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Talkininkai atmeta vokiečiu pasiulima
Talkininkai nori pir= 

miausia pergales
Atmeta vokiečiu taikos pasiutimą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
29. 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

ANGLIJA ATMATA VOKIEČIŲ 
TAIKOS PASIŪLYMĄ.

Lloyd George sako, kad talkini
nkai turi pasiekti savo tikslus.

LONDONAS, gr. 28. — Pn- 
niteras Lloyd George savo laiš
ke, kurį jis pasiuntė darbo kon
gresui, sako:

“Atsiekimas tikslu, už kuriuos 
talkininkai kariauja', yra būtinai 
reikalingu ateities laisvei ir 
žmonijos taikai."

Premiero pranešimas skaito
ma kaipo Anglijos atsakymas i 
Vokietijos taikos pasiūlymą.

Premieras savo laiške sako, 
kad pranešimas apie karės tik
slus gali Indi padarytas tik su
sitarus sufAnglijos talkininkais. 
Klausimos išleidimo naujos tu 
ndros deklaracijos yra visuomet 
alkoje talkininku valdžių.

True translation filed with the post 
mastei- at Chicago, III., on December 
29, 1917, as required by the act of 
October 6. 1917.

ATMETA VOKIETIJOS TAI
KOS PASIŪLYMĄ IK 

FRANCIJA.

Rusija gali daryti atskirą taiką, 
bet talkininkai vistiek karaus. 
Rekalauja Elzace-Lorraine.

PARYŽIl S. gr. 27 (suvėlin
ta). Francijos '■ užrubežiniu 
reikalu ministeris Pinchon šia- 
odie atsakydamas atstovu bute 
i vokiečiu taikos sąlygas išdės
tytas Rusijai, užreiške, kad 

čFrancija nepriims taikos sąly
gomis buvusioptis prieš karę. 
Jis tikrino, kad Vokietija sten
giasi įtraukti Franciją Į savo ta
rybas su bojševi^iis, bet kare 
tęsis, nežiūrint ar Rusija pada
rys ar nepadarys atskirą taiką.

('žrubežiniu reikalu ministe- 
ris sako, kad Vokietija stengia
si užvilkinti tarybas su Rusija, 
tuo pačiu laiku ^Įsteigiant pirk- 
lybinius ryšius, manydama, kad 
tuo budu bus galima bolševi
kus sumušti vėliau.

Kalbėdamas apie sąlygas, ku
rias centralinės valstybės pa
siūlė rusams, kaip jos šiandie 
'paskelbtos, jis pasakė:

“Vokietija bando mus įtrauk
ti j jos maxinudistu tarybas. Ke
ntėję kaip mes kentėjome, mes 
negalime priimti taikos, parem
tos status quo ante (pirmesniam 
stovyje/. Susitarę su savo tal
kininkais mes esame pasirengę 
svarstyti tiesioginius pasiūlymus 
apie taiką, bet šis yra netiesiogi
nis.

“Rusija gali tarties ar nesita- 
rti apie atskirą taiką su musu 
priešais. Kiekviename atsitiki
me kane dėl mus tebesi tęs. Tal
kininkė apleido mus, talkininkė, 
kuri pirmesniais metais įgijo di
delės, pergalės. Tai yra didelis 
pasisekimas musu priešams, bet 
kita talkininkė atėjo; iš kitos pu
sės pasaulio demokratija paki

lo prieš Vokietijos užkariavimo 
apetitą.

“Paryžiaus konferencijoj iš
dirbta programas ir pasekmė 
bendro veikimo iš talkininkų 
pusės bus greitai jaučiama net 
Makedonijoj. Vokietija ir jos 
talkininkai pradėjo negalimą 
dalyką užkariavimą pasau
lio. Pasaulis juos užkariaus.”

M. Pichon užreiške, kad pas
kelbtosios bolševikų slaptos su
tartis nesukompromitavo Fran
cijos.

Alzace-Ix)rraine klausimas.
Po paminėjimui vokiečių už- 

reiškimo, kad Alzace ir Lorrai- 
ne (Lotaringija) niekad nebus, 
atiihiotos. Pichon pasakė:

“A Izace-Lorraine klausimas 
paliečia ne vien tik Franciją. 
l ai yra pasaulio klausimas, 'l ai j 
nėra teritorijos problema, bei i 
moralė problema. Jos išrišime 1 
rymo ar pasaulis turės pastovią 
taika." v 

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as requircd by the act of 
October 6, 1917.

TALKININKAI MANO TIK 
APIE PERGALĘ.

J
Jie/niekad nesugrąžįs vokie- 

čian|Įš kolonijų — sako North-
F' cliffe laikraštis.
Į ______
LONDONAS, gr. 28. Tal

kininkai nebus pagauti i slastus, 
užtaisytus gudrios vokiečių dip- 
joųiatiškos strategijos, bandant 
Įvykinti visuotiną taiką per Ru
sijos bolševikus.

The Daily Mail, vienas iš lor
do Northcliffe laikraščių, gal
būt iš visų anglų privatiškame 
gyvenime* turinčio didžiausį pre
mjero Lloyd George užsitikėji- 
mą. šiaip rašo šįrifct apie vokie
čių taikos sąlygas:

“Trįs sąlygos aiškiai parodo 
farsos vyliugystęj

“Pirma, yra reikalavimas, 
kad Vokietijos kolonijos butų 
jai sugrąžintos. Anglijos impe
rija turės būti į padanges iš
sprogdinta pirm negu tas atsi
tiks.

“Antra, yra pasiūlymas, kad 
abi kariaujančios pusės atsisa
kytų nuo atlyginimo karės kaš
tų už nuostolius. Atsakymas 
tam yra tai, kad mes turėsime 
susilpninti musų reikalavimą1 
atlyginimo Belgijai kada mes 
busime priversti, bet nepirmiau. •

“Trečia, yra pasiūlymas, kad 
visi talkininkai priimtų Rusijos 
pasiūlymus kaipo jų pačių ir 
pavestų savo diplomatiją į bol
ševikų rankas. Bet talkininkai 
negalvoja apie taiką. Jie galvo
ja tiktai apie pergalę ir jie ma
no įgyti pergalę’J.

Pelnas kuo ne dvigubai 
padidėjo.

CHICAGO. ('reninery Pa- 
ckage Mfg. Co. šiemet pelnas 
siekė $696,789, kuomet pernai ( 
pelnas siekė tik $381,341. ’

f i ne translation filed wltn the poit- 
master at Chicago, III., on Deceinbei 
29, 1917, as required by the act of 
Uctober 6, 1917.

VALDŽIOS NUOMONĖ
NEPERSIMAINIUSI.

Sako Washingtonas.

WASHINGTON, gr. 28. — Jo
kios oficialės žinios, neformalės 
ar kitokios, apie taikos sąlygas, 
svarstomas tarpe bolševikų ii’ 
cčn tralinių valstybių, šiandie 
nepasiekė valstybės departame
nto ir valdininkai sako, kad jie 
nežino kada ir kaip jos lankti.

Valdžios nuomonė nėra per
simainiusi.

Administracija skaito, kad 
Amerikos karės tikslai ganėti
nai aiškiai buvo išdėstyti prezi
dento VVilsono atsakyme Į po
piežiaus taikos pasiūlymą ir pa- 
staroje jo kalboje kongrese.

True translation filed with the post- 
<naster at Chicago, III., on December 
29, 1917, as required by the act of 
Ictober 6, 1917.
ANGLIJOS LAIKRAŠČIŲ NUO

MONĖS NEVIENODOS.

Vieni mano, kad vokiečių klikos 
pasiūlymas yra nuoširdus, 

kiti — kad tai spąstai.

LONDONAS, gr. 28. Cio- 
nailinė nuomonė apie cen trali
nių valstybių atsakymą Į bolše
vikų taikos sąlygas, kiek galima 
spręsti iš šįrytinių laikraščių re
dakcinių straipsnių, eina dvie- 
jomis svarbiausiomis linijomis.

Iš Vienos puses, matomai, jau
čiama, kad centralinės valstybės 1 
padarė pilnai nuoširdų pasiūly
mą tuoj aus užbaigti karę, kuo
met iš kilos pusės užreiškiama, 
kad jie užtaisė gudrius slastus, 
kuriuose jie tikisi, nors veltui, 
pagauti talkininkus. 

True translation filed with the posl- 
master ai Chicago, III., on December 
29, 1917, as requir4l by the act of 
October 6, 1917. J

VOKIEČIAI SIUNČIA MUŠIN 
KAREIVIUS PO SARGYBA.

FRĄNCUZŲ FRONTAS, gr. 
28. — Vokiečių kareiviai iš ne
kuriu Prūsijos miestų yra siun
čiami į frontą po ginkluota sar
gyba “kaip kriminalistai yra 
vedami prie nužudymo", sako 
laiškas, rastas ant vokiečių ka
reivio, užmušto dabartiniuose 
luošiuose Francijos fronte.

Svėrė 800 svarų.

PH1LADELPHIA, Pa. Ne
gras “Baby Jim” Simons, 37 m., 
svėręs 800 svarų ir, manoma, 
sunkiausias žmogus pasaulyje, 

1 pasimirė. Jo lavono perveži- 
J m ui paimta visas tavorinis va
gonas.

ŠUNIS KA RĖŠ LAUKE.

o p y r i e h f 
Un<l»rwood & Une»efwoo

Alaskos šunį s yra vartojami pirmose linijose Vogezų kalimo 
se, Francijoj, pervežimui amunicijos. Alaskos, kaip ir daugelis 
kitokios rūšies šunų, buvo pasiųsti į Franciją karės pradžioje.

frue translation filed with the post 
inaster at Chicago, III., on Decembei 
29, 1917, as required by the act of 
jctober 6, 1917.

Francijos karės 
tiksiai

Už KĄ FRANCIJA KARIAUJA?

Trokšta pergalės, kad užtikrinus 
taiką. .

PARYŽIUS, gr. 27. — Ųžru- 
bežinių reik. inin. Pinchon šian
die kalbėdamas atstovų bute a- 
pie Francijos karės tikslus, pa
sakė, kad pirmuoju tikslu yra 
pergalėti.

“Bet kodėl ” tęsė jis. “Kad 
užtikrinus pasauliui teisingą ir 
brolišką taiką. Mes trokštame 
paliuosavimo musų užimtų teri
torijų, teisingo atylginimo už tą, 
kas buvo iš msų prievarta išplė
šta, sugrąžinimo AIsace-Lorrai- 
ne, atlyginimo už padarytus 
nuostolius ir gvarancijos tarp
tautinėmis sutartimis pastovios 
taikos.”

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as requircd by the aet <>f 
October 6. 1917

KAIP ŽIURI ANGLIJOS 
DARBININKAI.

—4—
LONDONAS, gr. 28. Dar

bininkų kongrese šiandie Ar- 
thur Henderson pasiūlė pilnai 
priimti prezidento Wilsono iš
dėstytuosius karės tikslus.

“Karė, — sakė jis, — virsta 
kova tarp senosios ir naujosios 
valdžių sistemos. Slaptoji dip
lomatija ir priverstinas karei
viavimas turi būti padaryti ne
reikalingais.

“Talkininkai turi atsižadėti 
savo mierio sutverti nepereina
mą užtvarą prieš Vokietijos 
žmones. Vokietijos autokrati
ja turi užleisti vietą demokrati
jai. Militarizmas turi būti pa
žemintas visame pasaulyje".

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Novembei 
29, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.
GENERALIS STREIKAS 

HAMILTON, O.

Unijistai paskelbė streiką 
delei pasodinimo kalėjimai! 

j y vadovų.

HAMILTON, Ohio, gr. 28. — 
4,000 organizuotų darbininkų 
šiandie, atsisakė eiti į darbą ir iš 
tos priežasties gimė unistų ge- 
nerals streikas, kaipo pasekme 
pasodinimo kalėjimai! vakar 
dieną 30 unijų vadovų, kuriuos 
kaltinama kaipo riaušininkus 
laike čia iškilusios betvarkės. 
Vadovai nutarė, kad streikas tę
sis tol, kol areštuotieji nebus 
pat mosuoti iš kalėjimo.

Beveik kiekviena dirbtuvė 
mieste yra uždaryta ar labai pa
liesta.

30 kaltinamų kėlime riaušių 
vakar pasisakė esą nekaltais ir 
atsisakė rupinties užsistatyti ka
uciją. Daugelis moterų, kurios 
kaltinamos irgi kėlime riaušių, 
taipgi neprisipažino pro kaltės, 
bet tapo ]Kihiosuotos pagal pa
žinimą be kaucijos.

True translation filed \vith the post- 
rnaster at Chicago, III., on December 
29, 1917, as iequired by the act of 
October 6, 1917.

VALDŽIA UŽGRIEBIA
bLektrą.

Pagaminamą Niagara 
dirbtuvių.

VVASH1NGTON, gr. 28. — 
Valdžia šiandie rekvizavo pajie- 
gą, pagaminamą Niagara Fall 
Povver Co., Hydraulis Power 
(k>. of Niagara Falls ir Cliff E- 
lectrical Distributing Co., kad 
užtikrinus ganėtiną aprūpini
mą elektros pajiega karės dar
bu. €

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Baltgudija steigia sa
vo respubliką

Baltgudijos Rada susirinko 
Minske ir paskelbsianti savo 

nepriklausomybę......

LONDONAS, gr. 28. —Iš 
Petrogrado šiandie prane
šama, kad paskelbta yra įsi- 
steigimas Baltgudijos (Bie- 
lorossija) respublikos. Val
dančioji teritorijos įstaiga—- 
Rada, susirinko Minske. Iš 
ten bus išleistas Įr neprigul- 
mybės paskelbimas.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as required by the act <of 
October 6, 1917.

KALTINA VOKIEČIUS.

Išveža Italijos dailės 
brangmenis.

WASHINGTON, gr. 28. — 
Ihisiau-oficialis pranešimas iš 
Rymo sako:

“Patirta yra, kad priešas iš
vežė Į Vienną, Budapeštą ir Ber- 
liną viską, kas galima buvo pa
imti iš privatiškų ir viešų namų 
ir bažnyčių."

Vokiečių sutvėrimas žinovii 
komisijos apgynimui dailės da
rbų užimtoj Italijoj yra smer
kiamas kaipo priemone paslėpi
mui plėšimų.

Rusai priima vokiečių 
sąlygas

frue translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

UŽGRIEBĖ PRIVATIŠ- 
KUS BANKUS PETRO

GRADE

Tarpe užgriebtųjų yra ame
rikiečių New Yorko ban
ko skyrius. Viršininkas 
buvo areštuotas.

PETIU)(r!TAI>AS, gr. 28.
Kareiviai veikiantįs sulig palie
pimu finansų komisaro Menšin- 
skio šiandie apsupo ir užgriebė 
visus privatiškus bankus Petro
grade, jų tarpe skyrių Ncw Yo
rko banko National City Bank 
of New York. Manažeris B. R. 
Stevens buvo areštuotas ir trum
pam laikui sulaikytas.

Daugelio bankų direktoriai 
buvo areštuoti. Keletas atidavė 
raktus Į bankų įnnigynus, bet 
Stevens atsisakė.

Atidarymo bankų laiku rau
donosios gvardijos skyriai susi
rinko gatvėse ir užtvėrė Įėjimus. 
Vėliaus, vadovaujant Menšins- 
kiui. Įeita i bankus. Duota pa- 
liupimai, kad darbas butų per
trauktas ir kad bankai atiduotų 
savo popieras ir raktus į jų pi
li igynus. Didžiumoje atsitiki
mų, jokio pasipriešinimo neda
ryta. Stevens užreiške, kad jo 
bankas pinigyno neturi, bet tik 
mažas saugiąsias šėpas. Po jo 
arešto jam leista sugrįšti Į ban
ką, kuris tapo pastatytas po sa
rgyba. Areštuotieji bankų di
rektoriai kaltinami “sabotaže".

Telefono veikimas buvo per
trauktas visame mieste vienai 
valandai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as re(|iiired by the act of 
October 6, 1917.

$100 UŽ

Ir net už tokią kainą sunku 
jų gauti Danijoj.

ATLANTIKO UOSTAS, įr.- 
28. - Danijoj anglįs parsidavi- 
nėja po-$1OO už toną ir tai net 
už tokią kainą sunku jų gauti. 
Tokią žinią atvežė Amerikos 
ambasadorius Danijoj l)r. Mau- 
ricc F. Egan, šiandie atvykęs 
čia iš DiUHjos ant danų laivo, 
pirmo hjjp Per keletą mėnesių 
atplaukusio tiesiai iš Danijos.

Maisto trukumas.

Visiems Danijos gyventojams 
išduodamos duonos ir cukraus 
kortelės, o kitų reikmenų visai 
nėra.

“Pusė svaro sviesto duodama 
į savaitę kiekvienai ypatai, — 
sako Egan. Arbata parsiduo
da po $3 svarits. Kiekvienas 
žmogus gali gauti pusę svaro 
kiaulienos kas dvi savaiti. Ka
lakutai parsiduoda po 80c. sva-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
29, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

PAKILO RUBLIO KURSAS.

BERNE, Šveicarija, gr. 28. — 
Delei Rusų-vokiečių taikos tary
bų biržoje pakilo kursas rublio 

ir markės.

True translation filed with the poet* 
master at Chicago, III., on Decembei 
29, 1917, as required by the aet of 
October 6, 1917.
Rusai priėmė vokiečių suei

gas kaipo pamatą taikos 
taryboms. Tarybos atsi
naujins sekamą seredą.

AMSTERDAM, gr. 28. — 
Sulig šiandie gautos iš Brest 
Litovsko' per Berliną žinios', 
Rusijos taikos delegacija 
priėmė grafo Czemino vg*- 
kiečių sąlygas kaipo pamar 
tą” visuotinoms taikos de
ryboms ir konferencijos at
sinaujins Brest Litovske se
kamą seredą.

Czerninas pareikalavo 
tuojaus pradėti derybas apie 
dalykus, paliečiančius vien. 
Rusiją.

True translation filed with the post- 
i master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as rcquired by the act of 
October 6, 1917.

TROCKIS RAŠO NAUJĄ 
NOTĄ TALKININKAMS

Tarybos pertrauktos 10 
dienų.

PETROGRADAS, gr. 28. 
—Centralinių valstybių de
legatai į taikos konferen
ciją Brest Litovske sutiko 
pertraukti taikos tarybas 10 
dienų. - Jos bus atnaujintos 
sausio 4 d. dar nepaskirtoj 
vietoj.

Bolševikų užrubežiniu rei
kalų ministeris, sakoma, ra
šo naują notą talkininkų am 
basadoms, vėl kviesdamas 
jas dalyvauti taikos tarybo
se. -

Trockis taipgi, sakoma, 
rengia naują atsiliepimą j 
viso pasaulio žmones.

Rusų delegatai j taikos ta
rybas rytoj ar subatoj su- 
grjž į Petragradą.

Pertraukė rausius.
Yra pranešimų, kad Ros

tove padaryta pertrauka 
musių tarp bolševikų ir gen. 
Kaledino kareivių, su neu- 
trale juosta tarpe abiejų pu
sių linijų.

True translation filed with the»p<> £ 
master at Chicago, III., on Decembcr 
29, 1917, as required by the act of 
Oetober 6, 1917.

30 NORVEGŲ ŽUVO.

Ant penkių laivų.

LONDONAS, gr. 28. — SuKg 
pranešimo, išleisto Norvegijos 
užrubežiniu reikalų ministerijos 
ir perduoto iš Copenhageno Ex- 
change Telegraph Co. kores
pondentu, 30 norvegų jurinin
kų manoma yra žuvę ant pen
kių norvegų laivų, j>askandmtų 
vokiečių subinarinos. •

True translation filed witb the post- 
master at Chicago, III., on December 
29, 1917, as requircd by the act of 
October 6, 1917.

SUDEGĖ SANDĖLIS

OMAHA, Neb., gr. 28. — An
ksti šiandie sudegė Missouri Pa
cific geležinkelio tavorų sandė
lis prie 15 ir Nicholas gatvių. 
Apie tuzinas prikrautų vagonų 
irgi sunaikinta. Nuostoliai sie
kia $100,000.



Skaitytoju Balsai
įUt išreikštas šiame skyriuje nuo- 

mones Redakcija neatsako.]

Subata, Gruodžio 29, 1917NAUJIENOS, Chicago,v UI.
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Vis dar nenustygsta.

Tas Dievo mokslų daktaras 
Mahauskis vis dar negali nusty
gti. Gavęs užtektinai į kailį nuo 
‘‘Naujienų jis dabar užsimanė 
išbandyti laimę prie tautininkų, 
šiomis dienomis jis įprastu bildu 
užatakavo vietinio tautininkų 
laikraščio redaktorių, kam šis 
teikėsi sudraust jį, būtent, pasa
kė, kad nors jis ir kunigas, bet 
taip taukšti, kaip kad jis tauš
kia savo neva “konferencijose”, 
esą “nesveika”.

Dievo mokslo daktaras dabar 
giriasi kunigų organe, kad savo 
tauškimų galįs paremti davatkų 
surinktais “faktais”. Man ro
dos, kad tas “daktaras” vis tiek 
turėtų suprasti, jogei pagrindas 
Dera klioštorius, o laikraštis— 
davatkų albumas.

Bet jeigu jau jis taip užsima
nė skalbti biaurius bedievių ir 
socialistų” skalbinius (jis, beje, 
sako: darbus), tai ar jisai 
kartais negalėtų patarnauti vy
čiams ir Juozapo susaidės bo
sams. Tie “kramolos malšinto
jai** išties visai murzini — nuo 
galvos iki kojų. Paskalbk juos, 
priefeli! —Daktaro Prietelis.

Be melo negali apsiet.

Kažiu-koks ponas Tiesos Dra
ugų Pataikantis kunigų Draugo 
288 numeryj rašo iš Valparaiso 
korespondenciją, kurių jis sten
giasi, kiek drūtas, išniekinti vie
tos socialistus. Rašo vyras, me
luoja, ir nekaista. Jie be kitko, 
Ivirtina, kad p-lė B. žilvičiutū 
pereitais metais priklausius prie 
socaHstų kuopos. Oį/tai gry

 

niausias melas. P-lė 'jžilvičiutė 
niekados nėra bu socialistu 
kuojios narė. Lai K paliudyti 

kuopos knygos if protokolai. 
Galinus puti p-lė žJilviciutė nu
sistebėjo, pamačius kunigu

taikinio prasimanymų. Kokiu 
tikslu gi tas ponas taip meluo
ja? Lš principo, kad kunigų 
tarnautojau be melo negali ap
sieiti? Veikiausia.

| kitus jo pliauškalus nema
tau reikalo nė atsakyti. Mokinys.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti grajit 
į trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant sniui- 
kos, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

j NAUJAGADYNIšKA
] KONSERVATORIJA
d PRANK BAGD2IUNAS 

Direktorius
j 43 8o. Union Avė. Chicago.

fX r
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Sugrįžo
Scenoje stato “BIRU?

Ned., Gruodžio-Dec. 30
C. S. P. S. Svetainėje

1126-28 W. 18tH Street

_ __________ ■ ■ • b v | ■
Keturių veiksmų drama iš laikų Al! f| f| I VI fl III i D EIT O ' G"'' 

' spaudos persekiojimo Lietuvoje UUlIlUIIIIU II UUltlCIlU

S” DRAUGIJA
Pradžia punktualiai 6:30 vai. vakare 

Inžanga 35c ir augsčiau
Atsilankę pamatysite gyvą paveikslą tų 
laikų, kuomet Lietuvoje buvo užginta 
skaityti knygos ir laikraščiai. Pamaty
site už ką daugelis musų brolių ir sese
rų liko ištremtais Sibiran. Gal nevie
nas ir Jųsų giminių, Ėrolių ar pažįsta
mų padėjo savo galvą nešdamas šviesą

bendrams. Ačiū tų žmonių triūsui ir 
pasišventimu’i, šiandie kiekvienas gali 
skaityti laikraščius, knygas ir tt.
Atsilankykite, pasidžiaugsite gražumu 
veikalo ir pasigerėsite skambančiomis 
dainelėmis.

Pirkitės tikietus išanksto — sėdynės 
numeruotos. Tikietus galima gauti nuo 
“Birutės” draugijos narių.

k

Rengia Liet. Soc. Sąjungos 4-ta Kuopa

METINIS VAKARAS

Puikus Naujų Metų Vakaras su Programų
Utarninke, Sausio-January 1 d., 1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3148 S. Halsted Str. 
Pradžia 6 v. vak. Inžanga 30c ypatai.

Gerbiamoji Visuomene: Malonėkite kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti į musų metinį Pa
rengimą. Kviečia visus 4-ta Kuopa.

PROGRAME DALYVAUJA:
1 Vakaro atidarymas ...................................... Orchestra
2 Chicagos Lietuvių Vyrų choras.
3 Duetas .......................................... Broliai BRIEDUKAI
4 Extra.

Deklemacija ........................... P-lė KULIKAUSKAI’I E
Lietuvių Vyrų Kvartetas.
Kornetas—Solo .................................. P-lė GRUŠAI! ė
Deklemacija ........................... LSS. 4-tos kuopos narė
Extra.
Dialogas ....................... 1. BURAGAS ir S. GALECKAS
Deklemacija .....................   P-lė CEPLJNSKAITE
Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų Choras.
Programui šokiai. Grieš Grušo Orkestrą.

b
6
7
8
9

10
11
12
Po „___________
Sekamas LSS. 1-tos kuopos vakaras įvyks pirmą nedėlią 
gavėnios, M. Meldažio svetainėje, irgi su perstatymu.

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos

Lmą dieną Sausio 1918
M. MELDAŽIO SVET., 2242 W. 23rd Pi.

Stato scenoje puikų J. J. Zolpo veikalą 4 veiksmų dramą:

“VALKATA”
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 35c ir augščiau.

GERBIAMIEJI! šis veikalas yra didžiai žingeidus 
ir vertas pamatymo kiekvienam, nes jis perstata gyve
nimą nekaltai nuteistos ir iš kalėjimo pabėgusios ypa- 
tos, kuris apsirinka sau gyvenimą platų pasaulį ir ga
lop netikėtai užklysta į turtingų gyventojų namus, ku
riuose randasi jojo duktė. Čionai jis sutinka digliuoto

kryžkelių gyvenimą, nes nenorėdamas eiti atgal į kalė
jimą, apsiima likti josios tėvu, kame ir suranda savo tik
rą dukterį. # ....

Taigi, gerbiamieji, turėsite progos pasijuokti ir ap
siverkti, kadangi Šį gyvą veikalą vaizdins geriausios 
spėkos, k. t. “Lietuvių Jaunimo Ratelis’’ ir svarbiausioj 
rolėj dalyvauja pats šio veikalo autorius, J. .J* Zolp.

Po perstatymo—dainos, duetai, kvartetai ir tt., ku
riuos atliks Jaunimo Ratelio nariai.

Pasibaigus programų!—šokiai, prie garsios Brolių 
Sarpalių Orkestros ir dovanos: 1 tuz. paveikslų, vertės 
$10, kuriuos aukauja narys šios draugijos, A. Zalatorius.

P.S. Lošimas prasidės lygiai pažymėtame laike, ka
dangi ilgas veikalas—reikalauja daug laiko, o publika 
pageidauja Ir šokių. Taigi prašome nesivėluoti. Komitet.

MILŽINIŠKAS KONCERTAS IR METINIS BALIUS
Rengia

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiškas Kliubas
> > . r. Atsibus

Nedek, Satisio-Jan. 6,1918
Liberty Svetainėje

Kampas 30-tos ir Union Avė.
Inžanga 25, 35 ir 50c.

Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės: Visiems yra gerai žino
ma, kad Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubas parengia visuomet pui
kius vakarus ir visuomet publika lieka užganėdinta, bet šitas va
karas bus puikiausis iš visų, nes išpildyme jo Programo dalyvaus 
įžymiausi Chicagos Lietuvių chorai ir solistai, ir kalbės vienas iš 
geriausių kalbėtojų, gerb advokatas K. GL’GIS. Bus ir daugiau Vi
sokių pamarginimų. Taigi, Gerbiamoji visuomene, kviečiame vi
sus kuoskaitlingiausiąi atsilankyti į šį vakarą. J. L. A. T. Kliubas.Pradžia 6 valandą vakare.

ŠOKIAI NAUJU METŲ VAKARO. Rengia Jaunų Lietuvių Kliubas

Panedėlio Vakare, Gruodžio=December 31 dieną, 1917m.
UNITV CLUB HOUSE, 3140 Indiana Avenue

Pradžia 7 vai. vakare.

Inžanga 50 centų.

Visus kviečia atsilan

kyti J.L.K. Komitetas

*

IŠKILMINGAS
♦ Rengiž; LSS. 43-čia Kuopa

Panedelyj, Grųodžio°Dec.31,1917
Sulaukimui Naujų Metų

FRANK and JAMES SVET., 23 Avė. ir Lake St., Melrose Park, III. 
Šitas Balius daug kuo skirsis nuo kitų balių, nes čia rengėjai deda 
visas savo pastangas kad programe dalyvautų gabiausiosios spėkos. 
Mums nėra reikalo labai girti šį balių, kadangi čia pat dedame jo 
programo dalį, iš ko publika gali numanyti, kaip šis iškilmingas 
balius bus gražus ir įdomus.

Durįs atidarys 6:30 vai.; programas prasidės 7:30 vai. vak. 
Taigi, gerbiamieji, nesivčluokite atsilankyti. Taipgi bus prakalbos

ALIUS SU PROGRAMŲ
r šokiai. Muzika J. Balako Orkestrą. Kviečią visus 

Inžanga Vyrams 30c; moterims 15c.
A M A S
10.
11.

P R O G R
Atidarymas progr. . .Marselietė 
Dialogas, atliks 
Deklemacija 
Deklemacija 
Monologas .. 
Piano-Solo.. 
Saxafon-Solo

8. Extra.
9. Pasikalbėjimas Maikio su Tėvu.

1

L
5.
6.
7.

M

j. ir A. Staškai 
. A. Starevičia 

.. A; Aneliutė 
... J. Paleckis 
Kazakauskiutč 

. K. Julijonas

Komitetas.

atliks.. I). Kimša
.. M. Babicutč

Monologas:
Extra.
Monologas ..
Chicago Vyrų Kvartetas.
Ukrainų Mišrus Chqras.
Deklemacija .... M. Babicutč

16. Solo....................A. Masolova
17. Chicagos Vyrų Kvartetas
18i Rusų Choras, ved. Rutkovskio.

15.

KONCERTAS IR BALIUS
Rengiamas

SIETYNO CHORO

Nedelioj, 30 d. Gruodžio-Dec., 1917 m.
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI. r 
Svetaine atsidarys 5:30 valandą vakare.

Programas prasidės 6:30 vai. vak. 
įžanga 35 ir 50c ypatai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, nepamirškite atsi
lankyti, nes šis vakaras yra rengiamas gražiansis 
iš visų lietuviškų vakarų. Jame dalyvaus gabiau
si svetimta'učių dainininkai, taipgi grieš Italų 
Mandolinų Orkestrą ir dainuos žymiausi lietuvių 
chorai. Apart koncerto dalies bus ir kitokių pa
marginimų.

Po koncerto 
te progos, bet

linksmas balius. Užtai nepraleiski- 
at si Janky kitę.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS

J ** L
'v

5-tas Didelę iškilmingas
METINIS BALIUS

— Parengtas — 
Gvard. Liet. Karaliaus Mindaugio N 1. 

Subatoje, Gruodžto-ūec, 29,1917
PULASKIO SVET.

ant Ashland Avė. ir 18-tos gatvės.
Pradžia 7 vai. vakare. Inžanga 25c porai.

šiuomi širdingai kviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti j musų puikų balių,*nes bus ska
nių gėrimų ir kvepiančių cigarų. Taipgi įvairus 
pasilinksminimai.

Dabar kaip karės laikas, tąj’ muziką mes par
traukėme net iš Japonijos, nčs iš kitur negalima 
buvo gauti, tai bus puikiausia muzikė pasaulyj.

Kviečia atsilankyti Dr-ja.

MASKINIS BALIUS
Dovanų verte SISO.oo

bus duota šiame Maskini^ne Baliuj puikiausiai ir prasčiausiai apsirėdžiusiems. 
Rengia Lietuvių Kriaučių Kliubas Savitarpinės Pašelpos

Nedėlioję, Sausio 6 d., 1918
DIDŽIOJOJE SCHOENHOFENS SVETAINĖJE,

Kampas Milwaukec ir Ashland Avės., Inėjimas iš Ashland Avė.
Svetainė bus atdara nuo 4 vai. po pietų. Pirma Dovana vertės $15.

Tikietai perkant iškalno 25c ypatai; prie durų 35c.
Kviečia visus atsilankyti ir gauti dovanas. KOMITETAS

KONCERTAS, PRAKALBOS IR BALIUS
DRAUGYSTĖS VIENYBĖS DEŠIMTMETINĖS SUKAKTUVĖS

Panedėlyje, Gruodžio-December 31 d., 1917
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 West 23rd Place, Chicago.

Pradžia 7:30 val.andą vakare Inžanga 25c ir augščiau
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į šį puikų jubiliejinį vakarą, nes draugystė deda visas spėkas, 

kad padarius jį įžymiu ir neužmirštinu. Dali programo čia paminėsime: Kalbės “Naujienų” redaktorius 
P. GRIGAITIS; grajis ant korneto p-lė Aldona Grušaitė įdainuos iš Kenšingtono Aido Choras. Taipgi bus 
monologų, deklemacijų, duetų, smųikos solų ir kitko. Po programui linksmas Balius iki vėlyvos nakties. 
Todėl nepraleiskite progos, kad po laikui nereiktų gailčties. Kviečia visus KOMITETAS.

H

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS"

Skaitykite ir Platinkite
A TT T T T? N T A O »

Skaitykite ir Platinkite
<.V A TT T T 17 XT A C<>»

BALIUS
Lietuviu Pasilinksminimo Draugiško Kliubo

INDIANA HARBOR, INI).

Gruodžio=Dec. 31,1917
SALĖJE AUDITORIUM, Michigan ir Grapevine sts.

Pradžia 6 valandą vakare.
Kviečia visus lietuvius ir lietuves į šį balių KOMITETAS.

Garsinkis ‘Naujienose’

. . » ■ •*.. A
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S Amerikos Lietuvių Gyvenimas
Musų korespondentų pranešimai ----- ---- .3^

ANSONIA, CONN.

Vietos lietuviu veikimo 
1917 metais apžvalgėlė.

riti kaltinamųjų gynimo reika 
lui ir įsteigė komitetą iš trijų na
rių <ld. Bieliausko, Austrus ir 
Brazdžiūno — kurių priederme 
bus rinkti aukas tam reikalui.

lis, kalbėjo apie Sąjungos orga
no Kovos bėdą, į kurią dabar pa
teko. ir ragino publiką, kad pri
sidėtų skatiku Sąjungos sekre
toriaus, d. Stasiulevičiaus bylai

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
ISti kuopa pereitais metais buvo

Keikia tikėties, kad ansoniecių 
pavyzdį paseks ir kitų koloni

jų rengus du balių, du pikniku ir 
trejas prakalbas, kuriose kalbė
tojais buvo dd. J. Bekampis, J. 
B. Srnelstorius ir Akelaitis; taip
jau pikniką Laisvės naudai, da
vusį 20 dol. pelno Laisves popie
rių fondui. Paskutinis 186 kp. 
vakaras įvyko gruodžio 16; su
lošta keturių veiksmų drama 
“Gadynės žaizdos“, o paskui 
koncertas. Vakare dalyvavo an
glų socialistų skyriaus ir rusų 
kuopos nariai, sudainavę gra
znai porą liaudies dainų. Vaka
rtis pavyko labai ft/rai ir kuopai 
liko kelios dešimts dolerių pel
no.

jų kuopos, nes ginti savo drau
gus visų musų priedermė.

Tą pačią dieną įvyko čia visų 
Connecticuto valstijos rusų pa
žangiųjų draugijų ir kuopų su
važiavimas. kuriame dalyvavo 
dele gatai ir iš LSS. 186 kuopos 

dd. St. Bujanauskas, mokąs 
neblogai rusų kalbą, ir P. Bie
liauskas. Buvo priimtos kelios 
rezoliucijos prieš varžymus žo
džio, spaudos ir susirinkimų lai
svės, prieš ėmimą nepiliečių ka
riuomenėn, taipjau reikalu stei
gimo darbininkams mokyklų ir 
knygynų, laisvų nuo piniguočių 
kontrolės.

vesti.
Žmonių į prakalbas buvo at

silankę ne maža. Aukų lėšoms 
padengti surinkta $4.30, o d. 
Stasiulevičiaus gynimui $7.80. 
Vardu 79 kuopos, visiems au
kotojams tariu iačiu.

—Kuopietis.

WAUKE(IAN, ILL.

L. M. P. S. 15 kuopa buvo su
rengus du pikniku ir dvejas pra
kalbas, kuriose kalbėjo dd. Zu
zana Puišiu t ė iš Worčester ir K. 
Petrikiene iš Broklino.. Ta kuo
pa narėmis nėra skaitlinga, bet 
darbuojasi kiek galėdama. Da
bar mokinasi veikalėlį “Kerštin
ga Meilė“, kuri greitu laiku sta
tys scenoje.

S. L. A. 66 kp. buvo surengus 
du pikniku ir dvejas prakalbas, 
kalbėtojais buvo St. Gegužis ir 
B. Martus.

'I'AII>. kuopos buvo vienos pra
kalbos, su St. Šimkum kaipo 
kalbėtoju. Šimkaus prakalba 
padarė ne maža klapato vietos 
kunigėliui, nes parapijonai vis 
labiau ir labiau pradėjo jį ap
leisti...

Lietuvių Šviesos D-ja buvo su
rengus taipjau, regis pikniką, 
balių ir spalių 21. prakalbas, ku
riose kalbėjo <1. J. Neverkus iš 
Worcester.

Neužilgo žada įvykti N,ew Yo- 
rke visuotinas visos Amerikos 
rusu suvažiavimas. 

* ♦ *

Ansonia įvairių tautų gy
venamas miestelis, daugiausia 
rusų, ir jie čia turi daug savo 
įvairių organizacijų. Lietuvių 
čia skiatoma daugiau kaip pus
antro tuksiančio zoniniu. Yra €
penki lietuvių saliunai. trįs mė
sos sankrovos, ir keletas turi jau 
nuosavus namus nusipirkę ir 
šiek tiek paturtę. Darbų yra vi
sokių ir uždarbiui šiuo tarpu 
sicKia nuo 3.30 iki 5 ir 6 dolerių
dienaj^ Bizantų Vargdienis.

GBRARDVILLE,

Vietos socialistu-veikimas, c

Gruodžio 23 vietos LSS. 79 
kuopa buvo sutaisius prakalbas, 
kur kalbėtojais buvo V. Andru- 
levičius iš Valparaiso, Ind., dgė

Lietuviu Politiškas Kliubas 
* 4

lapkr. 11 buvo parengęs prakal
bas J. Liutkauskuirdš Broklino,

E. Juškevičiūtė iš Mahanoy Citi, 
Pa. ir d. J. Vilkelis iš Shenan- 
doah, Pa.

bažnyčios skiepe. Kalbėjo la
bai patrijotiškai, kaip tikras lię- 
tuviškas džingu-džingu.

Apie klerikalų ir bažnytinių 
draugijų veikimą ne ką tegali
me pranešti. Jei ^os ką rengė, 
vpač pačios tos kuniginės sosai- 
Vlės, tai dažniau tam, kad paken
kus progresyviųjų draugijų pa
rengimams. Pavyzdžiui, Šim
kaus prakalboms pakenkė kuni
go Įtaisyti tą patį vakarą “moo- 
ving pikšeriai“, Akelaičio pra
kalboms kunigo parengti fe
nu etc. Liesa, piknikų bažny
tines draugijos vasaros metų 
rengia daug, bet juose lik bač
kutės ritamos.

Dg. Andriulevičius. kalbėjo 
apie darbininkų padėjimą šioje 
šalyj ir svetur ir nurodinėjo bu
dus. kaip darbininkų klesa gali 
išsiliuosuoti iš priespaudos ir iš
naudojimo. o taipjau padaryti 
galą ant visados tokioms baise
nybėms, kokios šiandie dedasi 
“civilizuotame“ pasaulyj.

Dgė Juškevičiūtė piešė mote
rų darbininkių padėjimą, kurios 
dar baisiau išnaudojimos negu 
vyrai. Pavyzdžiai parodė, kaip 
darbo įstaigose moters darbinin
kės, kad ir lą pat darbą dirbą ir 
liek pat padaro, vis dėlto daug 
mažiau apmokamos negu vyrai. 
Užtai ji kaltino ir pačias moteris

L. 1). Tarybos prakalbos.

Gruodžio 23 įvyko čia Lietu
viu DarbininkuiTarvbos suren- c r *
gtos prakalbos. Kalbėtoju bu
vo parsikviestas iš ('bieagos d. 
P. Grigaitis, Naujienų Redakto
rius. Jis plačiai išaiškino, kas 
yra Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba, kam ji reikalinga 
ir ko ji siekiasi nuveikti. Tat 
jeigu kurie waukeganiečių pir
miau svyravo, nežinodami, 
kam L. Darbininkų Taryba or
ganizuojama, dabar turėjo su
prasti tos organizacijos svarbu
mą, ir be abejo, dėsis prie jos 
ir rems jos vilkimą.

Kalbėtojas nurodė, kaip ka
pitalistai, kurie geriausiai savo 
klesos interasus supranta, yra 
stipriai susiorganizavę savo rei
kalams įminti. Ir d’elto, kad jie 
taip stipriai susiorganizavę, jie 
savo rankose turi visa valdžia, v v
visą politiką, visus įstatymus, o 
■tai jie sunaudoja prieš darbinin
kų klcsą, nors, palyginimai, ka
pitalistų yra tik saujalė prieš 
darbininkus.

Darbininkai turi mokintis nuo 
kapitalistų. Jie turi susiprasti, 
pažinti savo klesos interasus, ir 
organizuoties. Tegul mus ne
skirsto tikėjimo ar netikėjimo 
dalykai. Tikinčiojo ir netikin
čiojo, laisvamanio ir kataliko, 
dievoto ir bedievio— visų jų, 
kaipo darbo klesos žmonių, rei
kalai yra tie patįs. Visi jie iš
naudojami galios turinčiųjų, ka
pitalistų, ir visi jie privalo orga
nizuoties ir eiti išvien, kad padė
jus galą kapitalizmo viešpata
vimui, o įsteigus socialę ir indu
strinę demokratiją.

Darbo žmonių susipratimas ir 
vienybė, tai tokia jiega, kuriai 
pasipriešinti niekas pasaulyj nis* 
galės. Bet pirma reikia tos viiį^ 
nybės atsiekti, reikia organizuo
ties, kad savo uždavinius darbi
ninkai galėtų atlikti.

Lietuvių Dari). Tarybos Sek r.
—S. Rybelis.

vietinis politiniu liūtinių Stulpi

nio Komitetas Vega svetaine] tu
rėjo vakarėlį kalinių šelpimo 
naudai. Programas didžiumoj 
susidėjo iš deklamacijų. Atida
rant ir uždarant vakarą dainavo 
S. J. Ratelio Choras. Dainos 
išėjo silpnokai; pirmiau tas cho
ras sudhinuodavo gana puikiai.

Drg. J. Poška laikė trumpą 
prakalbą apie politinius prasi
kaltėlius, nurodydamas prieža
stis, kurios verčia kiekvieną su
sipratusį darbininką stoti poli
tinei! kovon prieš išnaudotojus 
ir galios turinčiuosius.

Buvo ir antras kalbėtojas. 
Bet reiktų palinkėti tam kalbė
tojui, kad jis nors lietuvių kal
bos kiek geriau pasimokintų.

Iš deklamatorių bene geriau
sia publikai patiko d. S. Žilins
kas. —Reporteris.

KEWANEĘ, ILL.

Vietos LSS 204 kuopos komi
tetas, pasitaręs tąrp savęs, gruo
džio 23 sušaukė nepaprastą su
sirinkimą, kad pasitarus ir su
radus priemonių.paduoti pagel- 
boš ranką LSS Centro sekreto
riui d. Stilsonui'ir administra
toriui ’d. Šukiui, kuriuodu, po 
padarytos kratos kovos įstaigoj, 
tapo valdžios agentų areštuoti 
ii' pastatyti po 5000 dolerių kau
cijos iki teismo.

Apie tai ir apie Kovos bei 
Naujosos Gadynės likimą plačiai 
pasikalbėjus, ir paaiškėjus, kad 
pildomojo komiteto tapo jau į- 
s teigtas tam tikras Apsiginimo 
Fondas, draugai ir draugės vien
balsiai nutarė, tam gyvam reika
lui paskyrti. ie kuopos kasos 10 
doleriu. Be lo, dar a (skiri (Irau- 
gai iš savo kišenės sudėjo 10 do
lerių, kai kurie, aukodami dagi 
po porą dolerių.

Gailaus lapo išrinktas komi
tetas aukoms rinkti iš pašalinių 
protaujančių ir reikalui užjau
čiančiu darbininku. Komitetai!V 4-
išrinkta: F. Rimkus, V. Petrai
tis ir P. Mažuolis. V. Petraitis 
Kalėdų šventėmis ir iki Naujų 
Metų lankysis ('hieagoj. Drau
gai įgaliojo jį ir čia, tarp chica- 
giečių. aukų parinkti.

Sąjungietis.

SO. BOSTON, MASS.

Teatras.

p.im-les .1 si 1»s< m i ules ir <lu s 

panaite šaunia.- sudainavusi po/ 
rą dainelių, turėjo d'idži;iusį pa

sisekimą.
---x- -

Nepatenkinti, kam Vidiką nu
peikė. __Kaikurie vietos socia
listai labai nepatenkinti redak- 
cniu Naujienų stra'ipsniu, ku
riame buvo nupeiktas Viilikas 
už pabėgimą iš Kovos redakci
jos laike kratos, padarytos Ko
voje. Jie tame yra linkę maty
ti tik ypatišką norą nužeminti 
vidiką (žmon'ių protas! “N.“ 
Red).

Biskis apie parapijonų reika
lus. Nesenai atvyko čia koks 
tai Strazdas, kurs dedasi esąs la
bai augšto mokslo kunigu. Žmo
gus da visai jaunas, bet, matyt, 
pažįsta gerai minių psichologiją, 
nes visai trumpu laiku spėjo 
j)atraukti į save kuone puse ku
nigo Alaburdos (vietinio katali
kų klebono) parapijonų. Kaip 
prisiklausai žmonių pasakoji
mų apie naujo kunigo agitaciją 
ir “veikimą“,’ tai nežinai, kuo 
labiau stebėties: ar parapijonų 
tikėjimu, ar naujo kunigo ap
sukrumu. N.

ST. CHARLES, ILL.

LSS. kuopa paskutiniame sa
vo susirinkime nutarė sureng
ti tarptautinį vakarą. Tapo iš
rinktas komitetas susižinojimui 
ir susitarimui su kitu tautu so- v €-
cialistais. Kada ir kur įvyks va- 
karas bus paskelbta vėliau.

—B. L.

Merginos, išklausykit balso 
kareivio!

Antanas T. Barauckaš, karei
vis, 311 S. T. Co. 356 F. H., 
Camp Funston, Kansas, atsiun
tė mums laiškelį, kurį čia iš
spausdiname. Skaičiusios mer
gužėlės teiksis savo malonios 
domos į jį atkreipti. Rašo jis 
šiaip:

“šeštas mėnuo jau esu ka
riuomenėj, tik neturiu jokios 
pažįstamos merginos, kuriai ga
lėčiau laiškų rašyti ir kuri man 
rašinėtų. Labai bučiau links
mas, jei atsirastų mergina, kuri 
man laiškelį parašytų. Anta
nas Barauckaš.“

Gruodžio 23 dieną LSS. 186 
kuopa buvo sušaukus ekstra su
sirinkimą. kad pasitarus apie į- 
vykusią nelamę Saun j gos Cen- 
tro įstaigoj. K;(i kurie draugai 
nupeikė Kovos redaktorių pasi
elgimą. kurie savo netaktfirįkla- 
mpino Sąjungos organą, suver
tė visą kaltę ant sekret., admi
nistratoriaus ir pildomojo ko
miteto, o patįs, kalti būdami, 
pabėgo. Kiti vėl teisino redak
torius, įvirindami, kad visas

to redaktoriai negalį būt kalti.
Pasiginčijus, kuopa nutarė 

paaukoti iš savo kasos 15 dole-

ir merginas darbninkes nesirū
pinimu savo reikalais, nesisten- 
giinu lavinties ir susipažinti su 
visuotinu pasaulio bruzdėjimu. 
Ji karčiai pažymėjo tą laktą, kad 
ir i šias prakalbas, be pačios kal
bėtojos, tik vienui viena moters 
teatsilankė... •

Draugės Juškevičiūtės prakal- 
tba publikai labai patiko ir klau
sės labai atidžiai jos išvadžioji
mų. Tik vienas girtuoklis pra
kalbos laiku negražiai apsiėjo, 
bet ka daryli? tokiems žmoni1- c V

liams reikia atleisti, nes jie pats 
nežino ką darą. Palengvėle ir 
jie prasiblaivęs gal. ir bus nau
dingesni.

Trečias kalbėtojas, d. Vilke-

ROCKFORD, ILL.

Vietos progresyvių lietuvių ju
dėjimas šiuo tarpu lyg ir apsisto
jęs. Visi rengiasi, ruošiasi sjti 
perstatymais ir pramogomis po 
Žiemos švenčių.

LSS 75 kuopa ruošiasi staly
ti scenoje B r. Vargšo veikalą 
“Paskutinė Banga“, o L. S/ ir D. 
Draugija “Kryžių“. Taigi 
rockfordiečiai turės progos pa
matyti du puikiu ir įspūdingu 
veikalu.

LDLD 29 kuopa gruodžio 23 
buvo surengus Mendelsohno 
svetainėj prakalbas. Kalbėti bu
vo atvykęs iš CBicagos d. A. A. 
Vasiliauskas ir kalbėjo dviem ai
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

/Saugioje ir tikroje Rankoje. 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
•Po Priežiūra \ aisti jos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 151 t E ĮSI.AND AVĖ., kampas 19 gatvės.

W. KASPAR \VALENTY SZYMANSK1 V. F. MAS1JEK
prezidentas

OTTO KASPAR
viceprezidentui

UTĖLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Irę Cb. 
HARI.ES KBITKA 
vice-prCzidentas

pirk h s prez. Pilsen I.mnber (.0.
H. E'. OTTE .1. PESIIEL

vii e-prez. Nat. Cit v Bank sek r. Turk Mnfg. Co.
GEO. C. \VILCE OTTO KUBIN

vice-prez. T. Wilce ('.o. 
JOZEE SIKYTA

kasierius

prez. Atlas 
Brevving Co.

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

PERVIRŠIJA $6,000,000.
* KALBAMA lietuviškai

vėjais: apie LDLD, nurodyda
mas jos svarbą kaipo įstaigos, 
besirūpinančios darbininkų dva
sios reikalais, ir antru atvčju, 
apie darbininkų organizacijas ir 
jų veikimą politikoj. Jis nurodė 
i didžiausia šios šalies darbiniu- i 4
kų organizaciją Amerikos 
Darbo Federaciją: kokia dvasia 
šioj organizacijoj viešpatavo de
šimts metų atgal, ir kaip, laikui 
bėgant, jos kovos prieš kapita
lizmą budai pasikeitė.

Pertraukoj buvo dar deklama
cijų etc.

To paties nedcldienio vakare

Gruodžio 22 d. Dudley Opera 
House tapo sulošta, jau trečiu 
kartu Bostone, veikalas “Marija 
Magdalietė“.

Lošė LSS. 60 kp. aktoriai; su
lošė pusėtinai genu. ,

Geriausia lošė ir tiko savo ro
lėse aktoriai: N. Januška Jo- 
tamo rolėj,O. Žvingiliulė Mag- 
dalietes, rL. Greviškis j ūdos, F. 
Kamanauskas - ■ Flavijaus. F. 
Ramanauskienė Rcchos, P. 
Kalvelis Kail’o, J. Savickas 
Gamalelio, J. Jankauskas Sir- 
mono, S. Fedai'avičiutė Tar
naitės. Kili irgi gerai lošė. Re- 
žisieravo J. B. Srnelstorius, su- 
flioravo J. Repšis.

Pats veikalas Marija Magda
lietė nors ne darbininkiškas, bet 
gana gražus, ir publikai visokiai 
patinka. Nors jau trečiu kartu 
jisxyra lošiamas, ir nors įžanga 
buvo augšla nuo 50 c. iki $.100, 
betgi publikos atsilanko labai 
daug apie 500. Kuopai liko 
uždarbio apie $200.00

J. P. Raulinaitis.

( LEVELANI), OHIO.
*

Vakarėlis. Nedėlioj, gruo
džio 23, Clevelando lietuvių La
vinimosi Ratelis turėjo draugiš
ką vakarėlį. Pirmiausia išpildy
ta neblogiausias programėlis, 
susidėjęs iš prakalbų, keleto 
muzikos gabtdėlių, poros daine
lių etc. Dalyvavusios programe

Tek Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistan

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v«k. 
Nedaliomis pagal sutarimu.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-ios gatves, 

y. n.------------- ---------------------i------------------ :

Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcafa 
VALANDOS: Nuo K iki 11 U 

ryto ir nuo 5 iki 8' vakare

liMiiBiiiiiiiiiiiffliiiiiiiiiimii™
B Malonėkit įsidėmėti ■ 
r— šiuomi pranešame Rockforiliečiams ir apielinkės lietuviams, = 
pS kad mes pi rkelėm kriaučių dirbtuve iš 219 Morgan St.. dabar 
fŠ= ant 1202 S. Alai n Street.
gąg lodei turime už garbę užkviesti kaip senus savo kosiu === 

merkis taip ir naujus atsilankyti į musu naujai įrengtų vielų.
E== Dirbam ant orderiu užsakytus Siutus ir Overkautus, taipjau 
j .7 ’r senus išvalome, prosiname ir taisome. Ateikite pasižiūrėti.

užlaikome Dclmer AVoolens kompanijos apie 100 įvairių 
==~ žieminių ir pavasarinių semjielių iš kurių nesunku yra pri- 
=EE sirinkti sau patinkami drabužiai. Pas mus užsakytas darbas = 
==== sisados yra gvaranluojamas, todėl užlikrinam, kad musu dar- 
=== bu visuomet busite užganėdinti.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12ęh st. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Weatern 15 
3514-16 W. 12th St., arti 

u St. Louis Avė. ir 1115-17
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

RVSSIAN 
TURKISH

25^

PH 20*
įtVYlTH

Al ADOMAS A. KARALAUSKAS,/SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep- 1 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnCjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir ! 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- ’ 
rikoj ir už. rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bilteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 

'minėtos gyduolės pradėjo manų pilvas atsigaut, sliprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
rnatizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- ■ 
vaite po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa- . 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos i 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais i 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION .1. Baltrenas, Prof.

1/09 So. Halsted St., Telephone Canal 6117. Chicago, 111.

I

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* yra ra* 
čiaa, kada pranyktu 
regėjimą*.

Mes vartojam p*c» 
rintą Ophthalmoaut 
•r. Ypatinga do»* 
atkreipiama į Taiku 
Valandos: nuo f ryt* 
Iki 9 vakaro; nedIM 
nuo 10 iki 11 di*B«

1849 So. Ashland Avcaaa, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

1
 TELEPHONE YARDS 5834.

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

HARI.ES
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NAUJIENOS ti savo narių būvį; I. \V. W. gi 
sakosi norinti pakeisti kapitalis
tinį draugijos surėdymą nauju, 
kuriame nebebusią išnaudojimo.

Amatinės unijos (čia Ameri
koj Darbo Federaciją) savo 
tikslų atsiekimui sukrauja dide
les sumas pinigų, kad susirėmus 
su kapitalistų galima butų strei
kuoti juo ilgiau ir tuo budu pri
versti kapitalistą užsileisti. Be- 
to iki šiol Federacijoj vadai flir 
tuodavo su buržuazinėmis parti
jomis atiduodami savo, o taipgi 
didžiumos savo unijų narių, bal 
sus t e č i a u s p o 1 i t i k i c- 
riams, kuriearba prisigerindavo 
vadams, arba pažadėdavo šio
kių tokių pagerinimų darbinin
kams.

Žinodami, kad šitokia taktika 
šiandie darbininkiškame judė
jime. visai ir visai netinka. Ir 
todėl ant scenos išeina aidobli
stai. Jie nurodo visai teisingai, 
kad kapitalo spėkos išaugo mil- 
žiniškomi; kad su didžiulėmis 
korporacijomis senobiniais bu
dais negalima kovoti, nes per
daug galingos yra korporacijos,

smarkauja prieš buržuaziją!
Bet juk aišku, kad šitame 

jo smarkavime nėra nė la-

ir priešingus kitų grupių 
reikalams.

Darbininkai kovoja su bu
ržuazija todėl, kad tam tik- šelio revoliucioniškumo. Tas 
ri šitų dviejų klesų reikalai Klerikalų rašytojas atvirai 
yra nesutaikomi tarp savęs. 
Buržujui-fabrikantui, pav. 
yra naudinga, kad darbinin
kų algos butų mažos, kad 
darbo valandos butų ilgos; 
o darbininkui — kaip tik at
bulai.

Panašus reikalų nesutiki
mas yra ir tarpe buržuazi
jos ir bajorijos, tarpe buržu 
azijos ir ūkininkų klesos, ta
rpe buržuazijos ir dvasiški
jos ir net, pagalios, kaip mi
nėjome, tarpe buržuazijos ir 
smulkiųjų miestų savininkų.

Kad bajorija ir buržuazi
ja yra priešingos viena kitai 
klesos, tai parodo visos bu
vusios paskutiniais- šimtme
čiais revoliucijos. Tiek Fra
nci joje, tiek Vokietijoje, tiek 
Rusijoje iki revoliucijų vieš
pataujanti klesa buvo bajo
rija ; pagelba revoliucijos 
buržuazija stengėsi išplėšt 
valdžią iš jos rankų — vie
nur su didesniu, kitur su 
mažesniu pasisekimu. Tode 
tos revoliucijos ir vadinasi 
“buržuazinėmis”, kas, žino
ma, nereiškia, kad jas atli
ko viena tiktai buržuazijos 
klesa. Rusijoje, sakysime, 
buržuazija net mažiau prisi
dėjo prie carizmo nuverti
mo, kaip darbininkai.

Bet faktas palieka faktu, 
kad buržuazijos reikalams 
kenkia bajorijos viešpatavi
mas. Tas-pat galima pasa
kyt ir apie santykius .tarpe 
buržuazijos ir dvasiškijos: 
minėtosios buržuazinės re
voliucijos juk buvo atkreip
tos ne tiktai prieš bajorų, O; 
ir prieš kunigų viešpatavi
mą. Didžiojoje Francijos 
re voliuci j o j e bu r žuaz i j os
priešingumas dvasiškijai ap
sireiškė taip aštrioje formo
je, kad ji, paėmus valdžią 
savo rankas, sumanė net vi
siškai padaryt galą kunigų 
bizniui ir išleido įstatymą, 
kuriuo “panaikino Dievą”.

Ūkininkai ir darbininkai 
tose kovose prieš bajorijos ir 
dvasiškijos viešpatavimą ei
davo paprastas išvien. Bet 
šita vienybė anksčiaus ar vė
laus pasibaigdavo: vienur 

tada, kai senoji tvarka jau 
būdavo visiškai prašalinta, o 
kitur tuojaus po valdžios 
nuvertimo. Kadangi ūkinin
kai su darbininkais irgi yra 
priešingos buržuazijai kle
sos.

Iš šitų išvadžiojimų išei
na ve koks dalykas: priešin
gumas buržuazijai yra anai
ptol ne visuomet vienodas 
dalykas. Jisai gali būt pro
gresy viskas arba atžagarei- 
viskas, revoliucioniškas ar
ba konservatyviškas. Tatai 
priklauso nuo to, kokia kle
sa ir kokiu tikslu kovoja 
prieš buržuaziją.

Daugelis žmonių, prisi
klausę darbininkiškų agita
torių kalbų, kuriose buržu
azija yra smerkiama, įsivai
zdina, jogei kiekvienas bur
žuazijos priešas esąs revo
liucionierius. Ant šito klai
dingo žmonių įsivaizdinimo 
mėgsta paspekuliuot kaiku- 
rie musų musų klerikalų de
magogai. Gudriausis tarpe 
tų demagogų, kun. F. Kemė
šis, rašo viename klerikalų 
organe: “Jeigu mokyklos 
(Lietuvoje) bus be Dievo, be 
tikybos ir doros mokinimo 
ir skiepijimo, tai Lietuva le
ngvai susilauks supuvusios 
patvirkusios buržuazijos, be 
-širdžių, supagonėjusių fab
rikantų, pirklių, dvarininkų, 
valdininkų ir visokių ponų. 
Tada, žinoma, ir Lietuvoje 
ateitų išnaudojimai darbo 
ž-monių, visokios skriaudos, 
nelygybės, papirkimai, suge
dimas politikos, o visa tai 
Jau rengtų puikią dirvą įvai
rioms (!) socialėms revoliu-

Matote, kaip jisai

įstaigos, bet darbininkų spėkos 
yra da permenkos parlamentuo
se.’ Iš to gi tik šitokis išvedimas 
legali būti: darbininkai turi pa
siųsti daugiau savo atstovų į par
lamentus.

Aidoblistai da nurodo, kad ir 
iš darbininkų atstovų parlamen
tuose negalima nieko gero tikė- 
ties, nes’, girdi, istorija rodo, jog 
valdžia visur ir visuomet esan
ti turtingųjų reikalų apgineja. 
Bet ir tai ne visai tiesa. Vald
žia kadaise tarnavo feodalams 
ir bažnyčiai ir varžė augančią 
buržuaziją. Bet kada buržua
zija paėmė valdžią į savo ran
kas, jį pavarjojo ją perkeitimui 
visos visuomenės tvarkos gei
stinoj jai linkmėj. Reiškia, vald
žios pobūdis mainosi nuo to, 
kieno rankose ji yra. Feodalų 
rankose ji buvo ne tokia, kokia 
ji yra šiandie buržuazijos ran
kose; proletariato rankose ji 
virs kitokia, negu, kad šiandie.

-Ar yra kurs nors kokie žen
klai, kad darbininkų rankose, ji 
bus kitokia, negu kad buržua
zijos? Pirmiausia, šiandie da 
veik niekur darbininkai neturi 
valdžios. Vienok iš to, ką gyve
nimas rodo, reikia pasakyti, kad 
ir šiandie jau galima matyti kad 
ten, kur darbininkai nors išda-

čiųjų metų rinkimų kampa
nijos.

Rudenyje 1918 m. bus šio- 
rin- 

..... ..... Jie pirmu kartu nuo 
to laiko, kaip dabartinė ša
lies administracija užėmė 
savo ofisus, duos progos pi
liečiams išreikšt savo nuo
monę balsavimu apie di
džiuosius politikos klausi
mus.

O tie klausimai yra sekan
tis: priverstinas kariškas la
vinimas, turto konskripcija, 
gyvenimo brangumas ir dar
bininkų organizavimosi tei
sė.

Niekas šitų klausimų ne
gali patenkinančiai išrišt, 
kaip tiktai politiškai susi
pratusieji darbininkai, susi
organizavusieji į socialistų 
partiją.

Socialistų partija šiandie 
yra vienintelė rimta politi
kos jiega Su v. Valstijose, 
kuri gina demokratijos rei
kalus. Kapitalistų partijos 
neteko paskutinio demokra- 
tybės ir pažangos šešėlio. 
Jos pavirto aklais kapitalis
tinių klesų įrankiais ir atvi
rais darbo žmonių priešais.

Socialistų partijai stiprė
jant, republikonai su demo
kratais tapo daugelyje vietų 
priversti atidėti į šalį net sa
vo bizniškus kivirčus ir susi
vienyti, kad atsilaikius prieš 
“raudonąjį pavojų”. To ne
veizint, jiems nepavyko su
stabdyt socialistų judėjimo 
augimą.

Pereito rudens miestų rin
kimuose socialistai perdėm, 
visoje šalyje, turėjo milžini
škų laimėjimų. Daug jų at
stovų tapo išrinkta į ofisus, 
ir dar daugiau padidėjo jų 
balsu skaičius. Socialistų 
partija patapo įtekminga 
spėka, kurios bijosi priešai 
ir į kurią su viltim žiuri da
rbo žmonės.

Ta spėka turės parodyt, 
ką ji gali, ateinantį ru
denį. Nuo jos pasirodymo 
žymiam laipsnyje priklausys 
politikos krypsnis šioje ša
lyje. Jeigu už socialistus bus 
paduota keletas milionų bal
sų, jeigu į kongresą bus iš
rinkta stipri socialistų 'kuo
pa, — tai reakcijos žengimas 
bus sulaikytas ir žmonių tei
sės bus apgintos.

Suprasdama tų rinkimų 
svarbą, socialistų partija jau 
dabar ėmė daryt pienus ir 
rengties prie jų. Ji ketina 
mažiausia per pusę metų va-, 
ryt smarkiausią kampaniją. 
Partijos skyriams visoje ša
lyje ji pasiųs šimtą organi
zatorių; agitacijos vedimui 
ji užlaikys apie du šimtu 
nuolatinių kalbėtojų; išleis 
milionus lapelių ir daugybes 
kitokios literatūros.

Kad turėjus kuo visą šitą 
darbą varyt, socialistų par
tija, kaip praneša jos nacio- 
nalis ofisas, įsteigė “Milio
no Dolerių Fondą”. Visos 
kuopos, visi nariai ir simpa- 
tizatoriai yra raginami au
kautai tą Fondą, kiek išga
lėdami daugiaus, kad, atėjus 
kampanijos laikui, butų 
tektinai “amunicijos”.

The LRtaamsiini Daily Newslje šalyje kongresmanų ri 
JL—... ----------- kimai. Jie pirmu kartu m

rodo savo baimę prie revo
liuciją, ir jisai smerkia bur
žuaziją ne todėl, kad norėtų 
progresyviškesnės tvarkos, 
negu buržuaziška, o todėl, 
kad jam ir buržuaziška tvar
ka yra perdaug progresyviš
ka. Jo kalbos apie “supago- 
nėjusius fabrikantus” kurie 
išnaudoja darbo žmones, yra 
grynas*humbugas, nes jisai 
pats puikiai žino, kad “krik- 
ščioniškiausieji” Amerikos 
fabrikantai lupa darbinin
kus; kiek pajiegdami. Ne iš 
meilės prie darbo žmonių, o 
iš baimės netekt biznio jisai 
stoja prieš fabrikantų ir pir
klių viešpatavimą Lietuvoje.
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Ką papirkinėja 
kaizeris.

iu agentai.”
,'as pasakas nuolato

Faktai, ištiesų, be galo rei
kšmingi. Jie rodo, kad kai
zeris papirkinėja priešų ša-

karės šalininkus; jisai papir
kinėja ne tuos, kurie stoja 
už taiką be aneksijų ir kont
ribucijų, o tuos, kurie reika
lauja Vokietijos apiplėšimo!

Kaip kam šitokia Vokieti-

rodyt labai keista ir net ne
suprantama. Juk, rodos, ta 

. . , „ , , , . valdžia negali būt tokia nie-
kininkų salyse, stengdamasi 
diskredituot karės priešus.' 
Rusijos revoliucionieriai, rci 
kalaujantįs taikos, esą, pa-' 
sak tos spaudos, “kaizerio 
papirkti”. Francijos ir An- 
erliios revoliuciniai socialis-

t imu šalių laikraščius kurs- 
eiityt Vokietijos priešus drąs

samdyti tarnai.” Amerikos 
socialistų partija taip-pat e- 
santi “parsidavusi kaizeriui ; 
Liaudies Taryba (People’s 
Council) varanti ^savo agi
taciją “vokiečių auksu”, ir

bajorija, yra viduramžio ga
dynės klesos. Nauja, bur- 
žuaziška tvarka naikina jų 
privilegijas, puldo jų įtek
mę ir rengia joms pragaištį. 
Todėl jos kovoja prieš bur
žuaziją — kol dar turi spė
kos — ne tam, kad pastūmė
jus visuomenės progresą pir 
myn, o kad pasukus istorijos 
ratą atgal.

Kitokį pobūdį turi ūkinin
kų arba smulkiųjų miestų 
savininkų kova prieš buržu
aziją. Ūkininkai prie bajo
rijos ir dvasiškijos viešpata
vimo buvo pavergta, beteisė 
klesa. Kad nuvertus tų po
nų jungą, ji, kaip matėme, 
ėjo išvien su buržuazija. 
Smulkieji-gi miestų savinin
kai buržuazijos plėtojimosi 
pradžioje buvo įtekmingiau-

bu.vo avangardas, pryšaki- 
nis būrys buržuazijos armi
joje ir kovojo kartu su ja už

“senų” kovos būdų? Nagi nieko 
naujo. Fcda racija turi nors šio
kius tokius fondus streikams, 
aidoblistai nė to neturi. Federa
cijos vadovus patyrimas pamo
kino vengti nuožmių kovos su 
kapitalistu būdų, vengti riaušių 
etc., nes tatai visuomet išeina 
ant naudos samdytojams, o ai
doblistai, kaip tik ir perša tuos 
budus ypač sabotažo formoj. Va

roji yra daug kitoniškesnė, negu 
buržuazinė, t ztenka paminėjus 
kad ir toki atsitikimų, kur, kaip 
keletu dienų atgal buvo nurody
ta Naujienose, darbininkas (so-

kininkus daboti, kad skebai ne
būtų įleisti i dirbtuvę. Skiriasi 
ir Mihvaukės miesto valdžia, nuo 
kitų. Ten ji yra daug demokra
tiškesnė, negu kur kitur. Apie 
Mihvaukės miesto majoro vakiy 
mo būdą labai lodomus straip
snis tilpo praėjusią vasarą Aine-

už atžagareiviškosios 
>s taktiką. Aidoblistai 

piešdami darbininkams sabota
žą prfligsta nebent prie nelai
mingų Rusijos “mužikų” ir ki
tų šajių darbininkų, kurie, ka
pitalistams pradėjus' vis plačiau 
ir plačiau vartoti mašinas, dau-

kesnč

lybę”.
Bet, laikui bėgant, buržu

azijoje ėmė rasti.es didžtur
čių kapitalistų klesa. Kapi
talas ėmė’ pavergt smulkųjį 
biznį mieste ir ūkininkus so
džiuje. Tada ūkininkai ir 
mažieji biznieriai pradėjo 
vis labiaus priešinties jam ir 
jo tvarkai. Kovoje-gi su 
kapitalizmu jie ėmė j ieškot 
talkos kitų kapitalizmo prie
šų tarpe, ir tuo budu vieni 
jų susiartino su darbininkų 
judėjimu, kiti su dvasiški ja, 
treti su bajorija.

Taigi tarpe ūkininkų ir 
smulkiųjų miestų savininkų 
yra visokios rūšies buržua
zijos priešų — ir progresy- 
viškų ir atžagareiviškų.

Visokių buržuazijos prie
šų yra ir tarpe darbininkų, 
nes jie, viena, yra kilę iš į- 
vairių visuomenės sluogs- 
nių; antra, jie pasiduoda į- 
vairioms įtekmėms. Bet su
sipratusių jų darbininkų ko
va prieš buržuaziją gali būt 
tiktai progresyviška ir revo- 
liucioniška.

Darbininkas, kuris supra
nta savo padėjimą ir savo 
klesos reikalus, negali ge&t, 
nė kad dabartinė tvarka bu
tų amžina, nė kad*sifgrįžtų 
praeities laikai. Jo išgany
mas yra ateityje. Jisai nori 
ne sugriaut tą, ką tveria bu
ržuazija, o panaudot tam, 
kam įsteigus geresnį, laimin
gesnį gyvenimą sau ir visai 
visuomenei.

žia i savo 
e l

naudinga).

judošystės turėtų naudos? 
Juk jai pačiai butų bloga, 
jeigu šalis outų sutriuškin
ta ir netektų teritorijų.

Bet taip tiktai rodosi. O 
_____ _„i ta, išdavikiška 
linkui savo šalies, kaizerio 
politika yra paprasčiausis ir 
suprantamiausis pasaulyje 
dalykas. “Daily News” vi
sai teisingai primena vieną 
atsitikimą iš netolimos Vo
kietijos praeities, būtent tą, 
kad prieš karę tapo iškelta 
aikštėn ( daugiausia ačiū 
Dr. K. Liebknechtui) tas fa
ktas, jogei Kruppo amuni
cijos dirbtuvės papirkdavo 
šovinistiškus laikraščius kai 
mynų šalyse, idant jie kurs
tytų jose karingą ūpą ir ker
štą prieš Vokietiją. Taip- 
pat, žinoma, elgdavosi amu
nicijos fabrikantai ir Fran-

mat mašinos atimdavo iš darbi
ninkų darbų.

Taip atžagareiviška aidoblistų

.Pa” ištikro tai () tuo tarpu yra keliai, kurie 
veda darbininkus prie laimėji
mų. Ištikrųjų, kodėl tasai ar ki
tas streikas tapo pralaimėtas, ne
žiūrint to, kad darbininkai laikė-

Šituos šlykščius taikos ša
lininku šmeižimus dažnai 
kartoja ir dešinieji musų lai
kraščiai.

Skaitykite tečiaus sekama 
žinią, kurią mes paėmėme iš 
Chicago “Daily News” vaka- 
rvkščio numerio: *

Pranešimas iš 
žiaus laikraščiui 
chester Guardian 
lijoje) atkreipia 
vieną didžiai reikšmingą' 
faktą (highly signifieant

“Man

mą pinigų, Kuriuos Vokie
tijos valdžia davė Bolo 
Pasha’i franeuzų spaudos 
papirkimui, — kaip paste- 

' bi “New Republic”. Pa
prastai buvo manoma, kad 
tie pinigai buvo leidžiami

kraščių, kurie tarnautų 
Vokietijos tikslams, nuo
dydami franeuzų viešąją 
opiniją pacifizmu. Bet tai 
yra netiesa.

Du laikraščiai, apie ku
rių susirišimą su Bolo ta
po oficialiai paskelbta, y- 
ra “Journal” ir “Rappel”. 
•Jisai įgijo pusę “Rappel” 
akcijų 1915 m. pradžioje, 
ir nuo to laiko šis laikraš
tis buvo karingiausis Fra- 
ncijoje “karės iki kartaus 
galo” apaštalas, reikalau
jantis vokiečių teritorijos 
aneksavimo iki upės RJiei- 
no. Tokiu-pat budu, nuo 
sausio mėnesio 1916 m., 
kada prasidėjo Bolo san
tykiai su “Journal”,/šis 
laikraštis nuolatos buvo 
toks-pat taikos prięŠas ir 
“karės iki galo” apaštalas, 
kaip ir “Rappel”,.

Kodėl tie fabrikantai rem
davo kaimynų kurstytojus 
prieš savo “tėvynę”? Todėl, 
kad kurstymai baugindavo 
žmones jų “tėvynėse0’ ir 
versdavo juos didinti ginkla
vimąsi. Amunicijos fabri
kantai iš to darydavo puikų 
biznį.

Panašiam padėjime ran
dasi ir kaizerio valdžia. Jai 
yra svarbu, kad Vokietijos 
žmonės bijotų savo kaimy
nų: tada jie pritars karei, 
tada jie neklausys taikos a- 
gitatorių, tada jie nedrįs kil
ti prieš valdžią. Karingas 
ūpas ir plėšikiški šukavimai 
Vokietijos priešų šalyse sti
prina Vokietijos valdžią — 
štai delko ji per savo agen
tus papirkinėja militaristus 
ir šovinistus tose šalyse.

Mes esame ne vieną kaitą 
išreiškę tą mintį, kad kaize
rio tarnai yra karingieji dži- 
ngos, o ne taikos šalininkai; 
dabar-gi tatai prirodo aiš
kiausi faktai.

Miliono dolerių 
fondas.

Socialistu partija jau pra-

uz-

•Priešingumas 
buržuazijai.

Butų stambi klaida many
ti, kad tiktai susipratusieji 
darbininkai yra priešingi 
buržuazijai.

Buržuazijai yra priešin
ga dvarininkų-bajorų klesa; 
tam tikrose aplinkybėse .jai 
gali būt priešinga kunigija; 
jai yra priešingi ūkininkai 
ir net smulkieji miestų savi
ninkai.

Visos šitos žmonių visuo
menės dalįs sudaro atskiras 
nuo buržuaziios klesas; o 
klesa, kaip išaiškino Kauts- 
ky, yra tokia žmonių prupė, 
kuri turi ne tikai skirtingus

Unijų klausimu.
šiek tiek apie I. W. W.

Aidoblistai ir politinis veiki
mas.. Apkalbėjus aidoblistų per- 
štunus kovai su kapitalistais bu
dus -- tiesioginį veikimą: strei- 
<ą ii' sabotažą bus neprošalį da 
sykį metus žvilgsnį į tai, kas yra 
icndra tarp I. W. W. ir kitų 
darbininkų unijų ir kas yra skir
tinga tarp jų. Amatinės unijos
visupirma, stengiasi tik pageriu- parlamentai yra menkos galėsdėjo rengties prie ateinan- nUo kitu grupių rūkalus, bet cijoms”

kad kompanija prisigabeno ske- 
bų, todėl kad kazokai (kanste- 
beliai), milicija ir policija sukė
lė riaušes, o paskui areštavo va
dus; trumpai kalbant, daugelis 
streikų būva pralaimėta todėl, 
kad kapitalistams pagelbon atei
na visa galinga valdžios maši
nerija.

Kokis darbininkams belieka 
išėjimas? Nagi tokis Jeigu vald-

stų talkininkas, tai darbininkai 
turi paimti valdžia į savo ran-

o darbininkams talkininkė.
Bet aidoblistai būdami pa vyz

dį ng. aidoblistų mokiniais nie
ku budu negali pripažinti reika
lingumo darbininkams dalyvau
ti politiniame savo šalies gyve
nime. O kadangi tasai reika
lingumas yra aiškiai matomas, 
kadangi už jį kalba veik visi 
kasdieninio gyveninio nuotikiai, 
tai aidoblistams prisieina pralie
ti nemažai prakaito, idant pri- 
rodžius, jog dalyvauti politikoj 
darbininkams yra pragaištinga.

slu! Čia aš apsistosiu tik ant 
dviejų ar trijų aidoblistų prieš 
politikių argumentų. Pirmas:

mentai (jie ypačiai “tarkuoja” 
parlamentus) faktiškai yra be- 
jiegiai, kur jokia klesų kova nė
ra galima vesti.

Ar ištikrųjų parlamentai šian
dieniniame musų gyvenime yra 
tokios menkos vertes, kaip kad 
mano didžiuma aidoblistų? Be 
abejo ne. Patįs aidoblistai tu
ri pripažinti, kad parlamentai 
ne taip jau menkas ginklas bur
žuazijos rankose ir kad jie ne 
taip jau prastai tarnauja jai. 
O jeigu taip yra, tai, vadinas, ne

šiandie Rusijoj valdžia ran
dasi proletariato rankose, ir kaip 

nuo kitą! (Tiesa, 
revoliucija, bet tame 
revol i ucion iškurnąs, 
klesa -paėmus vald- 
rankas stengiasi su- 
Indoniu da pastebe- 
Australijos aidobli

stai (geriau pasakius iiul'ustri- 
alistai) neatmeta dalyvavimo 
šalies politikoj. Kodėl? Nagi 
todėl, kad ten darbininkai turi 
palyginamai daugiau intekmčs 
į valdžią ir kad ten jie jau ne 
sykį turėjo progos pasinaudoti

Reikalingumas dalyvauti po
litiniame savo šalies gyvenime 
darosi plačiomsioms darbinin
kų minioms kasdien vis aiškes
nis ir aiškesnis. Bet labiausia 
klasiniame susipratime atsiliku
sioje darbininkai įsimaišo Į po
litinį judėjimą. Štai Anglijos 
darbininkai 1910 metais jau pa
siuntė 42 savo atstovu į parla
menta. Pastaromsioms dieno- 
mis Sydney \Vebb. žinomasai 
autorius veikalo The History of 
T radę l’nionism, rašo, kad Angli 
jos darbo partija o su ja didžiu
ma šalies unijų pienuoja daug 
daugiau atidos atidėti politiniam 
gyvenimui, kaip kad iki šiol

darbininkai turi vilties kone did
žiumoj pasirodyti kaip parla
mente, taip urėdų vietose. Pa
galios, net Amerikos Darbo Fe
deracija rodo ženklus, kad ir ji 
ketina įsitraukti į atskirą nuo 
buržuazinių partijų politikos 
kelią. Tik aidoblistai visai ne- 
pajiegia matyti reikalo darbinin
kams dalyvauti politiškame sa
vo šailes gyvenime.

Redakcijos Atsakymai
J'

Mokiniui, Valpo. — Dedame. 
Tik kodėl toks neprislrengirnas 
atsakyt urnai, jeigu matote rei
kalo atsakyt? Ko vertos repli
kos tada, kada apie dalyką visli 
jau ir užmiršę?

Skaitykite i” r

rasti.es
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DIDELIS TEATRAS
PO TEATRO

LINKSMAS BALIUS
Rengia A

LIET. TEATRALIŠKOS DAIN. DR-JOS

Ned., Gruodžio=Dec. 30 d.
LIBERTY HALL, 801-803 8th St., Waukegan, III.

Scenoje statoma labai graži 3 aktų tragedija 

“Kerštinga Meilė” 
Losimas prasidės 6:30 vai. vak. Inžanga 25c ir 50c

J šokius Vyrams 25c; Moterims dykai.
Gerbiamieji Lietuviai ir Lietuvaitės: malonėkit 

atsilankyti į šitų perstatymų, nes tai yra labai juo
kingas ir žingeidus kiekvienam pamatyti tų persta
tymų. Jus žinot, kad Liet. Teatrališka Dr-stė visa
da užganėdina publikų savo lošimais, taigi ir dabar 
stengsis priimti svečius savo lošimu. Taigi meldžia
me atsilankyti, o busite visi užganėdinti.

Kviečia KOMITETAS.

Didelis Maskinis Balius
Rengia-

VAIKŲ DIENINĖ GLOBA

Subatoje, Sausio 5 d., 1918
MICKEVIČIAUS SVET., 3312 So. Morgan St.

Pradžia 7 vai. vak.. Inžanga prie durų 50c.
DOVANŲ Už $500

Vėliavinis Balius
Parengtas Draugystės Šv. Petronėlės 

A. MICKEVIČIAUS SVET., 3312 So. Morgan St.

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 30, 1917 
Prasidės 5 vai. vakare. Muzika Paulauskio Tikietas 25c ypatai 
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kuoskaitlingiausia atsilan
kyt, nes bus duodamos šešios puikios dovanos. Ateikite ir atsives
kite savo draugus ir drauges, o busite visi patenkinti. Komitetas.

T

I Puikus Maskinis Balius
Rengia L.S.S. ITOtoji Kuopa 

Sub., Gruodžio-Dec <29 d., 1917 
J. BUTKEVIČIAUS SVETAINĖJE, 

8132 Vincennes Avė. (Englewood)
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 25c.

Bus duodamos geros dovanos.
Todėl kviečiami esate visi į tą Maskinį Balių, kur 
turėsite progos gauti geras dovanas. LSS. 170 kp.

Didelis Balius
Rengia DR-STĖ SUNŲ LIETUVOS VAKARUOSE, įvyks

SUBATOJE, GRUODŽIO 29 D., 1917.
M. MELDAzIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd Place 
l*radžia 7 valandą vak. Inžanga 15c ypatai.

Kviečiame širdingai visus atsilankyti. KOMITETAS.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukėj

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvairių gilių.

Knygelė 106 puslapių, su gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

u

1840 So. Halsted St., Chicago, III

Moralybes Išsivysimas

1840 So. Halsted St,

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą. , 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti pati mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

Chicago, III

Budeliai
Viduryj kabineto stovėjo lem- ; 

pa, pastatyta ant ilgo metalinio I 
padėlio. Tamsiai rausavo šilko 
danga, nei laukų šėtros stogas, 
nclėido lempos šviesai prasi
mušti į kambarį. Matėsi tik di
dokas šviesus ratas ant aslos, 
kur buvo patiesta margas per
siškas kauras, ant kurio rate sė
dėjo keletas asmenų ir šneku
čiavosi. Jų veidai buvo neįma
tomi, ir tuos, kur šnekučiavosi, 
buvo galima pažinti tik iš bal
so.

Kalba ėjo apie dienos nuoti- 
kius: mirties bausmes, sušaudy
mus, deginimus, išjuoktas mo-, 
teris, nužudytus žilagalvius ir 
kūdikius, silpnas bet laisvę my
linčias sielas, kurios visam am
žiui sukoneveiktos, purvan su
mintos žiauria neteisybe ir sau-

Namų šeimyninkas prabilo:
Kaip keistai kryžiuojasi gy

venimo keliai — baisu ir pams- 
lyt! Juk nesenai — keli metai 
dgal —- visa draugija subrus- 
davo pasibaisėdavo tik delei vie
no kurio nors sauvalingo pasiel
gimo. Polieistai sumušdavo ty
rinėjimo kameroj žmogų, vir
šininkas areštuodavo, nepager
busi jį, studentų. Bet dabar! 
Čia šaudoma į minią be jokio 
persergėjimo, ten “per klaidų” 
nuteisiama mirties bausme Vie-

vardo brolį;.kitur dar šaudoma 
i žmones paprastai iš nuobodu
lio kad ištuštinus patronus. 
O ten ve - be jokios regimos 
priežasties nagaikomis prikapo- 
jaina inteligentų, jauna žmogų, 
kad turėjus nemokamo džiaug
smo, pramogos. Ir dabar 
nu! nei stebimės neigi pasibai- 
sėjame. Pripratome prie .visko.

Viename kauro kampe kas tai 
nervingai krustelėjo. Visi su
žiuro į jį, jausdami, kad dabar 
jisai pasirinko savo eilę — kal
bėti. Ir jis pradėjo tyliu, dir
btinai ramiu balsu, kuriame gir-

pėjimas. Visi nujautė, kaip jam 
begalo sunku užslėpti vidujinį 
susijausdinimą bei skausmų.

Taip... aš mat norėjau pa
sakyti... Mano manymu... tai 
nėra tiesa, kad galima... su tuo 
apsiprasti. Aš dar galiu supra
sti žudymą iš keršto, — 
yra kas tokia išdidaus...

jame
koks

Su-
užsi-

Toks ^sukudęs, mažas, vos gy- 
‘ vas,.. Jį veikiausia buvo galima 
palaikyt baltu katyčių. Bet ka
dangi jis nuolatos gulėdavo pa- 

j krosnyj, tai išrūdydavo daugiau Į 
palšas, toks nešvariai melsvas...

Visa tai atsitiko žiemų..., 
taip vėlyvų žiemų. Buvo rytas, 
stebėtinai gražus žiemos rytas, 
tykus, be mažiausio vėjalio. Sa
ulė tarsi žeme ridinėjo—į snie
gų Ufii pažvelgt. Visur žibėjo, 
mirguliavo. Tų žiemų sniego 
prisnigo nepaprastai daug. Aš 
išjau pasivaikščiotų. Ėjau obe
lių sodnu. Kaip šiandie dar at
simenu, sodne sniegas išrodė ta
rsi nudažytas, o jaunų obelai
čių šešėliai buvo suvis mėlyni, 
tokie žavėjantįs. Norėjosi kla
uptais ties vienu jų ir paslėpt

1 vokiu melsvuose sniego pukuo- , 
se...

Ir ve netikėtai prie manęs 
prisiartina musų kumetis, senis 
Jazikantas'. Jį vadindavo dar 
ir kitaip, bet šis buvo jo priedi- ■ 
uis vardas. Kinam mudu ir‘ 
šnekučiuojant apie šį ir tų. Stai
ga jis prasijuokia 'ir taria:

—Mano pone, musų kalytis 
neteko kojos.

Aš kreipiausi: kodėl?
—Turbūt įsikalė vilkų slas- 

tuosna. Pusės kojos suvis nė
ra.

Aš norėjau pamatyt j Į, ir mu
du nuėjom link kumečių trio- 
bos. Čia jau skersai kelio mes 
pastebėjome mažas pėdutes, 
privarvėjusias tirštu rausvu 
krauju. Mes nusekėm pėdsa
ku iki triobos. Po vienos kor
tos tupėjo sužeistasis katinas.' 
Mudu pamatęs jis primerkė a- 
kis ir ilgai — liūdnai sukniau
kė. Snukutis išrodė nepapras
tai suvargęs ir nešvarus. Pirmo
ji dešinė koja buvo nugnybta 
virš sąnario ir keistai kyšojo į 
priekį, nei sužeista ranka, iš kū
čios tirštais lašalu varvėjo krau
jas. Iš odos

Aš paliepiau Jazikanlui
—Nueik į mano miegruimį ir 

atnešk šautuvų. Jis ten kabo 
šalia lovos.

Kokia čia gali būt nelaimė. 
Pasilaižys ir sugis! tarė se-

NEDELIOMIS
Ne bus Laidojama

Iš priežasties dabartinės karės, mes esame priversti ga
lutinai panaikinti laidojimą nedėldieniais. Beveik kiekvieno
je artimoje apielinkėje negalima gauti dėl laidotuvių auto
mobilių, tuomet reikia šaukties iš lobaus, pasekmės tokio 
atsitikimo yra aikvojinias, kuro, laiko ir pajiegos. Dalis mu
sų geriausių šoferių ir mechanikų dabar tarnauja kariuome
nėje, ir tas dideliai nusilpnina Motor- Livery Kompanijas.

Tas reiškia, kad musų šoferiai dabar verčiami yra dirbti 
septynes dienas savaitėje ir dėl apsidirbimo, verčiami yra 
padaryti tris keliones į dieną, dideliai gadindami saugumą 
publikos, pakeleivių ir musų karų.

Nuo Sausio Linos dienos 1918 metų ir paskiaus, Chicagos 
Motor Liverymen* Associacija neduos lavonvežimių ir kito
kių automobilių, laidojimui nedėldieniais (išskyrus limpamų 
ligų ir išsiuntimo atsitikimus), kad musų darbininkai galėtų 
turėti dieną atsilsiu! ir pasilinksminimui.

šisai musu žygis sutiko pritarimą dvasiškuos, kapinių 
sąvininkų ir kitų organizacijų.

Dabar mes prašome prisidėti visos publikos, kadangi 
mes iš širdies rūpinamės josios pačios saugumu ir musų dar
bininkų gerbūviu.

ši permaina nepaliečia musų darbininkų užniokesties, o 
tiktai sutrumpina jų darbo valandas.

CHICAGO UNDERTAKERS ASSOCIATION
P. J. CUMMINGS, Prezidentas

A. GAVIN, Raštininkas.
LIVERYMEN’S ASS’N
JO H N S, Prezidentas

JOS.
CHICAGO MOTOR

F. M.
N. C. HARTING, Raštininkas

liiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiB

Didžiausia Lietuviška Koncertinų Išdirbystė

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI? 

NUSIPIRKIT ŠIA STEBĖTINA

JUMS KAINUOS $9.50.
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių

Vienas Gydytojas Sako:
Daug žmonių mačiau nerviš

kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturejimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašinų.

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

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50

piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė
jusį ų žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savai t i.

nis kumetis.
Aš betgi laikiausi savo. Aš 

norėjau sutrumpint nelaimin
gojo žvėrelio kančias. Be to, aš 
buvau įsitikinęs, kad žaizda ne
išvengiamai pradės pūliuoti ir, 
šiaip ar taip, katinas nugaiš nuo 
kraujo užsinUodijimo.

Kumetis atnešė šautuvų. Vie
nas šautuvo vamzdis buvo už
taisytas smulkučiais kurapkų 
šamotais, kitas — vilkų. Aš 
pasiglamonėjąu katinui — kits, 
kits, kits... Jis tyliai sukniaukė 
ir paėjo kelintą žingsnių arčau. 
Aš tuomet pašokali į dešinę, 
taip kad katino kairysis šonas 

'stovėjo ties vamzdžiu — septy
netą žingsnių atstu. Nutaikiau

pranta žudymą piktume 
degime, iš pavydo. Nu, 
galios, žudymą dvikovoje... Bet 
kuomet žmones tai atlieka me
chaniškai... be užsidegimo, be 
baimes by kokios atsakomybės... 
ndiššaukdami net jokio pasi
priešinimo, — ne tai dėl manęs 
yra lygiai pasibaisėtina, žvėriš
ka ir nesuprantama 
budelio prigimtis... Kuomet aš 
skaitau ar misti j u apie pogro
mus, baudžiamąsias ekspedici
jas arba ir apie tai, kaip karės 
laiku nužudoma imtinius, kad 
neapsunkinus jais vieną-kitų ka
riuomenės būrį, aš netenku gal
vos. Aš stoviu nei prie kokios 
tamsios užtvinusios bedugnės, 
kur dažnai įpuola žmogaus vė
lė... stoviu 'ir nieko nesuprantu...
Darosi taip baisu, nesąmonių-' Kelyj man nikstelėjo koja ir aš 
ga... iki pasibjaurėjimo...
stebėtinas, pažeistas ir liguistas j dėjimai pasidarė tokie nevik

kaip pati *r paleidau šūvį. Išsykio man
’ pasirodė, kad katino šone pasi
darė juoda didelė skylė, dviejų 
kumščių dydžio. Bet aš neuž
mušiau jį. Aštriai sukniaukęs 
katinas vikriai susisuko ir leido
si bėgti visai nebešlubuodamas.

Aiškiai mačiau, kaip jis per
bėgo pusantro šimto žingsnių 
platųjį kiemų ir įsmuko jaujon.

. Man pasidarė gėda, pikta ir ko
ktu. Aš nuskubau paskui jį.

parpuoliau sniegam Mano j u-

žingeidumas akstinu mane

saikio nupuolimo...
Jis valandėlę tylėjo, nervin

gai atsiduso, ir kuomet išnau- 
jo pradėjo kalbėt, jo balsas bu
vo žymiai atsimainęs. Staigu jis 
pasidarė toks kurtus, prislėgtas; 
galėjo numanyt, kad jis laiko 
pridengęs rankomis veidų.

—Nu, ko čia... visviena — rei
kalinga ir tai pasakyti... Ir ma-

uos klejonės... Apie dešimtį me
tų atgal aš irgi papildžiau žu- 
deikos darbų... Iki šiol niekam 
.apie tai nesakiau... bet... visvie- 
na. Matot, mano dvare, kartu
su kumečiais gyveno katinas, vėl pasigirdo nuo pečiaus ilgas,

rus, kailinukų rankovė buvo pil
na sniego, rankos nepaprastai 
drebėjo.

Įėjau jaujon. Buvo suvis ta
msu. Aš norėjau pradėti šaukt 
katiną, bet nežinia kodėl susi- 
sarmatinau ir nešaukiau. Stai
ga betgi išgirdau tylų kerštingą 
urzgimų. Pažvelgiau į viršų ir 
pamačiau dvi dideli liepsnojan
ti aki. Jis tupėjo ant pečiaus.

Ant geros laimės aš iššoviau 
į tadvi aki suvis netaikydamas. 
Kafinas supurkštė, sukniaukė, 
pradėjo traukyties į visas pu
ses ir nutilo... Norėjau apleist 
jau j r, bet šioje akymirkoje ir

Naudokis šiųja mašina nuo 
šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

isus laiškus adresuokite į:

H. P, SKOURUP & 00.
30 SO. HALSTED ST., 

P. O. B. 200 Chicago, 111.

PEARL QUEEN CONCERTLNOS 
geriausis muzikališkas instrumentas, kokio dar nesiranda

- • Taipgi pri-l
Galima jomis grajiti orchestroje ir 1 
įtuvėj yra visokių muzikališkų in-

Puikiausis ir gc   u,„VI„u
- tarpe lietuvių. Šios koncertinos yra geriausios i.Šdirbystės. 

pažintos tarptautiniu instrumentu. C. ”_
viena. Beto musų Didžiausioj Krautuvėj yra 
strumentų, laikrodžių, žiedų, drukuoiamų mašinų, deimantų, kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir naudai.
Kataliogą išsiunčiame dykai tiems, kurie prisius už 3c krasos ženklelį.

S. P. KAZLOWSKI 
4632 Slįį, Ashland Avė

Nusipirk Mosties

Chicago, III.

KUPONAS VERTĖS 25c
Su kiekvienu pirkiniu poros čcvery- 
kų, vartokite ši kuponą. Kuponas 
vertas 25c perkant ceverykus niu.su 
krautuvėje.

(Geras tiktai iki Naujų Metų)
Parduodam čeverykus dėl vyrų ir vai
kų, geriausios skuros- ir išdirbinio 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 patįs nuspręskite ir persi
tikrinkite jog čia gausite geresnę ver
tę už žemesnę kainą.
Taipgi taisom senus čeverykus. 
Darbą atliekame gerai, gražiai ir greit. 
Visą darbą gvarantuojanie.

W. SABALIAUSKAS
Lietuviška Čeverykų Krautuvė

2337 S. Leavitt Street, Chicago.

Lietuvių Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 

pnklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASARGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo ten į pietus.
Informacijų galit paklausti laišku arba phone XVillow Spring 6.

Daktaras

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatum (to. Prieš eisiant gult iš
tepk veidą niosčia per kelis vakarus, 

10 padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toii mostis išima pienius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stanipomis.

.1. RIMKUS,
P. O. Box 36, Holdbrook, Mass.

Telephone Drover IMI 

Dr. A. A. Roth 
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Bp«eialbtM Moteriik*. Vyriikf. Vaiki 
ir rhi ckraailki lln

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—• po pi«t% •— 
vakar*. N*d41<U«niai* 10—1 p* pl*t>

1354 S. HALSTED ST., arti 14 lt 
CHICAGO. ILL

Tcl. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas. 

Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
dau pirkti?

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Milwaukee ir North Avės.

WISSIG,
Seno Krajaus

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

Tel Ganai 3263.

Specialistas iš

L

kerštingas urzgimas. Apsižval
giau. Du žalsvus žiburėliai mi
rgėjo tamsoje tokiu velnišku 
kerštu, kad man net plaukai pa
sišiaušė ir stiprus šiurpuliai su
purtė visą kūną.

(Bus toliau)

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
‘’ALSTRD ir 32-r» imTV#

Skaitykite ir Platinkite
«KT A TT T T r V A C<”

niu.su


Subata, Gruodžio 29, 1917.

HERMA*"c?^Muel
* 1 MFGRS OF HIOH GRADS X*.

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 siuto ir overkauto, sulyginant kitas san
krovas.

Ateikite ir gersitinkrinkite patįs.

Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai
219 5o. Dearborn Street

DR. C ARTER
Chicagos seniausias ir pasekmlnglausias

Akiy-Ausy-Nosiesi Gerkles 
SPECIALISTAS 

GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS
Nebrangios Mokestjs. Patarimas dykai.

120 South State Street
Arti The Fair 

VALANDOS: 9—7; NEDALIOMIS 10—12 
Visas Antras Augštas

▼ 1KNATINI8 KBCISTKUOTAS KU8A8 APTUKOBIU8 ANT BRIDGKPOBTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai uukio rtaiuosa nuo |l.00 ir 

' glčiau. Sidabro rėmuos* nuo 11.01 tr 
augičlau. Pritaikoma akinius uidyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nsrvilkB- 
mas, akių skaudėjimas, užvilkimais Ir 
tt. yra vaisiais Įvairių ligų, kuris gali 
byti praialintos gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas utdyką, jei perltl ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei kal
va sopa, jei blogai matai, jei akis sil
psta, netęsk ilgiau, o jieikok pagelbėt 
aptiekoj, kur Aiekvienam pritaikoma •* 
kiniai uidykg. Atmink kad mes kal
nam gvarantuojam akinius tr klesti** 
oam gerai prirenkam.

8. M. MJK8IR0FT, Ekspertas Optikas,
daulate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al barasi ą>- 

metu. Al duodu patarimas DYKAI. Galia 
GERUS daktarus. Al ««

Jai jų* aargata Ir ralkalaajata patarimo arba rautų, ateikit pa* 
tlakoriu* Rualjoj viri 10 matų, Amerikoj 11 matų. Al duodu pat 
padaryti bila kokiui nuilkua vaUtu*. Al rakomonduoju tik OEH 
draugai įmonių S. M. MKfllROFF, I14J8OII0RGAN8T.

ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti/tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Str^i Chicago. II).

L. S. Sąjungoj.
______ _ \

Rajono konferencija

i Gruodžio 23 d. Brightou, 
Mass., Lietuviu Kooperacijos

konferencija.
Konferenciją atidarė Rajono 

organizatorius Žurinskas apie 
11 vai. prk'špiet. Tvarkos ve
dėju tapo išrinktas Žurinskas, 
padėjėju Januška, raštininku 
Simanavičių, padėjėju (iabalis.

Įnešimų sutvarkimui komis: 
Jasinskiutū, Balsis ir Rimka.

Rezoliucijų komis.: Plepis,
Puišiu te ir Rastenis.

Praėsiusios konferencijos pro
tokolas priimtas, taippat komi
tetų ir komisijų raportai visi pri
imta, nor kai kurių raportai bu-: 
vo prasti. Pavyzdžiui, organiza
torius savo raporte Nor*woodo

kliu jų, o Cambridgės prie silp
nųjų, nors Norwoodo (133 kp.) 
nėra užsimokėjus metinių ,mo-

dgės (71 kp.) užsimokėjus ir 
daug daugiau agitacijos ir pra
kalbų rengime nuveikus ne kaip 
Norwoodo kp.

Iš organizatoriaus raporto pa
aiškėjo, kad LaAvrence 64 kp. 
yra turtingiausia visame Rajo
ne, jos turtas siekia $325.00.

Rajonas turi kuopų viso 23, 
narių suvirs 1,000.

Rajono kasoj pinigų buvo 
$226,(M) iš kurių konferencija 
paskyrė $100,00 Kovos Gelbėji
mo Fondui, ir surinkta konfe
rencijoj nuo delegatų $75.35. 
Taip pat paskirta iš kasos 25.00 
ir surinkta $11.61 <1. Akelaičiui. 
Ižde paliko $100.00.

Išrinkta iš 5 asmenų komite
tas, kurio pereiga bus gelbėti 
Kovai dabartiniame kritiškame
ryšius kuopų su Gentį-. Išrinkti 

šie draugai: P. Kručas, A. Re
meika, N. Januška, J. Navia
ckas ir J. Kairaitis.

Baigiant konferenciją, V. 
Rimka, 67 kp. narys padavė su
manymą, kad butu išnešta re- 
zoliucija prieš Keleivį, kam jis 
tyčiojasi^ ir dagi šmeižiąs Są
jungą, rašydamas, kad pirma
sis Kovos redaktorius, K. Vidi- 
kas, išlindo pro “bekauzės” lan
gą, o J. Stalioraitis -pro skiepo, 
kada valdžios šnipai darė kratą 
Kovoj.

Kaip tik tas sumanymas pa
duota, keliolika delegatų — pra
dinių socialistų karštai suplojo 
delnais, bet besiginčijant pasi
rodė, kad jai rezoliuciją nešti 
prieš Keleivį, tai reikia nešti ir 
prieš Naujienas, ir prieš Laisvę, 
kuri, pasak jų, taippat buvo pa- 
siklubdžus Kova ir klausė, ko 
K<wa nori iš “privatiškų” laikra
ščių. Organizatorius ir tvarkos 
vedėjas Žiu Pinskas taipjau už-

laikraščius palikti šaly, ne kaip 
kad su jais bartis. Todėl, nors 
prieš įnešimą niekas iš vidurie- 
čių nekalbėjo, vis dėlto paleidus 
nubalsavimui įnešimas tapo at
mestas 37 balsais prieš 22.

Visų nutarimu nerašau, ka
dangi turbūt pilnas protokolas 
bus paskelbtas laikraščiuose.

Po konferencijos, žemutinėj 
svetainėj buvo prakalbos. Kal
bėjo dd. J. Naviackas ir M. Duse- 
vičia. Publikos atsilankė ma
žai, apie 50. Ir labai gaila, kad 
iš buvusių konferencijoj dele
gatų nemačiau nei vieno. Jie 
butu daug ko pasimokinę iš Na- 
viacko ir Onsevičians kalbų; 
juodu ištikro puikiai kalbėjo.

J. P. Raulinaitis.

LSS. XII Rajono Konferencija.

Gruodžio 9 dieną š. m. XII 
Rajono įvyko vienuoliktoji kon
ferencija Gary. Ind., po nr. 220 
W. 15th avenue. Dvyliktą va
landą dienos d. A. Rimbą, org., 
atidarė konferenciją trumpa 
prakalba. Pirmsėdžiu išrinkta

Didelis Gaisro Išpardavimas
Pas BALNIS IR PUNDINAS 4536 S. Paulina St

Panedelio ųtą Gruodžio 17 d., 1917 m. ir tęsis iki Gruodžio 27 dinos.
ŠIS IŠPARDAVIMAS BUS PER INSURANCE ADJUSTERS S. HORNER & CO 

Tavoras turi būti išparduotas j 10 dienų už pusę kainos

KUR KAINAVO 100 DABAR BUS PARDUODAMA 50c ARBA 70c.

BALNIS & PUNDINAS
4536 SO. PAULINA ST Tel Drover 3774 CHICAGO, ILL

AKUSE8KA MUS. A. VIDIIAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai 
karusį Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
alKvokiškai.
3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

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

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

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
portą • Katrie norite 
nusipirkti gražų 
podėlį, deimanto žie- 
delį, devizkėlį, šliubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kitų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS, 
3303 S. Morgan St., Chicago

Vyrišky Drapanų Barčai 
^Nauji neatimti, daryti ant užs»- 

kyino siutai ir overkotai, vertės du* 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.
A Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
¥35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamni- 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir oper
uotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
84.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdiei ą, nedėliotais ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St., 9L

d. M. Bajoras, rašt. J. Demen
tis.

Delegatai pribuvo nuo šių 
kuopų: nuo 120 kp. M. Bajoras,

lino 201 kp. K. Janulis, P. Tiju-

imant 120 kp. nartus, kaipo mo
ksleivius) .

7. Sekamoji XII Rajono kon
ferencija įvyks apie pabaigą ge
gužės, 1918 m. Kuopos nubal
suos vietą, o Rajono valdyba

kauskas ir St. Vertelka; nuo 217 
kp. J. Stripeikis, M. Maurcckis ir 
J. Kondraška (šiam pastarąjam 
kad ir neturint įgaliojimo su
teikta sprendžiamasai balsas di
džiuma balsų). Nutarta duoti 
sprendžiamąjį balsą Rajono va
ldybai, o vienam svečiui suteik
ta patariamasai balsas. Viso 
delegatų dalyvavo 13 su spren
džiamais balsais ir vienas pa
tariamuoju.

Kuopų raportai išklausyta ir 
priimta. Nekurtos, k. t. 209 kp., 
stovi gana tvirtai finansiškai; 
217 kp. skaičiumi savo narių r 
veikimu; 201 kp. praneša, kad 
dirva pas juos plati socialistų 
veikimui ir veikta.kiek buvo ga
lima.

jono knygių. Knygas, prigulin
čias XII Rajonui, knygius (d. 
M. Maurccas) įgaliotas parduo-

prigulinčiai prie Rajono, o pini
gus sugrąžinti Rajono iždui.

2. Nutarta, kad kiekviena kp. 
iš savo tarpo išrinktų po vieną 
narį į agitacijos komitetą, kurio 
priedermė bus varyti agitaciją 
laike šalies valdininkų rinkimo,

kur jų dar nėra.

Raiono vai- 
Kondraška; 

ižd. P. Sa-

Phone Cnnal 1256
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
ave’ *r kampas 19- 
tos gatv* ^kieagoj.

Ateik į vienintelę 
///lylStMb Šokių Mokyklą. Vi-JįtUMKaK si šokiai mokinama

soli^ naujausia ma- 
da’—angliški ir lie- 7į^ĮjĮįn B tuviški. Aš užtik- 
rinu, kad išmokin- 

' t “ siu į trumpa laiką,
tokiai atsibuna kas panedėlj ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
Dagelbininkčm.
1900 S. Union ave., Chicago.

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškasdityje. Nutarta pagaminti tam 

tikros balsavimo blankos, kū
nas apsiėmė Rajono valdyba 
sutaisyti.

8. Rinkimai XII
dyboS; org. d. J.
rašt. J. Dementis;
kas (senasai).

Pasarga. Ateityje, į XII Ra-
t • -jono Konferencijas kiekviena 
kuopa riuks vieną delegatą nuo 
penkių, nartų.

• L

.♦ Konferencija uždaryta d. M. 
Bajoro 4:25 vai. po pietų.

J. Dementis, sekr.
Valparaiso, Ind.

Šokių Mokykla

Bowman 
Dairy Company

Pamėginkite musų 
Tobulai Pasterizuotą 

Pieną ir Smetoną 
SUPILSTYTA Į 

BONKAS LAUKUOSE 
PRISIUNČIAMAS 

KASDIEN IN JŲSŲ 
NAMUS 

HARLEM AND 
CENTRAL AVĖS.

OAK PARK
Telefonas Oak Park 82

Prof. J. KLOVAS .
Tel. Canal 7270 ?«>*• JTšLAŽAS

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo 
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Pa 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicago, Iii

Duodama Privatinės Lekcijos
---- —-----------------------------------
MUZIKALIS MOKINIMAS 

dėl jūsų vaiky ant smuikos 
Prof. I). GOLDSTEIN 

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

Chicago, IIIIk —---- . . ■ —---------------

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” Ofisą, pažymėda
mi No 160.
----------------1_______________

Talpina savyje reika- I 
lingiausius, kasdie var- j 
tojamus, žodžius. La- J 
bai paranki knygute ne- i 
šiotis ir kiekviename i 
reikale pasinaudoti i

Kaina 50c paprastu j 
ir 75c geru skuriniu ap- ( 
daru. |

Galima gauti “NAU- 1 
JIENŲ” Administraci- | 
joje, 1840 S. Halsted St, | 
Chicago, III. ]

MACBEH
Tragedija 

penkiuose aktuose.

Parašyta

William Shakespeare’o
surengti XII Rajono vardu pik
niką, kurio tikslas bus ne vien 
pasilinksminimas, bet ir agita- “ 
cija. Komitetai] įėjo: J. Kond-^ 
raška, P. Tijušas, J. Dementis i Kazimieras Gugis 
ir St. Vertelka.

4. Nutarta išleisti agitacinius 
lapelius. Darbas pavesta atlik
ti agitacijos komisijai. Literatū
ros klausimu nutarta remti vi
sais galimais budais LDLD.

5. Nutarta paraginti musų ko
nstitucijos komisiją, kad ji pasi
stengtų kaip galint greičiaus pa
baigt darbą ir atspausdinti jau 
nuo senai laukiamą LSS. konsti- 
ludiją. Taipgi ir LSS. istoriją. 

. 6. XII-to Rajono maršruto iš
laidas nutarta apmokėti propor- 
cionaliai. Ateityje nutarta pa
dengti Rajono šlaidos iš tam tik
ro fondo, į kurį mokės kiekvie
nas narys po l()c metuose (iš-

Veda vitokias reikalas, kaip kriminaliŠkuose 
ir civiliškuose teismuose. Daro 

vieokma dokumentus ir popieras.

Namų Oflaaa:
IIU S. Halsted St.

Ant trečių lubų
TeL Drover 1310

Mieato Ofisas:
427 N. Doarborn St.

JHI-iaUnHy BMg.
Tel. Central 4411

JUOZAPO GRUŠO

NAUJAS 
Laikraštis
Tikrai puikus. Išeina tokio pavi

dalo, kaip kad eidavo Seinų šaltinis. 
Kainuoja tik 75 c. metams. Viena ko
pija siunčiame dykai dėl pažiūrėji
mo, kas prisiunčia krasos ženklelius.

Adresuokite taip.

AMERIKOS ŪKININKAS
2214 W. 23rd P., Chicago, III.

Versta lietuvių kalbon

(eilėmis)

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street. 

Tel. Drover8674.

P. ERB. Naujienų akai- ! 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas. kurios skelbiasi 
Nųnbonose

Kleofo Jurgelionio
Šis veikalas turėtų ras- 
ties kiekvieno scenos 
mylėtojo knygynėlyje.

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.
Kaina apdaruose $1.00, 
be apdarų — 70c.

1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite
“N A IT J T R M A c? »



izio 29, 1917. N ,v\ U -Į I E N O S, Chicago, 111.

iicagos žinios
lt policija turi “juo- 
<ląj j listą”

Miesto valdžia atsisakė sutei
kti specialiu leidimu (bar per- 
mits) pardavinėti svetainėse gė
rimus trisdešimčiai kliubu bei 
organizacijų. • kurios poli
cijos departamente yra įtrauk
tos į t.v. “juodąjį listą".

Mes girdėjome, kad tokio lei
dimo negavo ir viena lietuviu 
organizacija, rengusi pasilinks
minimo vakarą.

Tegul žmonės balsuoja ir a- 
teityj už kapitalistinių partijų 
kandidatus. Tie ponai, mat, 
moka “pasitarnauti“.

• .. »■ ...... ...esm

$1,500,000 
deficito.

Miesto tarybos t.v. finansų 
komisija vakar pranešė tarybos 
posėdžiui, jogei ji suradusi, kad 
fonde, iš kurio turėjo būti pa- 
platinama ir pataisoma Miclii- 
gan gatvė, pasidarr-deficito pu
santro mil. doleriui? O tuo tarpu 
darbas esą kaipir nepradėta. 
Žymi dalis tų pinigų išmokėta 
“prisirengimo darbui.” Dalį to 
“prisirengimo dat’bo“ atlikę, ir, 
žinoma, gavę atlyginimo artymi 
majorui žmonės.

Ir banditams 
bėdos

Tas nedėkingasai šaltis daro 
nemalonumo ir banditams. Du 
jų vakar buvo ant tiek įveikti 
kad buvo priversti “skolintis“ 
ploščių iš praeivių. Taip, du 
banditai užpuolė pačtfl Šoferį 
Robert Carnduffą ant Karlov ir 
\V. Vau Burtui gatvių. Atėmę 
laikrodėli ir 3 dol. pinigų, ban
ditai kreipėsi į Carnduffą:

-šaltoka, ar ne? Bukite toks 
geras1.'-duokite man tą ploščių. 
Nebuvo kas daryti — atidavė.

Antroji“ vieloje, būtent Peo- 
ria ir 20 pi., banditai užpuolė 
Joną Liberi, 908 W. 20 Tl.'At-, ~ fėmę laikrodėlį ir 75c. pinigų! 
banditai paleido savo auką už- 
rcikšdami: ta vagili ūkis, kad 
neturi ploščiaus.

šalčio aukos.
Policija vakar rado sušalusį 

nepažįstamą vyrą ant laiptų na
me 2719 So. \Vabash gt. Dau
gelis kitų lengviau ar sunkiau 
nukentėjo nuo urnai užklupu
sio šalckh

Alkana bandite
Policija vakar areštavo tūla 

(Vari Hence. penkių vaikų mo
tiną. Kaltinama rengime api
plėšimų kariu su John \V. Bur- 
roughsu.

I eisme bandite Hence prisi
pažino. kad nuo to laiko, kuo
met vyras palikęs ją su pen
kiais mažais kūdikiais, kurių 
vyresnysis turi 9 metus am

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

\ ienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban- 
“os. Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
I adėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo. B

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdara L tarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėhais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius
JONAS KROTKAS, Vicc-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI: "
JiK SSEJJJAc. PRANAS GEISTAR
JONAS KROTKAS
ANTANAS BROŽIS PRANAS GRIBAUSKAS

Į KAZ. MATULIS JULIUS C. BRENZA.
- __________ •

žiaus, jos padėjimas pasidaręs be 
galo sunkus. Uždirbdama vos 
aštuonis dol. savaitėj ji nieku 
budu negalėjus išmaitinti savo 
penkis kūdikius. Norint-ncno- 
rint turėjo atiduoti tris į prie
glaudą. Bet ir po to gyvenimas 
buvęs labai sunkus: šiais lai
kais pramisti už aštuonis dole
rius savaitėj yra stadiog sunku.

Hence stačiai nepasako, kad 
tai buvo priežąsčia jos dalyva
vimo užpuldinėjimuose. Tatai 
išsiaiškinti palieka pačiam 
ska tyloj ui.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., on December 
29, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. , <

Skelbia išdavystę.
' Tedera lės valdžios agentai va
kar paskelbė surašą užgriebtų 
IAVAV. unijos raštų, kurie, jų 
manymu, skelbę išdavystę. Jie 
vra sekami.

“Sabotažas“, paraše EI. Gur-į 
ley Flyn.

“Sabotažas“, parašė Einil Po- 
uget.

Lapeliai, kur tarp kita sakoj 
ma: “nebūkit kareiviu, bukit, 
žmogumi“.

“Istorija I.W.W. tvėrimos“.
Nauji I. W. W. dainų leidi

niai ir tt.
K a d augi suminėtieji 

raštai turėjo tikslo karšty t prie 
prasižengimų, tai yra manoma, 
kad federalė valdžia juos su- 
konfiškilosianti.

Juozo Laukio, kuris yra areš
tuotas ir laikomas pavieto kalė
jime, advokatas vakar prašė tei
smo numažinti reikalaujamą 
$10,000 kauciją, kad tuo bildu a- 
reštuotasai galėtų išeiti ant lais
vės. Advokatas, bejto, užreiškė, 
kad Laukis esąs prisirengęs at
sisakyti nuo I.W.W., taigi aplei
sti jos eiles ant visados, ir “pa- 
sitaisvt.” . *

Laukio tardymas atidėta iki 
sausio 4 d.

Subankrutijusio Jono M. Ta- 
nanevičiaus Banko depo- 
zitorių žiliai.

Central Trasi Co., kaipo trus
tee, prašo paskelbti subankru
tijusio Jono M. Tananevičiaus 
banko depozitorių žiniai štai ką:

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
šyti ir bus išmokami Trustee o- 
fise, 1818 111 West Monroe st., 
Chicago. Kreditoriai turi eiti o- 
fisan asmeniškai ir atsinešti sa
vo bankinę knygelę. Be knyge
lės čekiai nebus niekam išduo
dami. Trustee ofisas bus visą 
dieną atdaras subatoj ir nede- 
lioj, gruodžio 29 ir 30.

Brangus
advokatas

Stanley Kcmpinski, kuris yra 
internuotas ir kurį kadaise gynė 
advokatas Juliau Kwasigroch, 
reikalauja iš pastarojo dalies sa
v o pinigų, kuriuos jisai išmo
kėjo tam advokatui už “patar
navimą“ viso 500 (lok Ponas, 
advokatas betgi nei nemanęs a- 
pie grąžinimą: jisai sako, kad 
gautoji suma yra suvis nedide
lė - - “fa ir charge“.

Nori patraukt tieson 
valstijos prokurorą

Kun. Elmer L. VVilliams ren
giasi patraukti tieson valstijos 
prokurorą, Maclay Hoyne. Po
ra mėnesių atgal Hoyncs pasių
sti detektivai esą jo namuose 
darę kratą tikėdamies rasti ko
kių ten dokumentų, kurie butų 
turėję prirodyti apie kun. Wil- 
liamso santykius su policlstu 
Beckeriu, nubaustu už kyšių ū- 
niimą.

Kadangi tas Hoyųes deteklivų 
žygis nuėjo niekais, nerado “kas 
reikėjo”, tai kunigas dabar ren
giasi traukt jį atsakomybėn už 
šlovės nuplėšimą.

Pavogė mergelę
Keturi nežinomi vyrai vakar. 

rytą pastojo kelią p-le'i Lenai 
Manga’i ant North ir Girard ga
tvių ir, įsimetę ją į didelį juodą 
automobilių, dingo. Ėjusi su 
ja kartu sesuo tuoj pranešė po
licijai, kuri suskubo j ieškoti 
juodojo automobiliaus. Be pa
sekmių.

Baliaus atskaita
Nuo vakaro, surengto Lietu

vių Moterų Progr. Sus-mo 25-tos 
kuopos, Ros&ind, III., lapkri
čio 11, 1917.

Įplaukos:
Už įžangos tikielus.... $150.20
Už gėrimus.........  -47.90
Už užkandžius....................23.60
Už saldainius ...1..., 35.62 
Už dabojimą rūbų ... ... 12.85 
Už rožes ...............  10.05

Viso įplaukė. $280.22 
Išlaidos::

Svetainė........................... $19.00
Gėrimai .........  /. 18.50
Muzika ................ 26.00
Užkandžiai .......... ......... 12,35
Saldainiai .................  14.44
Aido choro vedėjui,

j). J. Mbheckiu'i................3.00
Rožės.......... . .................  1.90
Scenos išlaidos....................4.81
Spauda.................... 17.75
Vakaro renginio komite

to išlaidos........................4.80

Viso išlaidų $122.55 
Gryno pelno lieka $157.67. 
Kadangi pusę pelno rengėjos 

skyrė Rusijos Revoliucijos rei
kalams; tai padalinus pelną pu
siau kuopai lieka $78.83.

Visiems programe dalyvavu
siems, taippat ir atsilankiusiai 
publikai tariame širdingą ačiū.

P. S. Pinigus kaip galima 
greičiau pasiųsime į paskirtą 
vieta. C

L. M. P. S. 25 kp. vakaro ren
gimo komitetas.

Teatras-Muzika.

Opera — Auditorium teatre, 
kertė Congress ir Wabash gt., 
Didžioji Opera sekamą savaitę 

Į duoda: nedėlioj (dieną) “Aida”; 
pan< — “Lakine”; utarninke— 
“Sapho”; sered. — “Isabeau”; 
pėtnyčioj — “Carmen”.

Teatras. — Imperini teatre vi
są sekamą savaitę statoma ko
medija “The Millionaire’s Son 
and the Shop Giri.“

Garrick teatre — “The Pas- 
sing Show”

La Šalie teatre — “Oh Boy”.

Blackstonc teatre “A Kiss 
for Cindcrella“,

Pov/er’s teatre — “Coine 
out of the Kitchen”.

Court teatre “The Gipsy 
trail.”

Lietuvių teatras.
Sietyno Choras, ryto duoda 

koncertą M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd PI. Pradžia 6:30 
vai. vakare.

Nedėlioj, gruodžio 30, Lietu
vos Vyčių Chgos Apskričio Cho
ro koncertas. Duodama Č. Sas
nausko kantata “Broliai“, Šv. 
Jurgio ptH’ap. svetainėj. Pra
džia 8 v.v.

Birutės Draugija stalo 4 veik
smų vaizdą “Sugrįžo” C.S.P.S. 
svctaihėje^ 1,126 W. 18 gt. ne
dėlioj, gr. 30. Pradžia 6:30 vak.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

> Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras  ....... —8%
Miltai ! 4 ’ (Maišas)

14 bačkos maišas .........  280-—295
% bačkos maišas ......... 142—14d
5 svarų bačkos maišas .. 33—37c

Rucriu Miltai Maišu*
Bohemian-style % bač. 1.31—1.43 
Juodi,, %/hąčkos ,., r. .1,20—1.35 
5 svarai ,. v-y,......... 29—34 
Graliam miltai’ 5 sv. piaiš. 31—35

Corp Meal C svaras
Balti ar geltoni ............... .  0—6%

Maisas (Homipy), svaras ....6 —7c
Ryžiai, T svaras

Fąncy head G • ............   • 10%—l4
Blue rose ..v...................10—13

Bulvės (Pekas*
N 1 Mis., Minu, ir Dak. .. 23—27 

Pienas (Kenas
Condensed, goriausias .... 18—22
Vidutiniškas............... 16%—18%t
Evaporatcd, nesald. ...... 13—15c 

Sviestas. Smetonos svaras
Iš bačkučių .................... 50—*55
Prastesnis ........................ 44—-52
Iš šaldytuvių ..................... 43—49

Būt (erine svarai
Plytose .. .. ..................... 32—$5<
Šmotuose.....................  31—34
Vidutiniškas .................... 29—r33

Kiaušiniai - tuzinas
švieži extra .................... 54*460
.Ręfrigeratorių, extra .... 43—49 
flefiigeratorių N 1 ......... 40—46

Pupos (beans) svarui
Navy...........................  17%—20%
Lima ................................... 16—21»

Slyvos, geros svarui............. 13—17
Vidutinės........................... 13—i-lb
Prastesnės ........................ 11—14

Kumpis, geras, svarui........ 33—37
Prastesnis ................. . 32—;3(>

Lašiniai geri, svarui ........... 45-456
Prastesni .. ......................... 40-—

Taukai svarui
Dėžutėj .................... 29%—35%
Palaidi, geriausi............... 28%-+34
Paprastieji ..U4............. 25%—31

Kalakutai » • . svarui
Švieži ................................. 34—10
Saldyti ......... ;. .................. 30—37

Vištos svarui
Šviežios  .......................... 24—30
Saldytos ......................... 19—25
Gaidžiai, švieži ................... 20—-25

Antis ......................................... 27—32
Žąsjs ......................................  26-430
žuvis (salmon) dėžutės

Pink ................................... 19—28
Red Alaska ........................ 27—33

Suris v
Amerikoniškas (full crcam) svar.
Šmote ........................... 27%— 35
Supiaustytas .......................30—39

Balta duona, svarui .............. 8—9
Šitokiomis kainomis groserninkai 

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

NAUJŲ METŲ PATARIMAS.

Vidurių betvarkės yra blogos 
vargintojos. Jos sugadina dide
lę meto dalį tiems, kurie nesi
rūpina, kaip reikiant, savo svei
kata.

Pradėkite pačioj betvarkės sė
dynėj ir užlaikykite vidurius 
švariai visą metą su pagelba 
Trenerio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Elixiro. |

Jus nebusite pavojuje nenoro 
valgyti, užkietėjimo, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo, abel- 
no silpnumo etc. Bet atsisaky- . 
kitę priimti kokias nors pigias ( 
imitacijas.

Reikalaukite Trinerio Ameri
koniško Kartaus Vyno EIixiro. 
Kaina $1.10. Aptiekose. Ir at
minkite, kad Jūsų namuose pri
valo rastis Trinerio Linimentas 
dėl reumatizmo, neuralgijos, 
strėnų gėlimo, niksterėjimų, iš
sisukimų, tinimų, etc. (kaina 
35c. ir 65c. aptiekose, per kra- 
są 45c ir 75c.) ir Triner’s Gough 
Sedative dėl šalčių ir kosulio, 
bronckitis, užkimimo etc. (kai
na 25c. ir 50c. aptiekose, per 
krasą 35c ir 60c.). Joseph Tri- 
ner Company, 1333—1343 So. 
Ashland avė., Chicago, III.

(Apgars.).

Pranešimas
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, kur} ilshm- 
čiame dykai.

fieorgi & Vitak Music C*.
1M0 W. 47th St. Chicago. HL

Parduodu vieną biznį. Geriausia vieta viso
je Chicagoje. 1900 So. Union Avė.

Pardavimo priežastis — savininkas turi tris 
biznius: dvi alines, papso dirbtuvę ir daržą.

Kreipkitės ypatiškai į savininką.

George M. Chernauckas
1900 So. Union Avė., Chicago, III.

P.S. Draugystės, kurios turėjote praeitą me
tą pasirandavoję daržą piknikams, pasiskubinkite 
atnaujinti kontraktus, nes savininkas bus priver
stas parandavoti kitoms draugijoms. ■

Su tikra pagarba, ■
GEORGE M. CHERNAUCKAS.

| Nariai Cook Cpunty Real Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO.

I Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popierao 
NOTARY PUBLIC

761 W. 85ta gatvė
J kampas Halsted Drover 2468

Telcphone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.

Tel. Cicero 252

Dr. A. P. GURSKIS
DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedalioms pagal sutarti. 
4847 W. 14th St., Cicero, III. 

Kampas 49th Avė.

Tel. Armitage 984

DR. A. d. KARALIUS
GMas Ir Chirurgas

K-SPINDULIAI
2121 N. We8tern avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison. 1850 Wells St.

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Dc- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
siti. I’hone Seelev U>!3

SARA PATEK, Pirmininkė

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

Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktą gauti pigi aus. kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
tec”‘ la(l I,as mane auksą pirksi, tai 
auksą ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

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

nriąus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes Wcstsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

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

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

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.

1436 N. Ashland Avė., Chicago

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St., 

Tel. Drover 7179.
OFISAS^. 2359 So. Lcavitt Str.
VALANDOS: 4—6 vakare; ne- 

dėldieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

Iii ........... m .. ........ „i

i -> —» ■ ■ »«IW r

DR. M. HĖRZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams V^omas per 16 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris. <

Gydo aštrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai, 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- ; 
taiaus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Streei

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Hfl5TBlf^|5T5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau

ginių) imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jq- 

sų mierą—bite štai lės arba dy
džio, iŠ bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City Haliv-t " r,, ■ . . — ' ■  ■■—r

llisn^m imi   I■■■■!■ lis i. i —■■ ■ I  ........................ ... ............. .........................

PEARL QUEEN

KONCERTINOS

DR.G.M GLASER 
t Praktikuoja 26 metai 

Gyvenimas ir Ofisas
1149 S. Morgan St. kertė 12 st 

Chicago, III.
SPECIALISTAS 

Moteriškų, VyrŪkų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humbold* 1278.

M.SAHUD M. D.
Senas Rusas Gydytojas Ir Chlrargaa. 

Specialistas Moteriškų, VyrUkų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwaukee Avė. 

Kampas North Avė , Kambarys H*. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

1 :>0 iki 8 ir 7 :»0 iki 9 vakare

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vaK,
Of iflfi h •

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

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldienius ir Seredas

TELEPHONE YARDS 2721

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

3315 S. Halsted St., Chicago

Specialiai 
Pabaigęs

- Northern Illinois Cole- 
gija Pritaikymo Akinių 

G«rumą Stiklų Gvarantuoju
Valomos nuo 5 iki 9 vakarei

Dr K. NURKAITIS Oph. D.
161 f N. Robey St., Chicago. 
Knmp. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

IR 
Vakarinė

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Ang 
škai kalbšti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mth 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 

Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laišku Rašymo
įLenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Tetait
ULotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos
•Aritmetikos Geografijos Retorikos,

Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. V 
aiškinama lietuviškai

American College Preparatory School 2 
3103 S. Halsted St. Lhicago lu_|

K TAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ
=

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

BU RKE B AR BE R SCHOOL
612 W. Madison St., Chicage



N A U J I E N O S, Chicago, ŪL Subata, Gruodžio 29, l'H7,

Pranešimai
22-roą kuopos priešmetinis 

susirinkimas įvyks nedėlioję, gruo- 
— '*•> 19l7. 1-mą vai. po pietų, 

Aušros svet, 3001 So. Halstetl gatvė.
susirinkimas 
dilo 30 d., 1
Visi nariai būtinai malonėsite ateiti 
susirinkimai! išskirtu laiku, nes tu
rim svarbų pranešimą iš centro val
dybos. Taipgi bus renkama nauja 
valdyba sekamiems metams ir dali
nama knygos- visiems nariams.

.—Valdyba.

Subatoj, sausio 5 d., Dieninės Glo
bos Draugijėlė rengia didelį kaukių 
(maskų) balių Mickiewicz svetai
nėje, 3312 So. Morgan gt. Skiriama 
: >00 dovanų. Atsilankykite visi. Pra
džia 7 vai. vakaro. —Rengėjai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI NAMA1-2EMĖ NAUJIENŲ AGENTŪROJ

Birutės” lošėjų ir dainininkų do- 
‘ 'i dalyvaujantis “Sugrįžo“ 

dainininkai ir dainininkės 
susirinkti lygiai 5 vai. po 
S. P. S. svetainėn.

—Komitetas.

mai.—Vi? 
veikale, 
privalote 
pietų, C.

LSS. 228 kuopos, Harvey, III., 
susirinkimas įvyks seredoj, sausio 2 
«L. 7 vai. vakare, 15713 Halsted St. 
(Pheonis), Harvey, 111. Visi nariai 
malonėkite pribūti laiku, nes turim 
svarbių reikalų aptarti S. V enckus.

LSS. 137 kuopa, Roselande, rengia 
draugiška vakarėlį su programų su
tikimui naujų metų, gruodžio 31 d., 
”••30 vai.-vak. Socialistų svet., 11009 
So. Michlgan avė. Visus kviečiame 
skaitlingiausiai Atsilankyti.

—Komitetas.
L.S8. 4-tos kuopos metinis susirin

kimas atsibus nedėlioj, gruodžio 30 
d., 1 yal. po pietų. Mildos svetainėj. 
Bus renkama nauja valdyba seka-

rPkiti
Komitetas. Visi nariai malo- 
• atsilankyti paskirtu laiku.

—Sek r. A. Dvylis.
Nepr. K liukas laikys prieŠ- 
susirinkimą subatoje, gruo- 
d. Aušros svetainėje, 3001 S. 
st Pradžia 7:30 vai. vakare. 

Visi turite pribūti į šį susirinkimą, 
irs bus renkama valdyba 1918 me
tams ir randasi kitokių svarbių rei
kalų. Nut. Rast. P. Kenutis.

mctinj

Brighton Korporacijos visuotinas 
metinis šėrininkų susirinkimas j- 
vyks nedėliojo, gruodžio 30 d., 1 vai. 

Maženio svet. Draugai da- 
. kertė 38 PI.—Draugai da- 
malonės susirinkti lygiai 
laiku, turime daug svarbių 

—Komitetas.

po pietų 
dzie avė 
liniukai 
paskirtu 
reikalų.

ir
Rockford, 111. LSS. <5 kuopos ex- 
< susirinkimas įvyks gruodžio 30.

State 
ilonėkiti 
• kalu ap

Draugai ir

Oi'g. Valentas

uių

visomPranešam
•augijoiiLS, 
;br. 3 d., 1918, Pulaskio svet. 1711

progresyveina 
lioi, vasario-

scenoje trijų veiks
lą dvasia”. Tikimės, 
'•s draugijos ir kuo

pos nerengs tą nedėldienį jokiu va
sary, idant neužkenktunie vieni ki
tiems. . —Komitetas.

mų d

Roselando. \Vest Pullmano ir anie- 
linkės draugijos šiuo pranešam, kad 
mes. LSS. 235 kuopa iŠ YVest Pull
mano, rengiame vakarą sausio 27 d., 
T’J18, K. of P. Svetainėj, 11037 Mi- 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų vei
ksmų drama “Paskutinė Banga’’. Už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te tą dienų nerengti kito panašaus 
vakaro, kad neužkenkus vieni ant
riems. Renginio Komitetus.

ixSS. 1-loji kuopa rengia balių su 
koncertu Naujų Metų vakare, sausio 

Progra- 
Visus kvie- 

kuoskaitlingiausia atsilankyt. 
—Komitetas.

l-nią. Mildos svetainėje, 
mas bus labai įvairus.— 
čiarne

kurie mato esant reikalingu, 
musų pol. kaliniams, tegul ( 

,. Bus pra- 
deklama- 

Kviečia Komitetas.

ielpti _____
atsilanko į minimų vakarą, 
kalbų, monologų, dainų, 
cijų ir tt. I' ' ” ”

Pilietybės mokykla, University 
Settlement, 4630 Gross St.. gruodžio 
31 rengia vakarėlį Naujiems Me
tams pasitikti. Visi dabarlinieji ir 
buvusieji mokyklos lankytojai ir 
draugai kviečiami atvykti, kad, tu
rėdami gražios ir draugiškos pra- 
Miogos visi bendrai galėtume Nau
juosius Metus pasitikti Settlemente.

—Lydia M. Schmidt.

Lieluv ių 
Paš. narių 
nebuvote 
kur likosi ________
narys būtinai turį parduoti 2 tikie- 
tu rengiamam Maskiniui baliui, ku- 
r,žl f’cdėlioį sausio 6 d., 1918, 
Didžiojoj Schoenhofens svet.. Mil- 
waukee ir Ashland avė. — malonė
kite gauti likietų pas baliaus komi
tetą arba valdybų. Komitetas.

Kriaučių Kliubo 
domui.—I' 
metiniame 
nutarta, kad -kiekvienas

Draugai, kurie 
susirinkime

1/88. 138 k nonos Mišraus Choro, 
Cice ro, III., re| itįciios pereitų utar- 
ninkų neįvyko uelei šventės. Seka
nt;! repeticija įvyks subatoj gruodžio 
29 d. Tamuliuno ir Gudgalio svetai
nėj, 1447 So. 19th avė. ir 15 gatv., 8 
vai. vak. I 
Kini n imas

ir 15 gatv., 8 
repeticijų bus pasilink- 
šokiai ir įvairios žais

mes. Draugai ir draugės, malonėki
te susirinkti paskirtu laku.

—Org. A. K. Lingė.

“Ateities žiedas” Vaikų draugijė
lė turės eglelę gruodžio 29 d., 8 vai. 
vakare. Mark \Vhite Square svclai-
nėję, 29 ir Halsted gatvės, .šitas va
karas bus labai gražus, o taipgi pub
lika, galės pasišokti ir pažaisti.

.—Komitetas.

LSS. 1-toą kuopos, LSJL. 1-mos 
k p. ir LMP.SA 9-tos kuopos bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks nedė
toj, gruodžio 30 d. Eellowship llou- 
se, 831 \V. 33rd PI., 9:30 vai. iš ryto. 
Bus debatuojama temoje “Ar bolše-
evlki

K. Virbickas*.

S.-D. P. Lietuvių skyriaus (110 
k c. pos), Milwiwįl^e, Wis., mėnesi
nis susirinkiina.ęfvyks nedčlioi, 30 < 
gi u Ižio, University Settlemen 
svetainėje, 860 Įsi avė. Pradžia 2:3C 
vai. po pietų. Atsilankykit visi, nes 
turime daug svarbių reikalų.

—Sekr. J. Baltutis.

LSS. 217 kuopos/ Indiana Harbor, 
Ind., mėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninke, Sausio 1 d. 1918 m .A. Mi- 
kalovičiaus svet., 2112 — 137 gatv. 
Pradžia 6 vai. vak. Visi draugai at
silankykite paskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir tuos, kur no
rėtų įstol kuopom Bašt. P. Matonis.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos: 

1 colis, syk|, 50 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek* 
vieną kartą colis vietos 25 centai.

.šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau 
xių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
lakstančiai žmonių. J*e turi 
visokiausių reikalų. Jie jieŠ- 
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikidaula darbininku kas nn 
ri emit kambariu, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

. Komitetas.

-Komitetas.

LSJ Lygos 1-ma kuopa rengia šei- 
vnišką vakarėlį/ prieš naujus me- 
s t. y. gruodži 
et., 936 \V\

Lietuvių Moterų Apšvietos Drau- 
ja rengia vakarų su perstatymu, 
is lošt;) “Eglė žalčių Karalienė”, 
ikaras įvyks sausio 27 d., 1918 m. 

meldžiame ki-

Pajiėškau savo 
olers Antanė

nos

dukters 3 melų 
Stanislavos. Už
mirškite praeit į 
laikų ii- sugrįžkit

Jeigu

kur jos randasi, 
pirmas, už tikrų 
pranešimų gau
site $5 dovanų

site 05 dovanu.

Paiieškau pono I.. BBODOYVICH. 
lis prasišalino jau bus arti metų lai
ko; pirmiau gyveno Cicero, III. Gir
dėjau, kad išvažiavo i East St. Louis, 
III., o dabar nežinau kur jis yra; jis 
mažo ūgio: I pėdų ir apie 7 colių 
augšėio; jo veidas rauplėtas ir vie
na akia; nešioja akinius; jo priežo
dis, visados sako: “panie ir t ego”. 
Jis yra lietuvis, bet gerai kalba ir 
lenkiškai. Kas tokį žmogų patėmys 
ir jiirmas praneš man jo adresų — 
gaus $5.00.

P. Meškeris,
1009 Markei St., DeKalb, 111.

Pajiėškau brolio Petro, paeina iš 
Kauno gub., Ukmergės pav., Anykš
čių valsčiaus, Leliūnų parapijos Ve
lykiniu sodžiaus; apie 7 metai kaip 
Amerikoj; pirmiaus gyveno Siux t ži
ly, lpwa. Kas jį žinote malonėkite 
pranešti ar jis lai atsišaukiu. Turiu 
svarbų reikalų. Jonas Strolis, 
360 Jenne Str., Kenosha, Wis.

Pajieškau savo švoge.rio, —Jono 
Gailiu.no—, iš Knikenavos miestelio, 
Kauno gub., Pirmiaus gyveno Ams- 
terdam, N. Y. Aš metai kaip atva
žiavau iš Lietuvos ir turiu svarbaus 
ko pranešti nuo jo moters ir vaikų. 
Jis pats ar kas jį žino malpnės at
sišaukti šiuo adresu:
Petronėlė Kalpokienė—rGrigaliuniu- 
kč, 1839 \Vabansia Avė., Chicago, III

Pajiėškau moters Joannos Grigai; 
Genės, po tėvais—-Gataveckiutė. Ji 
prasišalino nuo manęs gruodžio 17 
d. Pasiėmė su savim drabužius, pa
talus, ir $250 pinigais. Paliko sūnų 
septynių menesių ir dukterį 3 melų. 
Ji yra vidutinio ūgio, šviesių plau-
ro vardas Stasis Rimkus, 25 metų 
amžiaus .vidutinio ūgio, šviesių plati 
kų. biskį rauplėtas. Kas patėmysite 
tokias ypatus, malonėkite pranešt 
žemiau padėtu adresu, už kų busiu 
labai dėkingas. *

Juozas Grigaitis,
1430 S. 50 Ct., Cicero, III.

Pajiėškau savo pusbrolio Juozapo 
Petrausko, Kauno gub. ir pavieto, 
Krekenavos parapijos, Petriškių kai 
mo; pirmiau gyveno Mikvaųkee \Vis. 
10 metų Amerikoje, apie 29 metų 
amžiaus. Noriu sužinoti kur jis gy
vena. -Meldžiu atsišaukti, arba kas 
jį žinote praneškite jo adresų.

Ona Jaskunukė,
922 \V. 35 pi.. Chicago, III.

Pajiėškau Stanislavos Jonaitis, pi
rmiau gyveno Chicago, 111. Kas jų 
žino malonėkite pranešti arba ji pa
ti malonės atsišaukti. J. Subačius, 
10624 Edbrook Avė., Chicago, III.

Pajiėškau savo brolio Juozapo Ma
lūno, Suvalkų gub., Mariainpolės pa
vieto, Senos Rudos kaimo. Jis pats 
tegul atsišaukia arba kas jį žinote 
praneškite man jo adresų:

M. S. Matonis, 
Camp Pike Co. G. 347th Inf.

Little Rock, Arkansas.

DOVANA 1918 METAMS
Newarii, N.J.: P. LukŠis, 

314 Walnut SI
Bayonne, N. J.: A. Schvvartzburg, 

24 E. 15th Street

J IEŠKO DARBO
PAJIĖŠKAU DARBO kaipo janito- rius’. Kalbu rusiškai, lenkiškai, latviškai, vokiškai ir lietuviškai. Jani- 

toriaus darbų moku atsakančiai. 40 
metų amžiaus, nevedęs.. Malonėkite 
atsišaukti. T 
671 YV. 181 h Str. Chicago, III

REIKIA DARBININKŲ
PATAMYKITE! Reikalingi moters 

patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba veselijose, kreip
kitės į mane. A. D()BKIEWICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111. 1

REIKALAI’.! AM
Lietuvių Žemės Korporacija reika
lauja Vyrų su mažu kapitalu prisi
dėti prie korporacijos, kaipci užtik 
rinimu. Darbas ant visados, gera 
mokestis, patyrimas nereikalingas. 
Del platesnių žinių kreipkitės ypati- 
škai arba per laiškų:

CHA S ZEKAS Gen. Manager, 
127 N. Dearborn SI., Ruoni 808

REIKALAUJU merginos prie na
mų darbo. Darbas ant visados. Ne* 
sibijokit to darbo, jei nemokėsit, aš 
pamokinsiu. Vaikų nėra.

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, 111

REIKALAUJAM 10 patyrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas. P. GOLDMAN,
820 \V. 141h St., Chicago.

REIKALINGA mergina prie taba
ko plėšymo. Darbas nuolatinis ii’ 
gera užmokesnis. Atsišaukite: 
2156 W. 23rd St., Tcl. Canal 1019.

smit
Room

vvriu.

.is išniokin- 
gera proga

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

matiiivnė.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, 
vių ir svetimtaučių

apgyventa lietu- 
Pardavimo prie- npleidžia Cnica- 

gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
(Jiicago, III.

RAKANDAI

Jauna pora priversta paaukaut sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port. taipgi $525 pianų su 25 nu. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites. 
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, 111.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jcwc) 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotų ir ir ke
letu rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. Western Avė., 
Chicago, III.

sJApNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setų, tikros skuros, di- 
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $ 12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson B]vd., 
arti Kedzic Avė., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDUODAM labai pigiai trokų, 

nedidelį; butų labai geras dėl gro- 
sernės biznio ir taip pat dėl kilų 
biznių. Taip pat turiu naujų Limi- 
zenų inicle — ant septynių sėdynių, 
parsiduoda labai pigiai; ir dar vie
no naujo automobiiiaus viršų turiu 
ant pardavimo. Išeinu į kariuomenę. 
Atsišaukite šiuo adresu:

W. B. JUČUS,
3305 S. Halsted St., Chicago, III.

(Garages—<3237 Auburn Avė.)

NAMALŽEMĖ
TAUPYKITE PINIGUS

Tegul jųsų randa moka už jųsų na
mų. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Grane dirbtuvių prie Saxvyer ir 45 
gatvės.

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

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntiniui

Skaitykite ir Platinkite
“M A T T T T L1 M A Ct ”

Aš noriu kalbėt su vyru ir jo mo
tore. Kas nori 4 pagyvenimų mūrinį 
namų su štoru ir 15 metų išdirbtu 
bizniu — groserne, — lietuvių ap
gyventoje vietoj, ant Union avė, ar
ti 31 st. Turi būt parduotas arba I 
apmainysiu ant mažesnio namo ar
ba loto. Priežastis^-savininkas iš
eina į kariuomenę. Norintis daug pelnjti rašykite tuojaus į:

A. J. FRANCKIEYVICZ

151 W. Randolph St.,‘ Chicago.

NEW YORK VALSTIJOJ

NEGIRDĖTA PROGA!!!
Dvidešimts nuošimčių neša na

mas ir tik 100 reikia įmokėt, o kitus 
ant išmokėjimo. Randasi Gary, Ind. 
Atsišaukite tuojau. G. VIRBALAIT1S 
4448 So. Sawyer avė., Chicago, III. 

I'el. McKinley 3354.

' Brooklyn, N. Y. F. Pasnicvvski.
I 87 Grand Street
lNe\v Yfbrk, N.Y.: I>oui.s Kram,
I 299 Broadvay
Rochrster, N.Y1.: J. Brukne, 577 Hudson A ve.
Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 

> 102 Riverdale Avi *
Brooklyn, N. Y.: A. Struminski, 

184 Grand Sti
Albany, N.Y.f M. Lazurito.

-12 N. Lark Street
Amsterdam, N.Y.: Mr. Mules,

145 E. Main Si
Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 

451 Hudson Av«
Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas, 

235 E. Main Bt

MARYLAND VALSTIJOJ:

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, viskas naujausios mados,— 
3117 YV. 42nd place. Priimsiu mai
nais lotą. PIIELAN, 
38th St. and Archer Avė. Chicago.

Phone Yards 6539

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard 1:

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

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard St

I0WA VALSTIJOJ:

MOKYKLOS Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Ra

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Vaist. istorijos, a 
belnos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystčs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:S0 
3106 So. Halsted St., Chicago, III

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžinrintjs platinimą “N- 

nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

l8-tox gatvės Skvrius: I*’. .1. Malley.
633 \V. 18th SI 

“N.'niiienose”. 18-10 S Halsted Si 
North Side Skyrius: Wilberty Strcge 

2018 Grecnvvich Str

3346 S. Halsted si 
Englewood Skyrius: B. Masiunas,*

8127 Normai Avė.
Brighton Park:

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

\llantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth
V. Saudargas, 2418 Princcnter
A. Rasinski, 6110 So. Stale St.
.1. l.egeikO, 6002 So. State St.

(ensingtono, Roselando ir Burnsi 
dės Skyrius: S. Misiūnas.119 E. 107th St.
VVest Side Skyr.: a Ambrozevičiu*

2337 S. Leavitt SI 
Tdwn of Lake Skyrius: A. Barlašus, 

4601 Hermitage avė., Chicago

ILLINOIS VALSTIJOJ:

av

av.

Cicero, III. J. Matulis, K
1437 S. 49th Ct., Cicero, III.

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

Melrose Park, IHįs M. Karčiauskas, 
1908 Man str.

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market St 

Divernoon, III.: W. A. Žilinskas, 
Box 210 

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

Westvillc, III.: St Mazrcmas, 
Barber Shop, State Si 

VVaiikegan, III. J. Miloszeviče, 
801 — 8th St 

So. Chicago, III.: Ad. Tarvidas, 
8950 Houston Avė.

Rockford. 411.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main

W. Pdillman, III.: W. Pilypas,
720 YV. 120 St

Harvey, III.: Z. Putramentas.
15725 Finch Avė

Chicago Heights, 111.: P. Steimontas, 
144 E 16 St.

Spring Valley, III.: A. Jukubauskaa 
516 CIeveland St

Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St Louis, I1L: žičkus, 

539 Collinsville
Springfi ejd, 111.*. K. Stočkus, 

1530 Sangamou
E. St Louis, IU.: K. Žukauski, 

123 St. Clair

S)

Avė.

Ava

MASSACHUSE'iTS VALSTIJOJ;

Latvrcnce, Mass.: P. A. Jotui 
144 EI m Street

Uontello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

Worcester, Mass.: M. Paltanavičiui
15 Millbury SI

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 \mes

Lovvell, Mass.: .1. Baumill, 
50 Charles

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

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

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

SI

St

SI

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

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

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 32 3>

OHIO VALSTIJOJ:

CIeveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair Av*

PENNSYLVAMA VALSTIJOJ:

Bridgeville, Pa.: T. Gelchts
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh, Pa.: Fort Pitt Newj C* 

Liberty Avė and Grani B’- 
Kidpmont, Pa.: YVally Yodoc, 

Box 45 
Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn At* 
Pa.: J. Katkus, 

2204 Forbei k 
Pa.: F. Tevlovich, 

2228 Tustin B
Duųuesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton »»• 
Scranton, Pa,: J. Teleysh,

1726-28 Jackson B* 
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

• Ct. and Albrigbt Avė

Pittsburgh,
Pittsburgh,
Pittsburgh,

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinskai, 
452 W. Leonard B

Saginavv, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 Washington Ava

INDIANA VALSTIJOJ:

E. Chicago, Ind.: A. Čhiakniute, 
5013 Tad a ve 

Indiana Harbor, Ind.: P. Matonis, 
3727 Deodor St.

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 
Box 122 Tolleston Stattes

Gary, Ind.: D. Bassin, 
1214 Broadwaj

WISCONSIN VALSTIJOJ:
Kenosha Wiš.: K. Paukštis, 

809 Park ■:
Racine, Wis.: Tony Vegela,

237 Lafayette ava
Racine, Wfs.: John Margis. 

1005 Gideon O

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

Bridgeport,
Tarrington,

Conn. H. A. Mailand,
24 Railroad Avė., 

Conn.: V. Kelmelis,
62 Levds B 

Conn.: J. Pruselaltis, 
775 Bank B.

Waterbury,

New Haven. Conn.: J. Vaitkevivimi 
286 Wallacs B

VVEST VIRGINIA VALSTIJOJ:

Minden, W. Yra.: J. Kairumas,
Box 49.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

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

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., ChlcagoPlll.

Knyga :‘‘SALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

786-88 Mihvaukee avė., arti Chicago *▼. 2rot 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

REIKALAUJI AKINIU
Jėigu kenti galvos tkaudėjimg,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krints ii akių.
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga I krrvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitėkaus parapijoje. Stiklai Šlifuoti sulig jųsų akių ir 
giriniai padai omi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND A V E.
Kampas 18-tos gatvės Ant Plalt’s Aptiekos 2-ras augšlas.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo I ryto iki 12 dienų.

Tel. Canal 5331

li o CT.‘

NAUJIENOS
1840 S. Halsted St., Chicago, IU.

Didžiausias šios die-
nos klausimas yra

Socializmas
Socializmu šiandie 
užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži

Socializmas di- 
skusuojamas gu
si rinkiniuose; dl- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soc!- 

__________________________ __ alizmą kalba soci
alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo syie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jį pasiskaityti.

Geriausia ikišiol lietuvių kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. ‘ Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą, knygą, įsigyti. 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

OKIS į
SLietuvių Legenda. 0

Labai indomus pasiskaitymas iš užra- 
šu 1866 metu. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės. &
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1840 S Halsted St.,-----------Chicago, III.


