė
jas ir man pavelys tarti vieną-ki 
tą žodelį.

Kiek pamenu, tuo partyvumo 
klausimu iki šiol kalbėjo trįs: 
Šarūnas, Čiaponis ir Mokinys. 
Šiuo syk aš norėčiau pakalbėti 
aipe pirmąjį, tariant jo išreikš
tąsias nuomones kas dėl party
vumo.

Nežinau, sužiniai ar tik pri
puolamai gerb. Šarūnas teikėsi 
pavardyt savo rašinėlį gan kei
stoku antgalviu—“Mala, mala 
malūnėlis” (žiu r. Nauj. 291)... 
Ir įdėjo po juo dar keistesnį 
turinį.

Taip, kalbėdamas apie party- 
vumą, gerb. Šarūnas sutiko su 
Čiaponiu ir Mokiniu, būtent, 
kad progresyvioji (aš norėčiau 
pasakyti socialistiška) jaunuo
menė turi veikt partyviškai. Bet 
čia jau nei iš šio nei to jis pra
dėjo kalbėti apie kokius ten 
“žmonijos akinius”. Užsidėjęs 
tuos keistus “žmonijos akinius” 
gerb. ašrunas pradėjo... plakti 
pats save!

Pasiklausykite jo paties. Jisai 
sako, kad nuo 18 šimtmečio 
mokslas tolydžio pasiliuosuoja 
nuo “klcsinių susirėmimų” (?), 
pradedąs laisvai plėloties: Bet... 
tuo pačiu laiku “dygte-dygo par- 
tijos-partijelės” ir žmonės pra
dėję ješkot “mokslo, žinių”. Šia 
tau, Jurguti, ir devintinės! Mok
slas pasiliuosuoja ir “dygstan
čių” partijų pasekėjai įieško

BURR ELLYN OFISAS
Kampas 59tos ir Kedzie Avė.

OFISO VALANDOS:
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj nuo 9 vai. 
ryto iki 9 v. vakare.. Nedėlioj nuo 9 vai. ry
to iki 6 vai. vakare. *

JUOZAS J. SZLIKAS
REPREZENTANTAS

šis visas dalykas yra pavestas in mano ran
kas; kurie negalite atvažiuot, duokite man 
žinią per telefoną arba laišku, aš pas kiek
vieną pribusiu ir plačiau visąJdalyką išaiš
kinsiu.

TELEPHONE PROSPECT 9243

“mokslo, žinių”! Aišku, kad ččia 
gerb. Šarūnas pasakė nei šį, nei 
tą,- pasuko savo.... vėjo malū
nėlį.

Jeigu tas mokslas “pradėjo pa- 
siliuosuoti”, tai kaipgi jo galėjo 
jieškot “dygstančių” partijų pa
sekėjai? Kas gi jį buvo paver
gęs? Arba, kodėl mokslui “besi- 
liuosuojant” “dygo” tos partijos 
—parlyėlės? Tai yra klausimai, 
į kuriuos gerb. Šarūnas turėjo 
atsakyti, kad nelikus— vėjo ma
lūnėlio šukėj u.

Bet dar keisčiau yra su ta 
“partyviška teisybe”, “žmoniš
ka, o ne partyvine” apšvieta. Ša
rūnas, pavyzdžiui, sako, jogei: 
“Aš žinau, kad... mokslevis yra 
veik idealas. Bet! prie, idealo juk 
galima siekti. (Vadinas, prie 
moksleivio. Na, na... Kaip prie 
vėjo malūnėlio sparnų!—Vaido- 
nis). Ir toks moksleivis yra par- 
tyvus, bet partyvus vien teisy
bei, nežiūrint iš kur ji kįla”. Ar
ba toliau: “...moksleivis neš juo 
didesnę naudą darbo žmonėms 
tuomet, kuomet parašys ar pa
pasakos apie žmonijos vargus ir 
jos darbus, tai yra skleis apšvie
tę žmonišką, o ne partyvinę”.

Susimildami, pasakykite man: 
ką reiškia būti partyvių, bet par
tyvių “vien teisybei”?

Berods ,mes dar tebegyvena
me šioje “ašarų pakalnėje”—ar 
ne? Kartą taip, tuomet kurioje 
jos vietoje randasi tie gerieji 
žmonės, tarnaujantis “vien tei
sybei”? Norėčiau, pašėlusiai no
rėčiau juos pamatyti...

Mano silpnas, netobulas pro
tas ir patyrimai man sako, kad 
tokio daikto, kaip “partyviška 
teisybė”, kaip ją perstato mums 
gerb. Šarūnas, suvis nėra. Ir ne
gali būti! Moksleivis, kokiu ide
aliu jį neprisistatytų gerb. Šarū
nas, yra ir pasilieka šių dienų 
visuomenės tvarkos išdava. Jei
gu jisai bus sūnūs darbininko, 
klesiniai susipratusiu darbinin
ko, ir eis tuo pačiu keliu, t. y. 
gins tą pasauliožvalgą, kurią gi
na visi susipra tusieji darbinin
kai,—jisai tumet neišvengiamu 
budu pasidarys savo klesos nuo

Kurie norite gauti DYKAI randą iki 
Apriliaus mėnesio 1918 metų ir gyventi 
labai gražiai ir geroj apielinkėje, pui= 
kiame name, karštu oru apšildytame 
ir turėti visus kitus gyvenyme reika= 
tingus parankumus, tie yra užkviečia= 
mi tuojaus atsilankyti šiuo antrašu:

monių išreiškėju. Jo “teisybę 
touinet bus jo partijos “teisybė”. 
Vadinasi, jis kovos už p ra vedi
mą tų idėjų, kurios skelbia jo 
partija. Aišku, jisai negali būt 
partyvių “vien teisybei”, kuri 
neturi po savim realio pamato, 
jet kabo, kaip yra sakoma, “tarp 
žemės ir dangaus”, arba dar ge
riau—rašytojo vaidentuvėj.

Taip pat neloginga yra tvir
tint, kad moksleivis nešiąs juo 
didesnės naudos, kuomet jis pa
sakosiąs žmonėms apie jų ver
gus ir skleis “žmonišką, o ne 
partyvinę” apšvietę.—Paliekant 
nuošaliai keistą gerb. Š. “termi
nologiją”, mes klausim jo kaip 
gi tasai jo idealis moksleivis 
skleis tą apšvietę? Apie kokius 
vargus jis pasakos žmonėms? 
Kad žemė tai ašarų pakalnė, ku
rioje žmonės yra tik svečiais? 
Ar kad “brolių darbininkų” var
gai tai toks dalykas, kuris jiems 
skirta—nuo “lopšelio iki gra
bui”. (Negimei turčių, tai turi 
vergaut kitam). O gal kad jų 
vargai yra tai pasekmė netiku
sio draugijos sutvarkymo—ka
pitalistinės tvarkos apraiška? 
Bet jeigu jis užsimanytų sklei
sti pastarąją “teisybę”, tai neiš
vengiamu budu jis turėtų prisi
dėti prie tų zoninių, kuriuos mes 
vadiname socialistais. Arba, blo
giausia me atsitikime, pamėgd
žiotų juos.

Vadinasi, ar imsime šiaip ar 
kitaip, gerb. Šarūno skelbiamo
ji “teisybė” neišlaiko jokios kri
tikos. Tai yra tik žaidymas žod
žiais, ir tai suvis nevykęs žaidi
mas.

Vis dėlto, aš nenoriu įtarti 
gerb. autorių blogame nore. Aš 
labai gerai žinau, kad srovėje, 
kuriai jisai priklauso, eina stip
rus rūgimas, nepasitenkinimas. 
Ir tai yra naturalis daiktas. Svei
kesni oj i, progresyvesnioji jos 
dalis, ypač jaunimas negali pa
kęsti tos atkerios šliaužiojimo 
politikos, kuri dabar viešpatau
ja musų tautininkų pastogėje. 
Geriausias to pavyzdys yra Nau
joji Anglija. Ji jau padarė pir

r

muosius “sukilimo” žingsnius 
prieš atžagareivę tautininkų 
“partijos” dalį.

Ve .driko nuoširdesnieji ir ga
besnieji tos partijos nariai, taigi 
ir Šarūnas, sužiniai ar pripuola
mai, stengiasi surasti išėjimą— 
kad ir “bepartyviškoje teisybė
je” ar “žmogiškoje apšvietoje”. 
Bet jeigu p. Šarūnas butų trupu
tį logingesnis, tai jis padarytų 
dar vieną žingsnį į priekį—į su
sipratusios, socialistinės jaunuo
menės eiles, čia nereiktų sukti 
vėjo malūnėlių sparnus.

—Vaidonis.

JE. RAŠYKIT, VEIKIT!..

Vaikinai dažnai rašo Jaunuo
menės Skyriuje ilgiausias špal- 
tas apie tai, kodėl merginos ne
rašo kodėl jos neveikia. Ta tema, 
matyt, jiems labai patinka.

Bepigu jums rašyt, vaikinai, 
kad iš jūsų retą rasi, kur nebūtų 
šiek liek pamokintas; o kiek 
merginų rasit, kur butų nors 
pradinę mokyklą lankius? Tur
būt nedaug. Didžiuma visai nei 
rašyt nemoka. Juk Lietuvoj tė
vai visados daugiau domos krei
pė į suims, o ne į dukteris. Simus 
jie leido mokslan, kad į kunigus 
išeitų, arba šiaip stengdavos kiek 
nors pamokint, kad kariuome
nėj butų lengviau. O dukteris?— 
joms nieko nereikėjo, juo labiau 
nereikėjo mokslo, iš kurio “duo
nos ne valgy siunčios”...

Ir jos pasiliko be mękslo, nu
skriaustos.

O jeigu taip, tai ko čia reika
laut, kad merginos rašinėtų, 
kam peikt, kad jos nieko nevei
kiančios? —Onutė.

APSILEIDIMAS
Iš kalno atsiprašau jaunųjų 

draugų ir draugių: noriu mažu
mą pabarti jus; atlaikyti jums 
trumputį pamokslėlį apie apsi
leidimą.

Apsileidimas yra skaudžiausia 
jaunuolio (lės) rykštelė. Ąpsi-

Podolskaja, 15 Petrograd, Russia

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbą. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% rub.

Kalėdoms Speciališkumai po $5
Šiuos Čeverykus galima 

gauti su guzikais, raiščiais, 
taipgi Vici Kid. Taipjau vi
dutinio kurpalio su guziku- 
Čiais ir raiščiais.

Mes u žl nikom pi
lną eilę visokios rų 
sies ir kainos pra
dedant nuo $4 iki 
$10. Visi musų če
verykai yra Gva- 

rantuoti

Musų Čeverykai Moterims Yra Vėliausių Stailių Ir 
Kainos Yra Vidutinės

N. Ruttenberg
1237 So. Halsted Gatvė, Kampas O’Brien, Chicago.



leidusio jaunuolio (ės) netik 
kad negerbia patįs j° bendrai, 

>bet jis darosi nelaukiamu svete
liu ir tarpe seniu. Ir neveltui 
todėl dažnai jam tenka išgirsti 
nemandagu, bet užsitarnautą e- 
pitetą: “Molio Motiejus"...

Apsileidimas, apie kurį aš no
riu kalbėti, v ra kitokios rūšies. 
Aš kalbėsiu apie viešąjį musų 
jaunuomenės apsileidimą, ir 
stengsiuos paremti tai taktais 
iš gyvenimo.

Taigi, pasiklausykite:
Mes turime jaunuomenės ra

telių, kuopų ir draugijėlių?
—Žinoma.

Tveriame naujų ratelių, 
kuopų ir draugijėlių.

—Nugi!
—Veikiame jose?
—Kam klausti!
— Turime jaunuomenės reika

lams pašvęstą iajkraštį—“Jau
nuomenės Skyrių“?

—Paikas klausimas!
Gana dialogo. Pradėsiem “pa

mokslą“. Mes, sakote, turim į- 
vairių jaunuomenės, progresy- 
ves jaunuomenės, ratelių, tve
riame dar naujų; veikiame te
nai. Bet kas žino apie tą musų 
veikimą? kur jo atspindys? Jo 
nėra, aš bent nematau. Nes jei
gu jis butų, tai—šimts pypkių!— 
kam tas “Jaunuomenės Sky
rius“? Kuriems galams vadinti 
jį jaunuomenės laikraščių, ir dar 
daugiau — leisti jį? Jaunuome
nės gyvenimo ten taip maža, kad 
•—nenoriu nei kalbėt.

'1'iesa, pastaruoju laiku, kuo
met musų skyriaus vedimas pe
rėjo į naujo vedėjo rankas, drg. 
S. S-do, jame telpa gražių eilu
čių, vienas kitas vaizdelis, bet 
tai ir viskas. Jeigu neskaičius 
vieno kito straipsnelio—party- 
vumo klausimu ete—, apie jau
nuomenės veikimą, tariant jie- 
škojimą “naujų kelių“, suvis 
nieko...

Kame gi dalykas? Ar musų 
jaunuoliai (ės) taip nieko nevei
kia, ar bijd paduoti apie tai savo 
laikraštyj ar... ar — atleiskit už 
nemandagumą — p r i t i n g i?

DARBINIAI ČEVERYKAI
Tvirti, ilgai dėvimi po

Šio čeveryko negali vir
šyti už jo tvirtumų, tar
navimą ir ilgos dėvėjimo 
kokybės.

Keikvienas vyras dirba
ntis dirbtuvėse, ant gelž- 
kelių, kasyklose, ukėse ir 
tt. turi turėti porą.

Pamėginkite porą ryto, 
ir “Sutaupykite Dolerį” ir 
daugiau.

Amerikos 
Didžiausia 
Čeverykų 
Vertė

^leioorl Sfioe Stora* Co.
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.

" 24 SANKROVOS CHICAGOJE
TAIPGI PARDUODAM NAUJAUSIOS MADOS 

MOTERŲ ČEVERYKUS ŠIOSE MUSŲ 
KRAUTUVĖSE:

VYRIŠKŲ IR MOTERIŠKŲ 
ČEVERYKŲ SANKROVOS:

637 W. North Avė.,
Arti Larrabee

NORTH WEST SIDE:
2738 W. North Avė.,

Arti California Avė.
2879 Milvvaukee Avė..

(Avondale).
1617 W. Chicago Avė..

Tarp Ashland av. ir Paulina
6317 S. Halsted St.,

Tarp 63 ir Elevatoriaus stot.
1605 W. 63-čias St.,

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE:

3866 Cottage Grove Avė.,
Arti 39-to St.

836 E. 63-Čia St.
BIk. E. Cottage Grove Avė.

9139 Commercial Avė..
Tarp 91-o ir 92-ro St.

11331 Michigan Avė.,
(Koseland)

SOUTHWEST SIDE
4731 S. Ashland Avė..

Arti 17-to St.
WEST SIDE:

3205 W. 12-tas St.,
Kampas Kedzie Avė.

3536 W. 26tas St.,
Arti (’.lifton Park Avė.

257 SANKROVOS 97 MIESTUOSE

Būdamas toli nuo t. v. “kultūri
nių centrų“, tariant musų did
miesčių. atskirtas nuo lietuvių 
jaunimo, neapsiimu būti tiesėju. 
Betgi manau, kad visa trf prie
žastis yra paprastas musų ne
rangumas, “lietuviškas neran
gumas“.

Delei to musų nerangumo 
daug nukenčia jaunuomenės 
organizacijos. Tik dėlto gal ir 
musų Liet. Soc. Janu. Lyga taip 
povaliai tarpsta: begiu dviejų 
metų susitvėrė vos vos dvejetas 
kuopų šalę pirmosios kuopos. 
Dargi tik Chicagos apielinkcj. 
Musų jaunuoliai apsitvėrė “Ky
lių Siena“ ir nenori išeiti į platų
jį pasaulį, bijo pasirodyti jam 
su savo nuveiktais darbais ir 
naujais užmanymais.

Nedovanotina klaida, klaida, 
kuriai pilniausiai atsako viršui 
paduotasai andgalvis—Apsileidi
mas.

Jaunuoliai (ės), nejaugi mes 
turėtume pamėgdžioti atgyven
usius savo dienas žilagalvius? 
Gvoltu norime būti—jaunais 
seniais? Nejaugi?

Kaip jus manote#
—P. Vaižgantas.

MUS ŲJAUNUOMENĖ

f Jaunuomenę šiandie žiūri
ma, kaipo į ateities nešėją, įkū
nytoją senai svajotų idealų. Vi
sur skubiai tveriama jaunuome
nės rateliai, kuopelės, ir dr-jėlės, 
kurių tikslas yra šviestis, lavin
tis, kad tinkamiau pasitikus a- 
teitj, prisirengus prie naujų did
žių uždavinių ir pravedus juos 
gyvenimai!. Deja, šiandien bet
gi gyvenimas nevienodai yra su
prantamas, nevienodai aiškina
mas musų vadinamais publicis
tais, kurie užima vietas laikraš
čių redakcijoje. Tatai daug ap
sunkina ir musų jaunuomenės 
veikimui.

Gal vienas kitas pasakys, kad 
skirtumas nuomonių musų vi
suomeniniame darbe, tik ir yra 
pirmynžanga, kitaip mes pasi
tiktumėm ant vietos. Tam iš da-

VIEN TIK VYRŲ ČEVERYKŲ 
SANKROVOS

107 W. Madison St.
Tarp Clark ir La Šalie.

328 S. State St.
Tarp Jackson ir Van Buren.

72 W. Van Buren St.,
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St., 
Arti Monroe St.

12 N. Dearborn St.,
Tarp Washingt. ir Madison.

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė., ,

Arti Belmont.
3241 N. Clark St.,

Tarp Behnont ir Aldine.
1583 Mihvaukee Avė.,

Arti Bobey St.
14 S. Halsted St.,

Arti Madison st.,
1221 Mihvaukee Avė.,

Arti Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros kas 
Vakars Pirkėjų 

Parankumui 

ir

lios reikia pritarti. Bet jokių 
bildu aš negaliu sutikti, kuomet 
musų, lietuvių-darbininkų, tar
pe pradeda lošti gaspadorių rolę 
yĮiatos, kurios savo “aš“ stato 
augščiaus visko.

Gal vienas antras bandys už
ginčyti tai. Štai imkime ka 
musų lietuvių laikraštiją. lKą 
mes ten matome? Ogi kad vieni 
darbuojasi, kaip galėdami, ren
gia prakalbus, platina literatūrą 
ir aiškina žmonėms įvairiausius 
dienos klausimus. O štai iš de
šiniosios koks kunigu pastumdė
lis ir pradeda ardiyti tą darbą. 
Ir kur gi čia vienybė!

Tik prisižiūrėkime į musų 
taip vadinamus klerikalus, su vi
sokiais jų “daktarais“. Tie žmo
nės jau mums yra žinomi kaipo 
vienybės ardytojai, nors jie ir 
sakosi skleidžiu apšvietę, rūpi
nasi lietuviu tautiškais reikalais, 
bet prisižiūrėjus arčiau į tą jųjų 
“veikimą“ ir pamatysim, kad jie 
tol “veikia“, kol mato jog tas 
veikimas nekliudo ir negadina 
jų bizniui.

Tas pats ir su tautininkais. Ir 
jie panašiu budu “progresuoja“. 
Jeigu kas ne su manim, netar
nauja mano sklebiamam “neklai 
dingumui“, nesudeda visa “ant 
tėvynės aukuro 
juo!

Musų progresyvė

Vaikų šarvinės Piršti
nės, 50c iki $3. Trench 
kepurės, 95c iki. $1.95; 
Rah Rali skribėlės 50c 
iki $5. Kailiniai rū
bai $3. Stučkinės blu- 
zelės 48c. Negligee ma 
rškiniai 65c.

vėl kalba apie vienybės reikalin
gumą, didelį - didelį bendrą dar
bą. Keista, juokinga ir pikta.

Tiesa, kad mums reikia vie- 

ratelius ir jungti daiktai! musų 
jaunumenę, progresyvę jaunuo
menę. Bet ne tokiu pienu, kurį 
mums perša tautininkai ir kle
rikalai. Savo kuopas, ratelius, 
ar kaip ten juos nepavadinsime, 
mes turime pastatyti tvirtais pa
matais. Tverdami organizaciją 
mes privalome turėti tikslą, ai
škų, nesvyruojantį programą. 
Kitaip musų susijungimas pri
mins tą gulbę, lydeką ir vėžį...

Amerikos lietuvių jaunuome
nė, didžiumoj kilusi iš darbo 
žmonių, ji ir privalo organizuo- 
ties ir veikti tais pačiais pama
tais, kaip senesnieji jų draugai 
darbininkai.
jaunuomenė turi eiti ranka už 
rankos su šios šalies socialistų 

musų “broliams“ iš dešiniosios 
—tuo keliu mes ir eisime.

—Mokinys.

JAUNUOMENĖS
DIRVONAI

Iš Jaunųjų Socialistų Lygų 
veikimo.

Nedėlioje gruodžio 16 d. įvy
ko Jaunųjų Socialistų Lygų Pa
silinksminimų Rengimo Komi
sijos (Entertainment Comniit- 
tee) susirinkimas, kuriami' da
lyvavau ir aš kaipo delegatas 
nuo L.S.J L. l-2nos kuopos. Vi
so delegatų atsilankė nuo 13.Ly-

Prieš atidarant susirinkimą 
kalbėta-tartasi apie įvairius 
klausimus: Socialistų partijos 
veikimą, dabartinę jos spaudą, 
šios šalies darbininkų poziciją 
dabartinio krizio laiku, polemi- 

vų, perversmę Rusijoje, bolše
vikų taktiką, kaip pasekmin
giau organizuoti Chicagoje gyve
nančią visų tautų jaunuomenę ir 
tt.

Čia aš noriu tarti viena-kita 
žodį apie tuos pasikalbėjimus.

Kalbant apie Soc. partiją, kai- 
kurie aštirąi kritikavo partijos 
centrą, nurodydami, kad jame 
esą pastatyta netinkami asmens, 
ir kad ačiū centro nerangumui, 
dabartinis soc. veikimas esąs

ųda irgi netikusiai esą vedama.
Labai žingeidi! buvo girdėti 

galai smerkė dabartines polemi-

ninkiški laikraščiai. Kaltė dau
giausia buvo verčiama ant Sa-' ganizavimui.
jungos narių, kad jie neatkrei- kvienam distriktui bus parupin- kritiško momento. Jie nei nema- 
pia atidos į Sąjungos viršininkų ta gabus organizatorius, kurio no nuleisti savo rankų. Sako:

Klee’s 
Milvvaukee 
Avenue 
Store X

Atdara vakarais iki Kalėdų 
Del Jųsų Parankamo

DVI SANKROVOS
Trikerte nuo Milwaukęe avė., Ashland avė., ir Division st.
Perkirtimas Belmont avė., L incoln avė. ir Ashland avė.

Mes duosime Drapanas ir Jus turėsite smagumą

VYRAS gali apsieiti be niekniekių ir vaikas be žaislų, bet abu turi turėti 
drapanų. Per šias Kalėdas mintis apie dovanas pasiliko užpakalyje, — 
žiūrima vien tik kokią gali padaryti iš to naudą. Vyrui, tėvui, sunui ar-

ba broliui, Overkautai, Siutai, Svederiai, Kautai, Mackinaw Kautai, Kepurės,. 
kailiniai drabužiai, Šalikai, kaklaraiščiai, pirštinės, Marškiniai ir tt. yra nau- 
dingiausios, praktiškiausios dovanos, kokias galima gauti taipgi Klee sankro- 
voje už žymiai TAUPESNES negu vidurmiestyje kainas.
Vvmmc ^fnvvUniA Dovanos, kurias jie apvertins. Reguliavi- \\TjiaiiK? d iv v y n IU J v mo kariniai khaki svederiai-kautai, $5.00. irk \
Reguliavimo kariniai khaki flanelio marškiniai $2.50 iki $7.00. Storos, vilno- Iii \
nes namie megztos pančiakos, $1.00. Visos vilnonės khaki puspirštinės 95c. / JSN \

DYKAL
VAIKAMS.

Overkautai ir Siutai

Didelė kambari
nė Bolė dykai su 
vaikų Mackinavv — 
Kautais, Overkau- 
tais arba Siutais, po 
$6.00 ar daugiau.

Mackinaw Kautai — 
vaikams dovanos, —- 
trench stailės, čiuži- 

nėjimui kautai ir t. t., 
$7.50 iki $12. Specialiai dėl Subatos, vai
kams trench modelis 
Mackinavv Kautai, inie 
ros 8 iki 18 £)0

Vaiky Stailiški visi 
vilnoniai siutai su 2in 
porom kincker po $15, 
$12.50, $10, $9 ir $6.75.

Svederkautai dėl va
ikų, 4 iki 8, po $1.95 
iki $3; vaikams nuo 

iki 16 po $2 iki $5.

Žiūrint į ateitį, žinant, kad šios dabartinės kai
nos negali pasidvigubinti ateinančiais metais, bu
tų teisingai, investyti dalį Kalėdinių pinigų į O- 
verkautus ir Siutus.

Specialiai Overkautai verti $25, 
trench ir konservatyvės stailės vy
rams ir vaikinams, gerai pasiūti; 
tvirti, šilti Overkautai visokių spal
vų, stebėtino vertės, po ...............

Overkautai su kailio pamušti, kai
lio kulnierium, Persiško čruko mit
ria, marmoto, otter, bobro ir tt.. di
džiausias pasirinkimas mieste po $25 
iki $115. Taipgi stailiški kailiniais 
kalniečiais overkautai po ................

Taipgi—dvi poros kelnių su vyrų 
ir vaikinų sunkios svaros puikiu ka- 
šmiero ir vilnoniu siutu ir ©verkau
tu, geriausia rųšis $18 ir $20 vertės, 
musų specialė pardavimo kaina ..

Kailinės Kepurės
Vyry augštos rųšies kai
linės kepurės su satino 
pamušalais, po 000 

$5.00, $3.50 ir 
Sealskin Kepurės, elega
ntiškų kailių, po $8, $10, .
$12 ir augšeiau '^25
Vyry šiltos pamuštos ir nepamuštos kailinės Ke
purės ir Mocha pirštinės, pilkos, rudos ir juodos 
spalvų. Taipgi pirštinės prie automobilių ir ne- 
piršt notos pirštinės, geriausias dovanoms stailės 
po $1.50 iki $5.00.

!
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Klee’s 
North
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sauvališką taktiką. Aiškinau 
jiems apie nekuriuos dalykėlius 
tame klausime. Vienok pasiro
dė, kad jie labai puikiai apsipa- 
žinę su sąjungiečių veikimu: 
nurodinėjo, kad atskirų tautų 
federacijos (language federati- 
ons) darą daug namalonumo so 
cialistiniame veikime. Girdi, 
kur kas butų geriau, kad visų 
tanių socialistai veiktų taip, kaip 
lygaiečiai kad veikia.

Prie Busi jos revoliucijos at
sinešta labai prielankiai. Kairy
sis Rusijos socialistų sparnas la
bai užgiriamas. Miesto organi
zatorius, beje, pranešė, jogei vi

pskritai priklauso prie kairiųjų. 
Iš viso pasikalbėjimo matėsi, 
kad dabartiniai bolševikų žy
giai labai užgiriami. Atidarius 
susirinkimą ir išsirinkus tvarkos 

matėsi, veikia kiek drūtos.
Turiu pasakyti, kad raportuo

se didžiausia domu buvo krei
piama į lavinimosi reikalą. Pa
ti centro valdyba tuo labai už
imta ir stengiasi kiek galėdama 
pastatyti lavinimosi reikalą tvi
rtais pamatais, taip kad hitai kie
kvienam butų prieinama.

Kad padarius pasekminges- 
niu bendrą lygų veikimą, nutar
ta padalyti Chicagos miestą į 
ekturis distriktus: A, B, C ir D. 
Centro organizatorius patiekė 
tam tikrą pieną, kuris su neku- 
riais pataisymais buvo priimtas. 
Taigi dabar Chicago lieka pada
lyta į keturis distriktus — pase- 
kiningcsniam jaunuomenės or- 

Greitu laiku kie- 

pareiga bus prižiūrėti savo dis- 
trikto lygų veikimą. Organiza
toriaus pareiga, beto, bus taip
jau prižiūrėti, kad jam pavesta
me distrikte Lygos vienu kartu 
nerengtų du vakaru, kad vieni 
kitiems neužkenkus.

Kad pasekmingiau pastūmė
jus lavinimosi darbij, nutarta 
trumpoj ateityj įsteigti kiekvie
nam distrikte tam tikrą lavini
mosi mokyklą, kur bus paskirti 
specialiai mokytojai, — prele
gentai. Viena tokia mokyk
la jau randasi Chicagoje.

Nutarta įsteigti vieną didelę 
lygiečių orkestrą, susidedančią 
iš narių nuo kiekvienos lygos.

Susirinkime, beje, dalyvavo 
vienas svetys, kuris delegatams 
sutikus, prisistatė save kruta- 
mųjų paveikslų specialistu, il
gus metus praktikavusiu toje ša
koje. Jis pranešė turįs keletą 

apie Lygų veikimą ir gyvavimą. I serijų puikių filmų, perstatančių 
Dalykų stovis pasirodė yra ge-1 dabartinį puikų turtuolių gyve

nimą, vargą, skurdą ir išnaudo
jimą darbininkų klesos ir tt. Jis 
nurodinėjo ,kad su pagelba pa-

tų galima pakelti žmonyse kle- 
sinį susipratimą (?) ir supažin
dinti juos arčiau su socialistų 
reikalu. Jis patarė lygiečiams 
pasirūpinti įsteigti kratomųjų 
paveikslų teatrą Chicagos mies
te, jo manymu, tatai atneštų 
didelės naudos socialistų parti
jai. Platesniam išgvildenimui 
to dalyko susirinkimas įgaliojo 
centro organizatorių sušaukti 

komiteto susirinkimą.
Tuo susirinkimas ir užsibai-

Čia noriu pažymėti, kad lygie- 
čiai mažai tepaiso dabartinio
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Mes turime būti ne dvasios, bet 
veikimo socialistais, nepaisyda
mi ką wallstryčio karaliai vei
kia. Ir ištikrųjų, jie taip ir daro, 
jie dirba visa energija, didžiau
siu pasišventimu už darbininkų 
klesos reikalą.

Antras dalykas, kuris mėtėsi 
į akis, tai pavyzdinga tvarka su
sirinkime ir rimtas dalykų svar
stymas. Labai smagu dalyvau
ti tokiame susirinkime. Butų 
smagu, kad ir LSS. kuopos pa
sistengtų taip tvarkiai ir rimtai 
vesti savo susirinkimus. Tatai 
sutaupytu daug brangaus laiko.

Teik šiuo kartu apie jaunųjų 
socialistų lygų veikimą.

—A. Dvylis.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kurt išsiun
čiame dykai.

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

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROP1SKAS |

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai ** Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street į
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NAUJIENOS, Chicago, III.Pėtnyčia, Gruodžio 21, 1D17.
J. Katiliaus, padainavo kelias 
daineles. Kaip lošėjai, taip ir 
dainininkai savo užduotis atli
ko gana gerai, Beje, pažymėji
mo verti ir mažieji vaikučiai — 
Olga Dargiutė, J. Kenstavičia,

Subankrutijusno Jono M. Ta- 
nanevičiaus Banko depo- 
zitorių žiniai.

Central Trust Co., kaipo 
trustee, prašo paskelbti suban- 

h krutijusio Jono M. Tananevi- 
čiaus banko depozitorių žiniai 
štai kų:

Teismui leidus išmokėti pir
mojo dividendo 10 nuošimtį vi
siems tiems' subankrutijusio 
banko kreditoriams, kurie bu
vo padavę savo reikalavimus, iš
mokėjimo čekiai tapo jau išra- 

„ Šyli ir bus išmokami Trustee o- 
fiąe. 1818—111 Wcst Monroe st., 
Chicago. Kreditoriai turi eiti o- 
fisžtn asmeniškai ir atsinešti sa
vu bankine/knygelę. Be knyge
lės čekiai/nebus niekam išduo- 
darni. Trlistęe ofisas bus .visų 
diena atdaras subatoj ir nedė- 
lioj. gruodžio ir 23.

Liaudies Tarybos 
prakalbos

Dar kartų primename musų 
skaitytojams, kad šiandie įvyks 
didelis viešas susiriukimas-pra- 
kalbos \Vicker Park svetainėje, 
netoli Robey ir North gatvių. 
Rengia Jį; kai]) jau žinoma, Čhi- 
eagos Liaudies Taryba. Tarp 
kilu kalbės adv. Sevmour Sted- a v

man. buvęs American Socialist 
redhktorius, d. Engdahl ir kiti.

Kurie supranta anglų kalbų, 
tegul nepraleidžia šių prakalbų. 
Pradžia 8 vai. vakare.

Dar vieną banką 
apiplėšė.

Keli apsiginklavę plėšikai va
kar užpuolė dar vienų bankų, 
Summit State bankų. Blogda- 
nai. sako, išsinešė virš trisde
šimts tūkstančių dolerių. Nei 
vienas kol ka^ nepagauta.

Policija uoliai seka blogda- 
rius. z ’

Iššoko per langą .
Ilarry (.. Moore. agentas, a- 

kyveizdoje -savo moters ir 6 
metų dukters vakar iššoko per 
danga nuo šeštojo augšto vieš
buty}. Saužudybės priežastis 
nežinoma.

Atsimetė.

Gruodžio 16 d. laikytame su
sirinkime Soc. Konferencija nu
tarė atšaukti savo pirmesnį nu
tarimų apie prisidėjimą prie 
rengimo bendro mitingo su ai- 
doblistais. Mat konferencija 
pirmiau buvo nutarus prisidėti. 
Dabar ir vėl nutarta neturėt nie
ko bendro su aidoblistų rengia
muoju mitingu. J. Karsok.

Protestuoja
šešių apielinkės kaimelių gy

ventojai griežtai užprotestavo 
prieš Aurora, Algio and Chica
go gatvekarių kompanija, kuri 
rengiasi pakelti bilietų kainas. 
Reikalaujama, kad t. v. viė-

nijos žygį, išklausytų tų mieste
lių gyventojų balso,

Del paršiuko neteko 
gyvasties.

James Dettlov, besivydamas 
išbėgusį iš vagono paršų, Union 
stockvarduose, netikėtai papuo
lė po tavorinio traukinio ratų. 
Suvažinėtas ant vietos.

M. Norbutaitė ir J. Vinegar, ku-. 
rie ypač pasižymėjo.

Po programui prasidėjo žiur- 
stinis balius.

Žmonių buvo pilna svetainė. 
Regis, moters turės gana gra
žaus pelno.

Tų patį vakarų bažnytininkai, 
padedami kun. Lapelio, buvo 
surengę prakalbas Strumilo

BRIGHTON PARK.
Iš draugijų 
veikimo

.Nedėliojo, gruodžio 16 d., Kei
stučio Kliubas laikė savo prieš- 
metini susirinkimą, šis susirin
kimas, reikia pasakyti, ištiesų 
buvo vienas iš pavyzdingiausių, 
šiame susirinkime pravesta ytin 
stambių atmainų visoje viduri
nėje Kliubo tvarkoje. Pav., nu
tarta priimti Kliuban netik vy
rus, bet ir moteris. Iki šiol mat 
moters nebuvo priimama į Kei
stučio K Ii ubą. Pereitasai susiri
nkimas taigi pašalino ta klintį. 
Tapo pataisyta Kliubo konstitu
cija, ir nuo sekamų naujų me
tų Kliube galės veikti kartu su 
vyrais ir musų draugės moters. 
Tai yra puiku.

Be to. tapo nustatyta veikimo 
programas šios žiemos veiki
mui. Neužilgio taigi brighton- 
parkiečiai turės progos išgirsti 
visų eilę prelekcijų. Prelekcijos 
prasidės su vasario mėnesiu ir 
tęsis iki Velykų.

Beje, tapo nutarta surengti 
pasilinksminimo vakarą-teatrų. 
Scenoje statoma trijų yeiksmų 
drama “Pikta Dvasia.” Vaka
ras atsibus vasario 3 d. Pulas- 
kio svetainėje. Reikia tikėties, 
kad parengimas duos gerų pa
sekmių. kadangi nariai yra pa
siryžę dėti visas pastangas, kad 
tik padarius jį kuopavyzdingiau- 
siu.

■ Draugijos valdyba, beje, liko 
ta pati. Linkiu jai geriausio 
pasisekimo darbuoties draugijos 
naudai sekamais 1918 metais!

—Agotos Sūnūs.

svet. Kalbėjo niektauška Rač- 
kus. Buvęs dar ir koks ten 
“programas”. Kiek girdėjau, 
tai į tas jų prakalbas buvo at
silankę tik apie desėtkas senų 
bobelių. Užsitarnauk.
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ROSELANI)
Iš L.M.P.S. 25-tos kp. 
vakaro.

Gruodžio 16 d. Liet. Moterų 
Progresyvio Sus-mo 25 kuopa 
surengė šaunų vakarų K. of P. 
svetainėje. Tai jau antras mo
terų vakaras šiuo sezonu. Prog
ramas buvo gana įvairus. Pir
miausiai J. U. padainavo mar- 
salietę. pritariant orkestrai. Drg. 
M. Dunduliene kalbėjo apie rei
kalingumą LMP. Susivienijimo 
ir kvietė moteris stoti į jį. Jos 
kalbą palydėjo griausmingi ap
lodismentai. Vėliau sulošta bi
ologas “Klebonijoj.” Lošė J. 
Vainorienė, K. Kenstavičienė ir 
P. Petronienė; atliko labai ge
rai. A. Kulešienė pasakė “Pas
kutiniai žodžiai prie kartinių 
kun. šmidto”. J. Uktveris atli-,

MELROSE PARK.
Nerimtos kalbos

Pas mus dabar nėra kitos kal
bos, kaip apie socialistus ir Zil- 
latorių. šneka kas tik pajiegia 
apversti liežuvį. — Cicilikai va- 
gįs, cicilikai šiokie ir tokie... Ne 
tik banką, bet ir savo artyimau- 
sius draugus ,apvogė. ' Anava, 
ias čalis Kučionis — nuskriau
dė savo šeimyninkų Katarskį ir 
p-lę Anuliutę. Išahižė boksus, ir 
viskas!

—Et jau! — kitas gudruolis 
pazalatija: cicilikai vist tokie. 
Argi neskaitėt “Rauge”? Aiškiai 
juk parašyta, kad jie niekai...

Vieni apgailauja nuskaustuo
sius, kiti, kaip kunigų gazietos 
rašytojai, su džiaugsmu prane
ša, kad p-lei Anuliutei išnešta 
net 20 dol.

Nors visa tai tik prasimany
mas, nors aš pats nekartų paaiš
kinau tiems žingeiduoliams, 
kad mano ir Anuliutės savas
tis liko nepaliesta. Bet kas tau 
tikės!. Gazietų nešiotojai skel
bia savo ir viskas.

Keisti lečiaus tie žmonės! Jie 
mano, kad nuo jų pasakos visi 
socialistai ims ir pasidarys va
gimis ir kitokiais blogdariais. 
Jeigu negerai padarė toks Zala
torius, tai dabar tokiais turi būt 
ir visi kuopos nariai? Šitaip pro
taujant reikėtų pasakyti, kad vi
si katalikai yra vagįs ir galva- 
žudos, nes daugelis tikinčiųjų 
juk yra papildę įvairių įvairiau
sių prasižengimų. Be to, Za
latorius priklausė dar prie dvie
jų pašalpos draugijų. Taigi — 
ir jodvi yra vagių šaika?

Tie žmonės daugiau naudos 
atneštų sau ir visuomenei, jei 
vietoj tuščių kalbų paimtų ran
kon gerų laikraštį ar knygų. 
Nuo jų prasimanymo socialistų 
judėjimas tikrai nenukentės. 
Kiekvienas protingas žmogus 
tą supranta, kad organizacija 
neatsako už atskirų asmenų pa
sielgimus. Asmenų yra viso
kių — gerų ir blogų.

Bet užvis mažiausia kunigų 
gazietos rašytojai ir visi tie, kur 
tiki jiems, turėtų rupinties ta 
nuoskauda, kuri buk esanti 
man padaryta. Jeigu jau taip 
ir butų — ko, deja, dabar nėra

. tai ką jus prie to turite?
—M. Katarski.

Specialus čeveryku kainos Kalėdoms
Mes pasiūlome šventėms didžiausią nupiginimą geriausių prekių, puikiausių 
čeveryku, kokie kuomet nors buvo pasiūti vyrams, moterims ir vaikams.

žemiaus paduodame surašą keleto speciališkumų:
Vyrams tikros tamsios teliuko o- 
dos, naujo angliško kurpalio ab
soliutiškai gvarantuota, vertė — 
$8.50, specialiai apkai- $C OE 
nuota po...................... viOu

. Merginoms tamsus ir šviesiai ru
svi čeverykai tikros skuros, 11 
colių augščio, franeuziškos kur- 
kos, verte $8.50, speci- $E O E 

„ aliai apkainuota ....

Merginoms pilki, plaunamos sku
ros čeverykai, naujos kariško lai
vo spalvos, 11 colių augščio, fran 
euziškomis karkomis, labai stai- 
liški čeverykai. Vertė $9.00. Spe
cialiai apkainuota tiktai $E fil* 
po .............................

Paaugusioms merginoms tamsiai 
rusvi čeverykai, 10 colių augščio, 
tikros teliuko skuros, visų inie- 
rų, 2 iki 8, vertė $5.85, 7 JĮ 
specialiai apkainuota

Mes turime šimtus kitokių čeveryku 
dėl visos šeimynos, kuriuos mes7parduo
dame nupigintomis kainomis sulig jų 
verte ir mes jus užtikriname, kad 

kiekvienas daiktas pas mus pirktas bus 
dideliu sutaupymu dėl jųsų.

Musų nepaprastai didelis Sandėlis yra 
pilnas visokių čeveryku, ir viskas ko 

mes prašome jųsų — ateiti ir patiems 
persitikrinti.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., sekančios durjs prie L. Klein.
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Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS ?
Akli Egzaminuoja Dykai

Orveninuu yra 1 
eta*, kada pranyksta t- 
regdjinuu. y

Mes vartojam paga* 1 
rinte Ophthalmomst. g 
ar. Ypatinga loma r' 
atkreipiama | raiku. f 
Valandos: nuo • ryta ■ 
Iki 9 vakaro: naUM. V 
nuo 10 iki 11 dlsng. < 

4B4B So. Ashland Arenu*, [ 
Kampas 47 St.

Telephone Y arda 4817 i

Tel. Armitage >84

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. Weatern •▼«. 

Valandos: 8—12 ryte; 1—1 
vakare.

oko porą monologų. Chicagos

Didžiausia Jubilierine
KRAUTUVE

ANT BRIDGEPORTO
LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 
JUBILIERIUS ir OPTIKAS

Speciališkumas Deimantinių žiedų 
Pirkite Kalėdines Dovanas senoje, atsakan
čioje vietoje, nes tavoras yra užtikrintas.

JONAS KAZAKAUSKAS
3255 So. Halsted Stfeet, Chicago, III.

PRANEŠU DRAUGAMS
IR KOSTUMIERIAMS,

Kad perkėliau Kriaučių! Išdirbystę 
j naują vietą. Kam reikalinga ge
rai patyrusią kriaučių, vyrams ar 
moterims, atsilankykite pas mane. 
Pasekmingiausiai iš senų padarau 
naujus.

L. GELEŽINIS, Mgr.
4503 So Wood St., Chicago.
Tel. Boulevard 5669

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Regi strantų Domai.
Nuo gruodžio 15 d. Local fio

rdai jau pradėjo išsiuntinėti re- 
gistrantams klausimą blankas, 
t. v. “Questionnairies”. Tds bla
nkas registrantai turės išpildyti 
ir sugrąžinti bėgiu septynių die
nų nud jų išsiuntimo iš Local 
Bordo. Blankas išpildyti priva
lo visi tie kareivinio amžiaus vy
rai, kur užsiregistravo birželio 
penktų dienų, kartu ir tie, kurie 
vėliaus buvo paliuosuoti nuo ta
rnavimo kariuomenėje. •

J
Kadangi daugelis lietuvių re

gistruotų nemoka anglų kalbos, 
o blankų išpildymas yra gana 
painus Jai Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos Pildomasis 
Komitetas matė esant reikalingu 
pagelbėti jiems jisai kreipė
si į keletu asmenų ,kurie sutikot 
patarnaut registrantafns. Štai 
jie:
Bridgeporte:

A. Petratis, (Real Estate ofi
se), 751 W. 35th St. — netoli 
Halsted Gt.

North Sidėj:
Dr. A. Montvidas, 3332 North 

avė.
P.Galskis, 1579 Mihvaukee 

avė. (Nuo 4 vai. iki 7 vai. vaka
re), ir 1356 N .Hoyne avė. — po 
7 vai. vakaro.

Dr. A. J. Karalius 2121 N,. 
Western avė.

Roselande:
“Aušros” mokykloj ,10900 Mi 

chigan avė., šiandie — nuo 4 iki 
9 vai. vak.; subatoj — nuo 9 ry
to iki 9 vakaro; nedėlioj — nuo 
9 ryto iki 9 vai. vakaro.

Vidurmiestyj:
Immigrants’ Protective Lea- 

gue (Mrs. M. Jurgelionis), 1110 
So. Michigan Avė.

Chicagos Liet. Darbininkų Ta
rybos Pildomasis Komitetas.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
Vyriausiame pačte, Clark ir 

Ariamas gtv. yra laiškų iš Euro- 

pos, adresuotų Cllicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačias tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti Į vy
riausiojo pačto ofisų ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta' 
Advertised Window, Adams St. 
lobe j.

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yra 
šiems:
3607 Balchumas Jakub 
3613 Bobrowsky Adam 
3628 Cihrulis Joscph 
3632 Daracu Kazimer 2 
3665 Karlikanskis G 2 
3667 Kipnis L
3669 Klenientis Andzie
3677 Korsak Stanislaw 2 
3684 Kurocskis A
3703 Mikolajunof George 
3705 Miksa Johan 
3719 Palanskv M 
3732 Rudick S
3744 Shaplika Ustin
3745 Sharamet Toni
3765 Walykonis Kazymeros 
3770 Zajanikos MHadislaw 
3773 Zubersy A.

Jaunystės Karštis
Nedėlioję, gruodžio 23 dieną, 

P. Pakšto svetainėje — 4837 W. 
14th st., Cicero, UI. įvyks LSS. 
138 kp. jš Cicero ir LSS. 158 kp. 
iš Chicagos Vakaras. Scenoje 
statoma vieno veiksmo labai 
juokinga komedija “Jaunystes 
Karštis”.

Šis veikalas perstato senų tė
vų bėdas, kurių jie turi besaugo- 
dami savo vienatinę dukrelę, nuo 
vaikinų, bet jokiu būdų jie jos 
išsaugoti negali. Taip pat paro
do vaikinų vargus, kuriems kar
tais priseina net per langą pas
prukti, kuomet tėvai užklumpa 
prie dukters.

Šitas veikalas suteiks daug 
juoko netik jaunieinsiems, bet 
primins ir seniemsiems jaunų 
dienų nuotikius. Ateikite visi 
šio veikalo pasižiūrėti.

Šokiai prasidės 4 vai. popiet. 
Lošimo pradžia lygiai 7:30 vak. 
Inžanga tik 25c ypatai.

Kviečia visus RENGĖJAI.
(Apg.)

Vyrišky Drapanti Barbenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa< 

tymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
B30 Iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siiilai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. vaikinams siutai nuo $3.0C 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir vi
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted Stw Chicairo,

~LAIME
Baladojasi į Jųsų Duris

Pasinaudokite jąja, pirkdami už 
visai pigią kainą dviejų pagyveni
mų namą su didėliu kampiniu lotu 
ir sodnu, prie gražiai ištaisytų gat
vių, puikiam, pramoningam mieste, 
kur dėlei pastatydinimo milžiniškų 
kazarmų prekyba neišpasakytai plė
tojasi, o kaina lotų ir namų per vie
nus metus dvigubai pakįla. Parda
vimo priežastis — kariuomenė.

Kreipkitės kuogreičiausiai prie sa
vininko—

A. Meldažis
1503—20th Avė., Rockford, III.

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvot skaudejimg.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | kruvg,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,

< Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart a«l 

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

AKINIŲ

AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYK1T MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampu IS-tos gatves Ant Platt’s Ąptiekos 2-rąs augStaa.
Valandos: nuo O ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieil*.

Tel. Canal 63SS

DR. B. M. ROSS
SPECIALISTAS

Kraujo, Nervu ir Šlapumu Ligų
F^asiteiravimas Dykai
OFISAS: 35 SO. DEARBORN STREET

Kampas Monroe Street, Crilly Building, Chicago, III.
Imkite elevatorių iki 5-tų lubų.

Dr. Ross yra gydytojas mokslą baigęs, registruotas 
ir turintis leidimą po tiesoms Illinois^ Valstijos

ĮSTEIGTA 25 METAI
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų. Nedė- 
liomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 Iš

ryto ir nuo 5 iki 8 vakaro.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams taaomas per 18 ma
tų kaipo patyria gydytojas, chirurgą* 
ir akuieris.

i v Gydo aitrias h ehronilkas ligas, vy
rų. moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pyta- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISta 
8t. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr
S 8 vakarais. Telephone C anai 8110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8—9 n’to, tiktai.

----------------------------------- ------------------ -

DR. W. YUSZKIEWIC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA# 
Kas turi skaudamas arba silpnas aku 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas -amt) i

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

9 rvt<j jki 1 po pisa.

Telephone Drover BHI

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Speeialiatas Moteriškų, VyrUkų, Vaiki 
ir visi ehronlikg ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—1 po pietų, f-4 
vakar*. Nedėldieniats 10—1 po pistų.

1354 S. HALSTED ST., arti 84 K 
CHICAGO. ILL

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

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. GL1SEI
į Praktikuoja 26 metai

Gyvenimas ir Ofisas 
1149 S. Morgan St. kertė 32 si. 

j; Chicago, III.
: SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedelio- 
mis vakarais ofisas u£<lux-yta*.

Telephone Yards 687

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamua akinius, «gmm5* 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 

785*88 Milivaukee av*^ arti Chicago av. 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 lAryto Iki 2 po pietų*

Tel. Haymarket 2484.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS



Pranešimai
Rockford, III. Liet. Ąelp. Fondo 

Rockt’ordo Skyriaus susirinkimas’ į- 
vyks gruodžio 23 d. 10 vai. iš ryto, 
Montague House, 1528 So. Main st. 
Draugai delegatai malonėkite pri- 
but susirinkiman paskirtu laiku, nes 
turim aptart daug svarbių dalykų.

Rašt. L. Palauckls.
IJšJL. Mandolinų Orkestrą rengia 

koncertą su plačiu programų Suba
toj, gruodžio 22, Mildos svet., ant 
trečių lubų, 7:30 vai. vak.

—Rengimo Komitetas.

I ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, MarM0™?8 

Slasiolaitės, iš Kauno gub., leisiu 
pav. Janapolės par. Bridpjaunės so
dos. Pirma gyveno Bostone, Gir
dėjau, kad yra ženota. Kas .ją žino
te, arba ji pati malonėkite atsisaukt.

Agota Beleckienė,
P O Box 48, Minden, W. \a.

REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

LDLD. Rajono įsteigiamoji kon
ferencija įvyks pėtnyčioj. gruodžio 
21 d. 8 vai. vak. M. Meldažio svet. 
Taigi visų L.D.L.D. kuopų delegatai 
kviečiami daiyvaut šioj konferenci
joj kuoskaitlingiausia. —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 
Am. 185 kuopa rengia P. Dubickui 
prakalbas. Prakalbos įvyks gruo
džio 23 d., 1 v. po pietų, T. A. Iva
novo svet., 137-ta ir Deodar gatv. 
Vietos ir apielinkės lietuvius ir lie
tuves maloniai kviečiame atsilankyt.

—Komitetas.

Lietuvių Laisvės Kliubas rengia 
dideles prakalbas ir koncertą, ku
rie įvyks nedėlioj, sausio 13 d. 1918, 
Pulaskio svetainėj, 18th ir Ashland 
avė, —Kl. Komitetas.

Rusų Social-Demokratų (Menševi
kų) Kliubo regiileris mitingas įvyks 
subatoj, gruodžio 21, 8 v. v, Bergo 
Mokykloj. 2058 AV. Division st.

—E. Laveter, sekr.

Nedėlioj. gr. 23, 4:30 v. po pietų, 
Kliubo “Znanije” bute M. Shinoi skai 
tys referatą tema: Kadetai, Oktiab- 
ristai ir 
kusi jos.

Dešinieji. Po to bus dis- 
Inžanga nemokama.

L. 1). K. MindaugioGvard. _
N 1, priešmetinis susirinkimas į- 
vyks subatoj. gruodžio 22, D. sve
tainėje. 1750 So. Union. —Draugai, 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarstymų, ir reikės 
rinkti administracija 1918 metams. 
Pradžia 7:30 vai. —S. J. Tverijonas

LDLD. 79 kuopos Roseland, III., 
susirinkimas Įvyks nedėlioj, gruod. 
23 d.. 10:30 vai. ryto. Aušros moky
kloj, 10900 Michigan avė.—Draugai, 
šis susirinkimas bus labai svarbus: 
reiks rinkti centro ir kuopos valdy
bos 1918 metams, todėl ateikite visi. 
Belo, kurie dar negavote knygos Bi
liūno Biografija, ateikite atsiimti.

—A. Grebelis, Rašt...

IL I k p. ir L. M. 
miras lavinimusP. S. .91 os kuopos b 

susirinkimas įvyks 
(nedėlioj); 9:30 vai 
ship House. 831 \V. 
ci’ją laikys medicinos studentas J. 
Bartasis. Inžanga dykai. —Valdyba

Gruodžio 23 d. įvyks LSS 29 kp., 
Springfield, HL nepaprastas susirin
kimas. Draugai ir draugės, būtinai 
pribukite visi yra svarbių reikalų 
aptarimui Sąjungos centro reikalais. 
Susirinkimo vieta: Pelr. Aliaus sve
tainėje. kampas 7-»os ir AVashing- 
ton st., 7:30 vai. vak.

—Seka'. J. Bubliauskas.

LSJL. 3čios kuopos susirinkimas i- 
vyks šiandie, 8 vai. vakare, 4501 S. 
Hermitage avė. —Draugai, visi atsi
lankykite, nes randas daug svarbių 
dalykų aptarti. —Komitetas.

Roseland. UI.— LSS. 137 kuopus 
pusmetinis susirinkimas ivyks se- 
redoj. gruod. 26. 7:30 vai. vakare, 
Socialistų svetainėj, 1101)9 Michigan 
avė.—A’isl nariai malonėkite pribuf 
laiku. Bus renkami darbininkai anl 
baliaus, kuris atsibus sausio 13 d. 
1918 metų. .Org. D. K. Sabaliauskas.

dažio svetainėje.- 
vykite laiku.

t. K v. vak.. Mcl- 
•Visi choristai al-

—Valdyba.

St. Louis, Mo.—LSS. 44 kuopa ren
gia viešas diskusijas tema: Ar Lie
tuvai butų geriau nepriklausomai ar 
autonomini? Diskusijos bus gruo
džio 23, 2 vai. po pietų. llth ir Cass 
gat. Kviečia visus atvykti. Komitetas

Roseland.—Let. Mot. Progr. Susiv. 
25-tos kp. priešineiinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj. gruodžio 23, 2 vai. 
po pietų. Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė. Draugės, malonė
kite atvykti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių dalykų svarsty
mui. Bus renkama nauja valdyba.

Sekr. G. Grybienė.

Jieškau savo brolio Jono šiaulio, 
Kauno g., Šiaulių pav., Pęčunėlių pa- 
rapijos. Metai prieš tai gj’veno Sne- 
boygan, AVis. Malonėkite atsisaukt 
arba kas žinote praneškite jo adre
są. Juozapas šiaulys,
Fort Sheridan, Ilk, Company E. 

40 Inf. .......................
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Reikalaujama Angliakasių
SAYLOR COAL COMPANY, Carney, Iowa, iki
Deš Moines, Iowa valstijos sostynė.

Mus žmonės uždirba nuo $80.00 iki $110.00 į 2 savaiti, l*a- 
dangi mes turime pilną aprūpinimą karų ir dirbama kasdien.

Carney yra 20 miliutų važiavimo nuo puikaus miesto Dės 
Moines, su 110,000 žmonių. Paimkite Fort Dodgc, Dcs Moi
nes ir Southern R. R. nuo Dės Moines, Io\va.

Geri namai $2.00 rendos už kambarį į mėnesį. Bažnyčios, 
mokyklos, pasilinksminimai, sankrovos.

Atsišaukite ypatiškai tuojaus į kasyklos superintenden-

Jieškau dėdės Kazimiero Graba- 
Jausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakueupėlių kaimo. Jis turi biznį— 
bekeris. Prašau atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite jo adresą.

Kazimieras Kaminskas, 
2320 AV. 24th St., Chicago, 111.

Jieškau brolio Petro Stiro, Kauno 
Hub., Pandėlio apielinkės, šekstinin- 
kų sodžiaus, — siuvėjas; paskutinis 
jo adresas buvo: P. Stira, McGregor 
The Tailor, Hartford. Conn. Malo
nėkit atsišaukti greitai: svarbus rei
kalas. John C. Stira.
4th ('.o. C. a C. Fort Columbia, Wash

Jieškau draugo Petro Katino, xe
niau gyveno DeKalb, UI., metai prieš 
tai - 
jau, 
link ė j t1

- Detroit, Mich. Dabar girde
ly vena Brookjyno, N. Y. anie
ji*. Jo paties meldžiu atsišau

kti arba kas kitas praneškite jo ad
resą. Turiu svarbų reikalą.

Mr. K. Opanskis, 
1009 Grove St., DeKalb, 111.

JIEšKO DARBO
PA J IEŠKAU DARBO už dreiverį 

prie išvežiojimo duonos. Esmi atsa
kantis. Galiu uždėti bondsą.

Chicago.Auburn

KEIKIA OARBININKV
tfv M m ■ ■ Vyrams ir Moterims VIII A U U A I JOKIOS rųšies metaloI I U K |S H I arba medžio dirbamose
įj f! 11 U | kapose, fabrikuose, bo-

teliuose, restoranuos, ga
liūnuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt, Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestjs.

Advance Employment Exchange 
2-ras augštas.—179 AV. AVashington st

REIKALINGA indų plovėja 10 vai. 
į dieną. Vienas nedėldienis dirba
mas, kitas—ne.
1356 So. Halsted SI., Chicago.

REIKALAUJAME —merginų arba 
moterų prie tvarkymo senų popie- 
ry. Reikalaujama patyrimo.
5306 bcderal St., Chicago, III.

REIKALAUJAMA — 500 vyrų dėl 
pjaustymo ledo. Gera mokestis. Ge
ras užlaikymas. Darbas duodama 
dykai SAM CUMMINGS
613 AV. Madison St., Chicago, III.

REIKALINGA —prityrusiu langu

62 AV. AA’ashington SI.

PARDAVIMUI

Chicago

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewcl 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandu už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x1^, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir lt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. VVestern Avė., 
Chicago, III. '

PARDUODI! Barbernę pigiai ir 
labai lengvais išmokėjimais; arba 

ant remtos. Parduosiu kiekvienam. 
Atsišaukite: 2953 W 38 St. U.hicago.

PARDAVLMUI kanarkos. Geriau
siai giedančioms nustatyta pirma 
kaina. $5 ir augščiau.
2644 W. 21 St., 2-ras augštas. Chgo.

PARSIDUODA labai pigiai kar
kiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų, 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 21-tos ir Oaklev avė.

GUST HAHNE
2401 So. Oaklev Avė., Chicago

EXTRA. — Greitu laiku turi būt 
parduota (dar šįmet) Kriaučių Dirb
tuvė arba Cleaning and. Dyeing 
Store, iš priešasties savininko sku
baus išvažiavimo į kariuomenę. Kas 
supranta tą darbą, tas nusipirkęs ne
sigailės, nes biznis eina gerai ir nuo 
senai išdirbtas, randasi geroj vietoj

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia gerb. J. žemaitės naudai vakarą 
su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes.------- -------------  -------- v -
norime tą vakarą padaryti vienu iš| ant Northrwest sidės, 1060 Noble st. 
pasekmingiausių, kad parodžius ger
biamai žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

irti Milvvaukce avė. Chicago.

gija rengia vakarą su perstatymu. 
Bus lošta “Eglė žalčių Karalienė”. 
Vakaras įvyks sausio 27 d., 1918 m. 
C.S.P.S. svet. Todėl meldžiame ki-

EXTRAv—Parduodu puikų naują 
pianą, naujos mados, už pusę kainos. 
Pardavimo priežastis — cinu į ka
riuomenę. Butų geistina išmainy
ti ant loto. Atsišaukite po numeriu: 
3537 So. AA'alIace str., 1 lubos. Chgo.

tų draugijų 
na.

RAKANDAI
—Komitetus.

Pranešam 
draugijoms, 
Febr. 3 d..

visoms progresyvėms 
kad nedėlioj, vasario- 

1918. Pulaskio svet. 1711 
So. Ashland ir 18 gt. Keistučio Pas. 
Kliubas stato scenoje trijų veiks
mų dramą "Pikta dvasia”. Tikimės, 
kad progresyvės draugijos ir kuo
pos nerengs tą nedėldienį jokių va
karų, idant neužkenktume vieni ki
tiems. —Komitetas.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai 
3203 S. Halsted S U Chlcag* 

Tel. Drover 7179.

EXTRA
Jauna pora priverst* paankant na 

vo puikius, beveik naujus, rakandnt 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuro^s, už 120. Vė 
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gv» 
rancija už $115 ir $225 Vietrola 
brangiais rekordais už $60.00. li> 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus Ora- 
nat. Viskas vartota vos • savaites 
Persiduos taipgi po vieną. Atsiiaa- 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1923 
So. Kedzie avė., arti 22-roa gat., 
Chicago, Hl.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

g Saylor Coal Co., .... Carney, Iowa
■IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Paskutinė Proga Pasipelnyti
BUCK RUN OIL ±±2 REFINING C2
____ i__ __ ________________________________________________________ !______________________  * ‘..

RAKANDAI
JAUNA PORA turi parduoti pui

kų seklyčios setą, tikros skaros, di
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimenli- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul iųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo > 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinii^ atsišaukite:

45th St. and Savvyer avė. 
Agentas pasisiuntimui

RANKVED1S
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa 

gelbos mokytojaus.

Kaina $L25.
Tvirtu apdaru $1.50.

Galima gauti Naujienų
Administracijoje,

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

MAŠINA TUOJAUS.
JUMS KAINUOS $9.50.

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas j tisų pačių

Vienas Gydytojas Sako:
Daug žmonių mačiau nerviš

kai suirusiais, nuolatos ken ta li
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturėjimų, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams.

$9.50

Skourup’o sveikatos 
Mašina

1840 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

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 St, 
Chicago, III.

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau* 
siu budu įsigysite nau
dodamies Naujie
nų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel
bi mą ir tas jūsų pasi- 
skejbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas CanaI 1506

Naudokis šiųja mašina nuo 
šių ligų, kaip lai: Bcumatizmo,

durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojinio energijos ir 
nusilpnėjimo.

piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savai t i.

Visuš laiškus adresuokite i:

H. P. SKOURUP & CO.
30 SO. HALSTED ST., 

P. O. B. 200 Chicago, III.

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių, lenciūgėlių, deimantų, brau- 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų.
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktą gauti piginus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
Jauksą 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 Chicago) 
Pirmiau gyvenau 2256 W. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER, 

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

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
holatuni Co. Prieš eisiant gult iš

tepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toji mostis išima pienius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampoinis.

J. RIMKUS,
y. O. Box 36, Iloldbrook, Mass.

Ščrai BUCK RUN OIL AND RE-
FINING KOMPANIJOS
Pakįla nuo IO d. Sausio-Jan.
Šita pasekminga aliejaus kompanija paskyrė labai 
mažą dalį savo šėrų beparduoti po $1.00. Nuo 10 
d. -Sausio-Jan., 1918, visi serai pakįla ant $1.25 ar 
daugiau. Dabar ptoga padaryti pelnus greitu lai
ku. Daugelis lietuvių jau prisidėjo prie tos au- 

į gančios aliejaus kompanijos. Prisidėkite ir jus.
Bet prisidekite tuojaus. Juo greičiau prisidėsite 
—tuo daugiau laimėsite.

Šulinys No, 1 jau išgręžtas.
Kompanija tuojaus pradės parduoti savo aliejų ir 
tokiu budu daryti pelnus. Kaip greit darbas bus 
užbaigtas prie šulinio No. 1, tuojaus bus pradėta 
gręžti šulinys No. 2 ir kili. Gręžimo darbas bus 
sparčiai varomas priekyn. Juo daugiau šulinių ši 
kompanija išgręš, tuo didesnių pelnų susilauks 
jos šėrininkai.

Ši kompanija turi geriausius alie- 
jaus laukus:

3520 akrų geriausios 
paviete, Oklahomoje; 
“Bald Ilill” aliejaus 
("Bald H iii” aliejaus 
daugiau aliejaus, negu 
Didelį plotų aliejaus žemės garsiame Nowa- 
la distrikte, Okla. (Po kiekviena pėda šios 
žemės yra aliejaus; keliolikos pėdų atstume 
yra tekanti aliejaus šuliniai. Iš visų pusių 
šitos žemės randasi šimtai aliejaus šulinių.)

Belo, BUCK RUN OIL AND REFINING CO. turi 
pasirinkimui apie 5000 akrų geros aliejaus žemės 
Kentueky valstijoj. 'Taipjau dabar vedamos ta
rybos, kad užėmus svarbius aliejaus laukus Okla- 
honia, Kansas, Tennessee, AASoming ir kitose val
stijose. A7isi šios kompanijos aliejaus laukai \ ra 
parinktiniai.

Nauja aliejaus gadyne prasideda.
Visiif, kur lik pasisuksi, reikalingas aliejus. Auto
mobiliai. aeroplanąi, traktoriai, laivai, geležinke
liai ir visokios įvairios rųšies mašinos sunaudoja 
daugybes aliejaus. Negana to, vaistinėse išdirba
ma įvairiausi vaistai, perfiumos, muilai, ctc. Tik-

Stebėtinus turtus
atnešė maži investmentai į sekančių aliejaus kom
panijų serus:

pakilo ikipakilo iki ........................... $10,000.00
$500 investuotų į New York Oil Co

$500
pakilo iki ......................  15,000.00

investuotų Į Pccrless Oil Co.
, pakilo iki ............................... 21,000.60

investuotų į Pino) Oil Co. 
pakilo iki ..............

investuotų į Keru Oil Co
pakilo, iki ................................ 120,000.00

investuotų į Coline Oil Co.
pakilo iki ........................... 230,000.00

Aliejaus biznis nėra akla spėkų-

$500

$500

$500

54,000.00

aliejaus žemės Atoka 
70 akrų garsiamjame 

lauke, Oklahomoje. 
laukas išduoda dabar 
visa VVyohiing vaisi.)

Tik žmonės, mažai apsipažinę su ali'ejaus bizniu, 
mano, kad investmentai į atsakančias aliejaus 
kompanijas yra spekuliacija. Valdžios skaitlinės 
(o jos yra teisingos.) parodo štai ką: tik 15 pro
centas įvairių prekybinių biznių nusiseka, kuomet 
aliejaus biznyje suvirs 90 proc. gręžtų šulinių nu
siseka. Suv. A'alsL skaitlinės parodo, jog bankose 
pražuvo daugiau žmonių pinigų bėgiu 5 metų, ne
gu visose aliejaus kompanijose per 50 metų. įlan
kose žmogus gauna tik I ar 6 procentą, o aliejaus 
biznyje nuo 200 ir augščiau. Kuris biznis yra 
saugiausias ir pelningiausias? Atsakymas yra lik 
vienas — ALIEJAUS BIZNIS.
Pagalvok tamsta.
Aliejaus biznis sutvėrė daugiau milionų trumpes
niu laiku, negu visi kiti pasaulio bizniai krūvon 
paėmus. Neteisingi raportai apie aliejaus biznį, 
apie aliejaus trustą—atstūmė daugelį žmonių nuo 
geriausių progų padaryti turtus. Bet tie, kurie 
turėjo drąsos įdėli savo sutaupintus pinigus alie
jaus bizniu, pasipelnė šimteriopai, tūkstanteriopai, 
įgyli turtai 
senų skolų, 
ginu namų.
visi turtai įgyti iš visų pasaulio aukso ir sidabro 
kasyklų.
Dabar tamstai proga prisidėti

- ALIEJAUS BIZNIS.

iš aliejaus biznio atmokėjo daugiau 
aprėdė daugiau žmonių, pastatė dau- 
suteikč daugiau laimės ir turto, negu
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Sulyg paskuiinii/jų apskaitliavimų Suv. Valst. biu
ro, šiandie trūksta aliejaus suvirs 50 milionų bač
kų. 'Todėl aliejaus kaina nuolatos kįla. štai pas
kutinėse dienose, nekuriose vietose pakilo plie
kų pasieks $5.00 ir daugiau už bačką. Brangesnės 
ku pasieks $5.00 ir daugi iu u žbačką. Brangesnės 
aliejaus kainos suteikia didesnius pelnus aliejaus 
kompanijoms.

Aliejaus kompanijų šerininkai 
greitai turtėja.
Milžiniški pelnai padaromi Įvairių aliejaus kom
panijų. Didžiausi pasaulio turtai sukrauti iš alie
jaus. Kur tūkstančiai žmonių padarė turtus, ten 
dar daugiau tuksiančių padarys naujus turtus. 
Motina žemė pilna turtų, žmonės turi juos išimt 
iš žemės paslėptų aruodų ir pasinaudoti iš jų. Ir 
tie žmonės pelno daugiausia, kurie pasinaudoja 
pirmiausia. Aliejaus biznis nelaukia nė vieno. 
Kas pirmesnis — tas geresnis.
Klysdami pilnesniu informacijų ir siųsdami orderius adresuokite tekančiai:

J. ILGAUDAS Mgr., CHAS. WOOD & CO.
110 S. DEARBORN ST SUITE 1016 CHICAGO, ILLINOIS

Vietiniai lietuviai atvažiuokite į musų ofisą pasiteirauti. Parodysime aliejaus laukų paveikslus, 
žemlapius ir duosime kuopilniausius paaiškinimus.Ofisas atdaras subatos vakare iki 8 vai., nedėlio- 
mis tarpe 10 ir 2 vai. po pietų. Taipgi ofisas busatdaras per Kalėdas ir Naujus Metus.

prie augančios, pasekmingos BUCK RUN OIL AND 
REFINING KOMPANIJOS, kurios pelnai iš gręžia
mų aliejaus šulinių atneš didelius turtus visiems 
šėrininkains. Jųsų investuoti pinigai pakils ant 
25,% bėgiu kelių savaičių, jeigu pirksit šios kom
panijos
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Šerus dabar.
Dabar 100 

d. sausio 100
Dabar 200 

d. sausio 20(1 
Dabar 500 

d. sausio 500 
Dabar 1000 
d. saus. 1000

serų 
Šerų 
šėrų 
šėrų

seru 
serų 
šėrų

kaštuoja $100
kaštuos $125 ar daugiau
kaštuoja 200

kaštuos 250 ar
kaštuoja 500

kaštuos 625 ar
kaštuoja 1000

daugiau

daugia

daugiau* 
Pasiskubinkite prisiųsti savo orderius tuojaus. Pa
skiria Šerų dalis bus greitai išparduota. Nauja 
dalis parsiduos brangiau. Todėl pirkite Šerus da
bar, pakol dar galite gauti,po $1.00. Jeigu visų 
pinigų iškarto negalite prisiųsti, tai užsirašykite 
šėrus anl išmokėjimo per 4 mėnesius. Jfisų or
deris Imi pasiekti musų ofisą nevėliau kaip 10 die
ną Sausio-January.
Priimame Liberty Bondsus už- 
mokestin už serus.
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HASTERižfih

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

J Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jų- 

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

Master Deslgning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikog 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan av 

Chicago, III

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI K Al T 15
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

PRANEŠIMAS
Pranešu visiems savo kostumieriams, kad aš pa

dariau puikiausių Kalendorių dėl kiekvieno mano 
kostumierio ir draugo.

Kartu padėkavoju tiems, kurie mane lankėte 
pereitus metus ir neužmiršit ir šįmet.

Visiems duosiu atmintį.
i J. M. KIBORTAS,

3357 So. Halsted Str
....... .. .............................

Chicago, III

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

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

DR. C ARTER
. Chicagos seniausias ir pasekmlngiausias

Akly-Ausų-Nosies i Gerkles
SPECIALISTAS

GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS«
Nebrangios Mokestįs. Patarimas dykai.

120 South State Street
Arti The Fair

VALANDOS: 9—7; NEDĖLIOJUS 10—12 
Visas Aptras Ai'gštas


