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Lietuva gaus apsisprendimo t<
Vokiečiai apleis Lenkiją
Lietuva pati turės nuspręsti savo likimą. - 

Taikos .tarybos progresuoja. Apsi
mainys belaisviais. — Rusai apleis už
imtąsias šalis.

Visiems Naujieniečiams, vi
siems savo draugams — bendra
darbiams, skaitytojams ir rėmė
jams linkime: Laimingų Naujų 
Metų!

Redakcija ir Administracija.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

193 žuvo ant 3 
laivų

Minos ar torpedos paskandi
no tris anglų torpedinių 
laivų naikintojus.

125.000 žmonii 
pastoge

Guatemala City pavers

True translation filed with the post* 
master jit Chicago, III., on December 
JI. 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917,

Padaryta kelios svarbios lai
kinės sutartjs. Atnaujins 
pirklybinius ryšius. Pa
naikins karės įstatymus. 
Pasiliks buvęs prieš karę 
stovis.

:8, per Berliną ir Londo
30. — Laikinė 
įpie keletą sv;

su-
tartu
dalykų, jų tarpe paliuosavi- 
.mą karės belaisviu ir atnau- 

dybiniu ryšiu ta- 
:a šiandie taTp 
centraliniu vais

ima/T

ių dalvkus, kurie atsitikime 
isuotinos taikos, turėtų bu- 

išrišti čia atstovaujamų 
ilių.
Laikinis svarstymas užsi- 

aigė šiandie, o pamatai pa-

kad jie bus per-

jamų valdžių.

kių, prieita prie susitarimo 
apie atgaivinimą stovio, ko
kis buvo kada karė prasidė
jo.

Susitarta, kad nekurie įs
tatymai, priimti laike karės, 
turi būti panaikinti ir tiems, 
kurie jais yra paliesti, turi 
būti sugrąžintos pirmesnė- 
sės teisės ar padarytas atly
ginimas. <«

Smulkiai apibrėžta taisy
klės paliečiančios apmokėji
mą karės kaštų ir nuostolių. 
Padarytos išlygos apie nuo
stolius aplaikytus civilių gy
ventojų už karės lauko.

Sugrąžjs belaisvius.
Principialė sutartis atsie

kta kaslink abipųsinio pa- 
liuosavimo ir sugrąžinimo į 
Jų namus karės belaisvių rr 
internuotų civilių gyventojų, 
taipgi apie sugrąžinimą pa
gautų pirklybinių laivų.

Diplomatiniai ryšiai.
Sutartyje paliesta yra ir 

greitais atnaujinimas diplo
matinių ir konsuliarių ry
šių. Joje pažymima, kad 
tuo jaus turi sustoti ekono
minė kova, įsteigta pirklybi- 
niai susinėsimai ir organi
zuotas apsimainymas reika
lingiausiais dalykais.

Pasiekta tvirtas susitari
mas apie parfiatus, kuriais e- 
konominiai santikiai 
būti pastoviai išrišti.

turi

Rusų pasiūlymas.
Klausime užimtu teritori

jų rusai j 
siūlymu.:

“Pilnoj

ir

Rusija ištrauks savo kariuo
menę iš visų dalių Austrijos,

jos, jos užimtų, kuomet ke
turgubo sąryšio valstybės iš
trauks savąją iš I/enkįjos.

Apsisprendimo teisė 
Lietuvai ir k.

“Sulig principais Rusijos 
valdžios, kuri paskelbė vi
siems Rusijoj gyvenantiems 
žmonėms apsisprendimo tei-

gyventojams bus duota pro
ga į trumpiausiai galimą lai
ką liuosam ir visiškam nus
prendimui klausimo jų susi
vienijimo su viena ar kita j

nep r igu 1 m i ngų valstybių.
Pašalinimas kariuomenės.

“Šiame at vėjuje buvimas 
bile kariuomenės, 'apart ša*

se teritorijose, kurios bal
suoja, nebus leistinas, kol 
klausimas nebus išrištas. Tu 
apygardų valdžia pasiliks 
rankose demokratiškai iš
rinktų vietinių gyventojų at
stovų. Diena evakuacijos 
ir kitos aplinkybės ir pra
džia armijos demobilizacijos 
turi būti nustatyta specialės 
karinės komisijos“.

Vokietijos atsakymas.
Vokietija tada pasiūlė se

kamą formą pirmųjų para
grafų laikinės sutarties, ku
ri turi būti padaryta.

Pirma: Rusija ir Vokieti-

užsibaigusiu.

kad 
va- 
tik-

pertraukimą^ kablegramoj). 
Rusų nuomonė.

Rusų delegacija pradėjo 
perkratinėti šiuos praneši
mus ir išdėstė sekamą nuo
monę :

“Musų nuomonė yra, 
tik tokia manifestacija 
lios gali būti skaitoma
ruoju žmonių valios išreiški
mu, kokis pasidaro iš liuoso 
balsavimo paliestųjų distri- 
ktų, be jokio buvimo sveti
mų kareivių. Mes todėl pa
siūlome ir turime reikalau
ti to, kad aiškesnis ir smulk
mei! iškesnis to dalyko for
mulavimas butų padarytas. 
Mes sutinkame, tečiaus, pa
skirti specialę komisiją išeg- 
zaminavimui technišku sa- t- c

lygų įvyk in imu i tokių refe
rendumų, taipgi nustatymui 
galutino laiko evakuacijai.

“Atsižvelgiant į bėgį, ko- 
kiuo tarybos iki šiol ėjo, ga-

padarė sekamą pa-
santarvėj su vie-

iškimai's abiejų be- 
ančių pusių, kad 'jos 
i karingų pienų ir nori 
gti taiką be aneksijų pažiūros ant tiek arti sueina,

svarbiausių klausimų pažiū
ros atstovaujamų valdžių 
daugelyj dalykų sutinka, 
kuomet kaslin kitų dalykų

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiimiiHiiN

kad sutartis apie pastaruo
sius dalvkus vra gerai įkur
ta.“

(Tue translation filed witn the post 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

RUSAI ŠVENČIA TAIKA.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, IIL, on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
ictober 6, 1917.

Rumunijos kara- 
liūs pasitraukė?

LONDONAS, g r. 30. —ži
li io iš Petrogrado praneša, 
kad šiandie miestas pavestas 
apvaikščiojiniui taikos tary
bų. Obalsiais yra: “šalin 
tarptautinis imperializ
mas!“ ir “Tegyvuoja trečio
ji Tarptautinė (Internacio
nalas) !”

Rumunijos karalius pasi
traukęs,, pavesdamas sa
vo sostą sunui Karoliui.

PETBOG BADAS, gr. 29. — 
Eina pakartotini gandai, kad 
Rumunijos karalius Ferdinan
das pasitraukė, pavesdamas sa
vo sostų įpėdiniui Karoliui.

LONDONAS, gr. 29. — 
Admiraltija šiandįg paskel
bė, kad gr. 22 d. naktį ties 
Holandijos pakraščiais pa
skendo nuo torpedų ar už
važiavę ant minos trįs ang
lų torpediniai laivai, ant ku
rių žuvo 13 oficierių ir 100 
kareivių.

Zeppeliną sunaikinta.
Iš Copenhageno Central 

Yiews praneša žinią iš West 
Jutland, kad Šiaurės juroje 
paskendo Zeppelinąs ir hyd- 
roplanas.

Zeppelinąs, sakoma, įpuo-

ŠALTIS, O TRŪKSTA 
ANGLIŲ

Delei šalčio ir anglių stokos 
užsidarė mokyklos; žmo
nės kenčia vargą.

Šalčio srove,palietė visą šiau-

Clncagoje šaltis ir nebuvo toks 
didelis, apie zero, bet nckuriose 
vietose, kaip Grand 
Minn., šaltis pasiekė 
žemiau zero. šalčio

51 iaipsn. 
srove nu-

True 
niasH 
31, 1 
Octo

Am

k 
d

Gu: 
ate 
sai 
jim 
so 
ko

I True translation filed with the post- 
i master at Chicago, III., on December 
31, 1917, av reguired by the act of 
October 6. 1917.

APLEIDO TAIKOS
TARYBAS '

Vadina jas išdavyste.
kalaviju sušaukti socialis 
tų konferenciją.

Rei

STOCKHOLM, gr. 29. — 
Social-revoliucionieriu vado

potentas Stitslavski, šiandie 
čia sugrįžo iš Brest Litovsk, 
užreikšdamas kad tarybos 
su vokiečiais yra lygi išda
vystei.

Jis rezignavo iš savo vie
tos, kaipo vienas Rusijos at
stovų taikos konferencijoj.

Stitslavski sako, kad vo
kiečiai rodąsi priimą rusų 
taikos sąlygas, bet vartoja 
savo interpretaciją. Jis rei
kalavo umaus pertraukimo 
tarybos ir sušaukimo socia
listų konferencijos Stock- 
holme apsvarstymui visuoti 
nos taikos.

Skaitykite ir Platinkite
«\T A TT T T F M A 0 »»

vo pranešt;
Bumunij oj.
bolševikų buveinėj gauta 
apie revoliucinį suokalbį

neramumus

žinių 
prieš

True translation filed with the posl 
nastcr ai Chicago, III., on Noveinbei 

31, 1917. as reguired by the act of 
October G, 1917.

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA

60 sužeista Padua, Italėj.

m i ...i" ngtoną KaDiegrama
. visuomet jaįVyno departamento per 

/Vielini t< 
btr • * Laivyno

! liepė visiems laivams, e 
Vermoni valstijoj paliepta už-Patiems t>pielinkėse Hondu

. ••• • v • « v ■ , ho r

Atėjus šalčiams kentėjimai 
žmonių, ypač beturčiu

Įėjimus

Atlanta. (

padidina anglių departamentas
laivams, e-

no poli tiška krizį. Apart šių. 
i abelnai labai mažai buvo žinių 
iš Buniunijos nuo laiko, kada 
jos armija buvo priversta sutik
ti pertrtuitki mūšius.

Karalius Ferdinandas, kuris 
yra nariu Hohenzollern šeimy
nos, užėmė sostą spalio mėn. 
191 1 m. po savo dėdei karaliui 
Oskar, kuris mirė Sinaia spalio 
10 d. Bumunija paskelbė karę 
Austrijai rūgs. 27 d. 1916 ir ne
užilgo karalius Ferdinandas už
ėmė ypatišką komandą armija.

Jis yra suims princo Leopol-

BYMAS. gr. 29. Karės ofi
sas šiandie paskelbė, kad neap- 
ginkhiolas miestas Padua, šiau
rinėj Italijoj, pereitą naktį bu
vo ba m bard liejamas vokiečių 
aviatorių. Laike bombardavi
mo užmušta 13 žmonių, o 60

True translation filed with the post* 
master at Chicago, IIL. on December 
31, 1917, as reguired by the act cf 
October 6, 1917.

FRANCUZAI ŠAUKS 
JAUNUOLIUS

of

ir du jo broliai yra generolais 
vokiečių armijoj. Jis gimė Sig- 
magingen rūgs. 24, 1865.

Sosto įpėdinis Karolius gimė 
spalio 3, 1893 ir yra oficieriiun 
Buniunijos armijoj. Jis yra ne
vedęs.

NEW YORK, — Nuo sausio 
1 d. 1917 iki gr. 29 vidurdienio 
New Yorke pavogta 2269 auto
mobiliai.

Prancūzų kareiviai perinai no vaizdą palei kelią, padirbda
mi medžius, kad priešo aviatorius prigavus. Tokie prigaudinė-

Pašauks kariuomenėn 1919 
m. klesą.

PARYŽIUS, gr. 29. —De
batais biliaus, leidžiančio vai 
džiai prirengti sąrašą 1919 
m. jaunuolių, kad paskui pa
šaukus j kariuomenę, pasina 
udojo Clemenceau kritikai 
pradžiai atakos delei paliuo- 
savimo senesnių kareivių. 
Aiškiausioj kalboj premie- 
ras atsisakė duoti kokį-nors

Jam buvo entuziastiškai 
plojama ir bflius priimtas 
425 balsais prieš 7*3.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
_ 1,391 KAREIVIS MIRĖ 

STOVYKLOSE

Nuo rūgės jo 31 iki gr 14.

WASHINGTON, gr. 29.— 
Vyriausias gydytojas Gor- 
gas paskelbė šiandie skaitli
nes, kurios parodo, kad Su v. 
Valstijų stovyklose nuo rug
sėjo 31 d. iki gruodžio 14 d. 
mirė 1,391 kareivis.

7 ŽMONĖS UŽMUŠTI
NORTH VERNON, Md„ 

gr. 30. ----- Kiek žinoma, 7-ni

žmonės užmušta, o 20 sužei
sta vakar netoli nuo čia su- 
sidurus dviem pasažieriniam 
traukiniam. Visi užmuštie
ji yra traukinių darbininkai.

Detroite delei stokos ailgliii 
<vri t*Qi f iiii • i t v J ' 1 liet , ! H O“S\dISl()IH<| Čipif? lizdu'" e 
kyklų ir bažnyči’1

Kansas v/.wtijoj daugelyj mie
stų atjaiičiama stoka anglių.

Naujoj Anglijoj irgi stoka ' 
anglių, nuo ko kenčia žmonės.

Bet labiausiai trūksta anglių

8^s įlankos ir Guatemala 
fjicifiko pakraščių, duoti vi- 

galimą pagelbą nelaimin
giems žmonėms.
S Laivyno departamento ga 
-u to ji žinia sako, kad vakar 
ištiko antras smarkus že
mės sudrebėjimas ir kad pil
nai užbaigė naikinimo dar
bą.

Daugybė namų vi- True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111.^ on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
DVIEJŲ DIENŲ žEMeS 

DREBĖJIMAS.

sai nekūrenama. Nežiūrint šal
čio moterįs laiko apgulusios sa
ndėlius, laukdamos bene gaus 
nusipirkti nors biskį anglių. 
Mokyklos greičiausia užsidarys, 
taip pat ir bažnyčios. Plaučių 
uždegimo liga virsta- epidemija. 

Anglių sandėliuose
3000 tonų anglių, kuomet 
kasdien reikia 21,000 tonų.

Daugybė benamių Guateiua- 
loj. 40 žmonių užmušta.

yra tik 
jų

True translation filed with the post 
master at Chicago, IIL, on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

500 ŽMONIŲ HALIFAK’E.

Delei ištikusios eksplozijos ir 
gaisro.

i

Apskaitliavimas, kad 500 vyrų, 
moterų ir vaikų dalinai ar visai 
apako delei eksplozijos ir gais
ro, pasirodo yra teisingas. Ma
žiausia 200 žmonių liks vistu ak
lais.

True translation Tlled with the post 
master at Chicago, IIL, on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
SUTINKA PAVESTI ŽMO

NIŲ NUB ALSAVIMUI.

Vokiečiai sutinką leisti pa
tiems žmonėms nuspręsti 
Alsace Lorraine likimą.
PETROGRADAS, gr. 29. — 

šiandie pranešama, kad vokie
čių delegatai Brcst-Litovske pri- 
vatiškai sutiko, idant patįs žmo
nes nuspręstų likimą Alsace- 
Lorraine.

Sis nusileidimas buvo nefor- 
irialiui padarytas paskelbime są
lygų, išdėstytų grafo Czernino 
ir užreiškimas, kad jis buvo aps
varstytas privatiškoj konferenci
joj, skaitoma čia kaipo žingsnį 
prie visuotinos taikos.

WASHINGTON, gr. 29.
Amerikos legacija Guatemaloj 
bevieliniu telegrafu praneša val
stybės departamentui, kad 80 
n uos. (riiatemala City tapo su
griauta žemės drebėjimu, kuris 
prasidėjo gr. 26 d. ir tęsis per 
dvi dieni.

Oficialiai paskelbta, kad 40 
žmonių užmušta, o tūkstančiai 
liko be pastogės. Karės stovis pa
skelbtas ir visur gyvuoja gera

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, IIL, on December 
31, 1917, as Veguired by the acl of 
October 6, 1917.

NEGAUTA PATVIRTI
NIMO

WASHINGTON, gr. 29. —» 
Patvirtinimo apie Rumunijos 
karaliaus Ferdinarfdo pasitrau
kimą nuo sosto naudai savo sū
naus, sosto įpėdinio, Karoliaus, 
šiandie nebuvo, bet žinių apie 
jo pasitraukimą tikimasi bu
vo per keletą savaičių. Nuo 
bolševikų sukilimo Rusijoj, bu-

dinandas rezignuos ar bus nu
mestas.

Maskvos bolševikų valdžia, 
sekdama Petrogrado pavyz<lžiu„ 
užgriebė visus privatiškus ban
kus ir Maskvoje.

Del Naujų Metų šven 
t ės, Naujienos ryto 

neišeis.

1
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Lietuva gaus apsisprendimo t<
Vokiečiai apleis Lenkija
Lietuva pati turės nuspręsti savo likimą. - 

Taikos .tarybos progresuoja. •=- Apsi 
mainys belaisviais. Rusai apleis už 
imtąsias šalis.

Visiems Nauįieniečiams, vi- 
siems savo draugams — bendra- 
darbioms, skaitytojams ir rėmė
jams linkime: Laimingų Naujų 
Metų!

Redakcija ir Administracija.

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

193 žuvo ant 3 
laivų

Minos ar torpedos paskandi
no tris anglų torpedinių 
laivų naikintojus.

125.000 žmonit
pastoge

Guatemala City pavers

True translation filed wilh the post- 
inasler at Chicago, III., on December 

1917. as reguired bv the act of 
Octobcr 6, 1917.

Padaryta kelios svarbios lai
kinės sutartjs. Atnaujins 
pirklybinius ryšius. Pa
naikins karės įstatymus. 
Pasiliks buvęs prieš karę 
stovis.

gr. 2<8, per Berliną ir Londo
ną, gr. 30. — Laikinė su
tartis apie keletą svarbiu

Rusija ištrauks savo kariuo
menę iš visų dalių Austrijos, 
Vengrijos, Turkios ir Persi
jos, jos užimtų, kuomet ke
turgubo sąryšio valstybės iš
trauks savąją iš Lenkijos.

Apsisprendimo teisė 
Lietuvai ir k.

“Sulig principais Rusijos 
valdžios, kuri paskelbė vi
siems Rusijoj gyvenantiems 
žmonėms apsisprendimo tei-

^lllllllllllllllllllllllllllhlllllllllllllillli

kad sutartis apie pastaruo 
sius dalykus yra gerai įkur

rme translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.
RUSAI ŠVENČIA TAIKA.

rme translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
ictober 6, 1917.

Rumunijos kara
lius pasitraukė?

mą karės belaisviu ir atnau
jinimą priklybinių ryšių ta
po padaryta šiandie ta*rp 
Rusijos ir centralinių vals
tybių delegatų, diskusuojan- 
čitbdalykus, kurie atsitikime 
visuotinos taikos, turėtų bū
ti išrišti ’a atstovaujamų
šaliu.

Laikinis svarstymas užsi
baigė šiandie, o pamatai pa
darytosios sutarties sutarta

ritorijų (t. y. ir Lietuvos) 
gyventojams bus duota pro
ga į trumpiausiai galimą lai
ką liuosam ir visiškam nus
prendimui klausimo jų susi
vienijimo su viena ar kitai 
valstybe, ar sudarymo savo 
n ep r i g ui m i ngų valstybi ii .
Pašalinimas kariuomenės.

“Šiame atvėjuje buvimas 
bile kariuomenės, 'apart ša

LONDONAS, gr. 30. --ži
li io iš Petrogrado praneša, 
kad šiandie miestas pavestas 
apvaikščiojimui taikos tary
bų. Obalsiais yra: “šalin 
tarptautinis imperializ
mas!” ir “Tegyvuoja trečio-

Rumunijos karalius pasi
traukęs,, pavesdamas sa
vo sostą sunui Karoliui.

PETROGRADAS, gr. 29. — 
Eina pakartotini gandai, kad 
Rumunijos karalius Ferdinan
das pasitraukė, pavesdamas sa
vo sostą įpėdiniui Karoliui.

LONDONAS, gr. 29. — 
Admiraltija šiandie paskel
bė, kad gr. 22 d. naktį ties 
Holandijos pakraščiais pa
skendo nuo torpedų ar už
važiavę ant minos trįs ang
lų torpediniai laivai, ant ku
rių žuvo 13 oficierių ir 100 
kareivių.

Zeppeliną sunaikinta.
Iš Copenliageno Central 

*news praneša žinią iš West 
Jutland, kad Šiaurės juroje 
paskendo Zeppelinąs ir hyd- 
roplanas.

Zeppelinąs, sakoma, jpuo-

ŠALTIS, O TRŪKSTA 
ANGLIŲ

Delei šalčio ir anglių stokos 
užsidarė mokyklos; žmo
nės kenčia vargą.

Šalčio srovė palietė, visą siau

Chicagojc šaltis ir nebuvo toks 
didelis, apie zero, bet nekuriose 
vietose, kaip Grand Rapids, 
Minn., šaltis pasiekė 51 laipsn. 
žemiau zero. šalčio srovė nu
ėjo toli Į ])ietus iki Texas val
stijos.

Gu; 
ate 
sai 
jin- 
so 
ko

I *1Atėjus šalčiams kentėjimai mi. , ; | i ugioiią
žmonių, vpac beturčiu, visoomet i 311 s .5 r i j .ai v v no .....i:.i.-.:.. .1   1  ’in _ .S .

Kablegrama' g* u- 
departamento per

tėjimus

I True translation filed with the post 
' master at Chicago, UI., on December 
31, 1917, as reguired b\ (be act of 
October 6. 1917.

APLEIDO TAIKOS 
TARYBAS

žiureti delegatas atstovau
jamų valdžių.

Kas link sutarties santi- 
kių, prieita prie susitarimo 
apie atgaivinimą stovio, ko-

se teritorijose, kurios bal
suoja, nebus leistinas, kol 
klausimas nebus išrištas. Tu 
apygardų valdžia pasiliks 
rankose demokratiškai iš-

Vadina jas išdavyste

vo praneštu apie neramumus 
Bumunijoj. Sakoma buvo, kad 
bolševiku buveinėj gauta žinių 
apie revoliucinį suokalbį prieš 
karalių Ferdinandą.

Kilos žinioj irgi lig patvirti
no politišką krizį. Apart šių. 

Į^i^įabehiai labai mažai buvo žinių

True translation filed with the posl 
naster at Chicago, III., on Novcmbei 

31, 1917. as reguired by the act of 
Octobcr G, 1917.

13 ŽMONIŲ UŽMUŠTA

60 sužeista Padua, Italioj.

kalauja sušaukti socialia-1iš »"<> '"f“’-
tų konferencija. |os ,"'llU|a l,llv,) Sll,ik-

‘ t i pertrautki mūšius.
STOCKHOŲM, gr. 29. —

Social-revoliucionieriu vado- v

Laivyno departamentas 
( liepė visiems laivams, e- 

Vermont valstijoj paliepta už-,Patiems ^pielinkėse Hondu-
daryli visas viešąsias mokyklas.

Atlanta.

jo.
Panaikįs karės įstatymus.
Susitarta, kad nekurie įs

tatymai, priimti laike karės, 
turi būti panaikinti ir tiems, 
kurie jais yra paliesti, turi 
būti sugrąžintos pirmesnė-

stovų. Diena evakuacijos 
ir kitos aplinkybės ir pra
džia armijos demobilizacijos 
turi būti nustatyta specialės 
karinės komisijos”.

Vokietijos ats
Vokietija tada pasiūlė se

kamą formą pirmųjų para
grafų laikinės sutarties, ku-

nias.

gintinas.
Smulkiai apibrėžta taisy-

mą karės kaštų ir nuostolių. 
Padarytos išlygos apie nuo
stolius aplaikytus civilių gy
ventojų už karės lauko.

Sugrąžjs belaisvius.
Principialė sutartis atsie

kta kaslink abipusinio pa- 
liuosavimo ir sugrąžinimo į 
Jų nanyis karės belaisvių ir 
internuotų civilių gyventojų, 
taipgi apie sugrąžinimą pa
gautų pirklybinių laivų.

Diplomatiniai ryšiai.
Sutartyje paliesta yra ir 

greitais atnaujinimas diplo
matinių ir konsuliarių ry
šių. Joje pažymima, kad 
tuo jaus turi sustoti ekono
minė kova, įsteigta pirklybi- 
niai susinėsimai ir organi
zuotas apsimainynįas reika
lingiausiais dalykais.

Pasiekta tvirtas susitari
mas apie pamatus, kuriais e- 
konominiai santikiai 
būti pastoviai išrišti.

turi

Pirma: Rusija ir Vokieti
ja turi paskelbti karės stovį 
užsibaigusiu.

(Šioje vietoje yra įvykęs 
pertraukimas kablegramoj).

Rusų nuomone.
Rusų delegacija pradėjo 

perkratinėti šiuos praneši
mus ir išdėstė sekamą nuo
monę :

“Musų nuomonė yra, kad 
tik tokia manifestacija va
lios gali būti skaitoma tik
ruoju žmonių valios išreiški
mu, kokis pasidaro iš liuoso 
balsavimo paliestųjų distri- 
ktų, be jokio buvimo sveti
mų kareivių. Mes todėl pa
siūlome ir turime reikalau
ti to, kad aiškesnis ir smulk- 
meniškesnis to dalyko for
mulavimas butų padarytas. 
Mes sutinkame, tečiaus, pa
skirti specialę komisiją išeg- 
zaminavimui technišku są
lygų jvykinimui tokių refe
rendumų, taipgi nustatymui 
galutino laiko evakuacijai.

“Atsižvelgiant į bėgą, ko- 
kiuo tarybos iki šiol ėjo, ga
lima pasakyti su užsiganėdi- 
nimu, kad kaslink sutarimo 
svarbiausių klausimų pažiū
ros atstovaujamų valdžių 
daugelyj dalykų sutinka,

Rusų pasiūlymas.
Klausime užimtu teritori

jų rusai padarė sekamą pa
siūlymą:

“Pilnoj santarvėj su vie
šais užreiškimais abiejų be
sitariančių pUSių, kad 'JOS ouvmn.«,
teturi karingų pienų ir nori kuomet kaslin kitų dalykų 
ižbaigti taiką be aneksijų pažiūros ant tiek arti sueina,

potentas Stitslavski, šiandie 
čia sugrįžo iš Brest Litovsk, 
užreikšdamas kad tarybos 
su vokiečiais yra lygi išda
vystei.

Jis rezignavo iš savo vie
tos, kaipo vienas Rusijos at
stovų taikos konferencijoj.

Stitslavski sako, kad vo
kiečiai rodąsi priimą rusų 
taikos sąlygas, bet vartoja 
savo inte pretaciją. Jis rei
kalavo umaus pertraukimo 
tarybos ir sušaukimo socia
listų konferencijos Stock- 
holme apsvarstymui visuoti
nos taikos.

Karalius Ferdinandas, kuris 
yra nariu Hohcnzollern šeimy
nos, užėmė sostą spalio mėn. 
191 l m. po savo dėdei karaliui 
Oskar, kuris mirė Sinaia spalio 
10 d. Rumunija paskelbė karę 
Austrijai rūgs. 27 d. 1916 ir ne
užilgo karalius Ferdinandas už
ėmė ypališką komandą armija.

Jis yra sūnūs princo Leopol
do iš Ifohenzollern-Sigmalingen 
ir du jo broliai yra generolais 
vokiečių armijoj. Jis gimė Sig- 
magingen rūgs. 24, 1865.

Sosto įpėdinis Karolius gimė 
spalio 3, 1893 ir yra oficierium 
Rumunijos armijoj. Jis yra ne
vedęs.

sas šiandie paskelbė, kad neap- 
ginkluolas miestas Padua, šiau
rinėj Italijoj, pereitą naktį bu
vo bambarduojamas vokiečių 
aviatorių. Laike* bombardavi
mo užmušta 13 žmonių, o 60 
sužmsta

True translation filed with the post* 
master at Chicago, Ilk. on December 
31, 1917, as reguired by the act 
October 6, 1917.

PRANCŪZAI ŠAUKS 
JAUNUOLIUS

of

Pašauks kariuomenėn 1919 
m. klesa.

Skaitykite ir Platinkite
ONT A T T T T T? M A

NEW YORK, — Nuo sausio 
1 d. 1917 iki gr. 29 vidurdienio 
New Yorke pavogta 2269 auto
mobiliai.

Francuzų kareiviai permaino vaizdą palei kelią, padirbda
mi medžius, kad priešo aviatorius prigavus. Tokie prigaudine-

PARYŽIUS, gr. 29. —De
batais biliaus, leidžiančio vai 
džiai prirengti sąrašą 1919 
m. jaunuolių, kad paskui pa
šaukus į kariuomenę, paeina 
udojo Clemenceau kritikai 
pradžiai atakos delei paliuo- 
savimo senesnių kareivių. 
Aiškiausioj kalboj premje
ras atsisakė duoti kokį-nors 
prižadą.

Jam buvo entuziastiškai 
plojama ir bilius priimtas 
425 balsais prieš 73.

True translation filed \vith the post* 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
- 1,391 KAREIVIS MIRe 

STOVYKLOSE

Nuo rugėsjo 31 iki gr 14.

WASHINGTON, gr. 29.— 
Vyriausias gydytojas Gor- 
gas paskelbė šiandie skaitli
nes, kurios parodo, kad Suv.

% įlankos ir Guatemala 
ijicifiko pakraščių, duoti vi- 

( galimą pagelbą nelaimin
giems žmonėms.

Detroite delei s 
svarstoma upic u/ 
kyklų ir bažnyčią

Kansas v^^tijoj
stų atjaučimna stoka anglių.

Naujoj Anglijoj irgi stoka ' 
anglių, nuo ko kenčia žmonės.

Bet labiausiai truksta angliui
New Yorke. Daugybė namų vi- True translation filed with the post- 
sai nekūrenama.
čio moterjs laiko apgulusios sa- October 6, 1917.

tos anglių ,/mą mo-

ndėlius, laukdamos bene gaus 
nusipirkti nors biskį anglių. 
Mokyklos greičiausia užsidarys, 
taip pat ir bažnyčios. Plaučių

Anglių Sandėliuose yra tik 
3000 tonų anglių, kuomet jų 
kasdien reikia 21,000 tonų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

500 ŽMONIŲ HALIFAX*E.

Delei ištikusios eksplozijos ir 
gaisro.

Apskaitliavimas, kad 500 vyrų, 
moterų ir vaikų dalinai ar visai 
apako delei eksplozijos ir gais-

žiausia 200 žinonh) liks visai ak-

True translationTlled with the post- 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

SUTINKA PAVESTI ŽMO
NIŲ NUB ALSAVIMUI.

Vokiečiai sutinką leisti pa
tiems žmonėms nuspręsti 
Alsace Lorraine likimą.
PETROGRADAS, gr. 29. —

Valstijų stovyklose nuo rug- Šiandie pranešama, kad vokie- 
Sėjo 31 d. iki gruodžio 14 d. Čių delegatai Brest-Litovske pri-
mirė 1,391 kareivis.

7 ŽMONES UŽMUŠTI
NORTH VERNON, Md. 

gr. 30. — Kiek žinoma, 7-ni 
žmonės užmušta, o 20 sužei
sta vakar netoli nuo čia su
sidūrus dviem pasažieriniam 
traukiniam. Visi užmuštie
ji yra traukinių darbininkai.

vatiškai sutiko, idant patįs žmo
nės nuspręstų likimą Alsace- 
Lorraine.

-utoji žinia šako, Ijad vakar 
ištiko antras smarkus že
mės sudrėbė j imas ir kad pil
nai užbaigė lifckinimo dar-

master at Chicago^ III., on December 
31, 1917, as reguired by the acl of

DVIEJŲ DIENŲ ŽEMĖS 
DREBĖJIMAS.

Daugybė benamių Guatema- 
loj. 40 žmonių užmušta.

WASHINGTON, gr. 29. 
nerikos legacija Guatemaloj

stybės departamentui, kad 80 
n uos. Guatemala City tapo su
griauta žemes drebėjimu, kuris 
prasidėjo gr. 26 d. ir tęsis per 
dvi dieni.

Oficialiai paskelbta, kad 40 
žmonių užmušta, o tuksiančiai 
liko be pastogės. Karės stovis pa
skelbtas ir visur gyvuoja gera

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on Deeeml<ri: 
31, 1917, as Veguired by the acl of 
October 6, 1917.

NEGAUTA PATVIRTI
NIMO

WASHINGTON, gr. 29. —» 
Patvirtinimo apie Rumunuos 
karaliaus Ferdinaifdo pasitrau
kimą nuo sosto nauda) savo sū
naus, sosto įpėdinio, Karoliuos, 
šiandie nebuvo, bet žinių apie 
jo pasitraukimą tikimasi bu
vo per keletą savaičių. Nuo 
bolševikų sukilimo Rusijoj, bu
vo tikrenybe, kad karalius Fer
dinandas rezignuos ar bus nu
mestas.

! šis nusileidimas buvo nefor-
’ i malini padarytas paskelbime są-| 

lygų, išdėstytų grafo Czernino 
ir užreiškiinas, kad jis buvo aps
varstytas privatiškoj konferenci
joj, skaitoma čia kaipo žingsni 
prie visuotinos taikos.

Maskvos bolševikų valdžia, 
sekdama Petrogrado pavyzdžiu, 
užgriebė visus privatiškus ban
kus ir Maskvoje.

Del Naujų Metų šven 
t ės, Naujienos ryto 

neišeis.
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visas savo jiegas, darbinin
kų klesa darosi galingesnė 
už kitas klesas ir Įstengia

‘ V ’ > i savo
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tojo lietuvių darbini m- 
niose tą revoliucinės .s: 
nes dvasią, kuri gaivina J>'~ 
judėjimą.

“Naujienos” nežač 1 
vo skaitytojuose nep I 
mų iliuzijų (svajonių) i \ 
jie šiandie yra ap>‘ i ,į 
nuo nusivylimų ir a a ‘ 
Bet joy neužmiršdav 
džiai sekdamos ka n <> 
gyvenimo reikalus, ; uoj • 
tos kreipti skaitytoju <! ą 
prie didžiųjų klausim i- 
kslų; todėl kad ir di 
besikeičiančios sąlys 
galėjo atimt iš jų ne 
vot už savo idėjas.

Mes norėtume tečiaus čio
nai pabrėžt vieną dalyką, 
kurio skelbimui “Naujie
nos” pašventė ypatingai 
daug atidžios: jos nuolatos 
ragino darbininkus prie or
ganizuoto veikimo.

Jos ragino darbininkus vi- 
sų-pirma turėt omenėje, kad 
jie yra vienos klesos nariai, 
ir kad savo bendrų reikalų 
aprūpinimui jungtų savo jie- 
gas į daiktą.

Darbininkuose yra Įvairių 
pažvalgų religijos klausi
muose; jie priklauso įvai
rioms partijoms; jie turi į- 
vairių profesijos (amato) rei 
kalioj jie yra susipratę viso
kiose organizacijose, kurių 
kiekviena turi skirtingų sa
vo tikslų. Bet galy-gale jie 
visi yra darbininkai, ir to- 
del jiems visiems yra kas- 
nors bendra. Į

Delei to bendra, kas pas 
juos visus yra, vie privalo 
vienyties ir veikti kartu — 
rišt į daiktą savo draugijas 
ir kuopas ir sudaryt vieną 
darbininkišką organizaciją.

Tas nereiškia, kad tokioje 
organizacijoje turėtų išnykt 
visi skirtingi darbininkų rei
kalai, visi nuomonių skirtu
mai, partijiniais ir relfgiji- 
niai pasidalinimai. Tas rei
škia tiktai, kad atskiri rei
kalai turi būt pavesti atski
roms organizacijoms, o ben
dri — bendrai.

Viena darbininkų klesa, 
viena darbininkų organiza
cija. Kaip kad Rusijoje — 
viena visų darbininkų atsto
vų Taryba.

Tiktai sujungus į daiktą

ii tu-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on Deceinber 
31, 1917, as reųulred by the act ot 
October 6, 1917.

Senuosius metus 
baigiant.
Senuosius metus baigiant.

Jau ketvirtu kartu sutin
kame Naujuosius Metus pa
saulio karės laiku.

Ta baisi kova, prasidėjusi 
treji ir pusė metų laiko at
gal, ne tiktai nesiliauja, bet 
darosi vis didesnė ir atkak
lesnė. Kaip tik dabar ir di
džioji šiaurinės Amerikos 
respublika skubiai mobili- 
zuoja savo jiegas, kad visa 
energija puolus į ją. Jei Ru
sija ir galutinai pasitrauks 
iš karės, tai karė delei to ne- 
susilpnės. Ji gali pasidaryti 
dar Aršesnė.

Apie aukas ir kentėjimus, 
kuriuos atnešė žmonijai be
sibaigiantieji metai, bergž
džias butų darbas ir kalbėti: 
jie yra neapsakomi. Tik at
einančios gentkartės galės 
juos daugiaus-mažiaus tik
rai apipiešti.

Ką-gi siūlo sekamieji me
tai: dvylika mėnesių karės 
tęsimosi? taika? revoliuci
jas? kontr-revoliuciją? Kas 
gali žinoti! Nėra žmogaus, 
turis šiandie galėtų atspėti, 
tas bus artimiausioje atei
tyje.

Prie dabartinio dalykų 
stovio pasaulyje galima vis
to laukti. Tapo išjudintos 
;tichijinės visuomenės jie- 
j;os ,kurių daugiaus niekas 
nebesuvaldo — nė atskiri a- 
smens, nė valstybės. Jų vei-

Ikiino pasekmės yra neap- 
nos žmogaus protui.

Gal L,t kad tęsis karė 
far metus daugiaus, 

(! ąip ji netikėtai mums vi- 
! J’ėms tęsėsi iki šiol. Gal būt, 
|lįld ji sustos taip-pat stal- 
: • jai, kaip prasidėjo). Gal 

ut ,kad ji iššauks naujų re- 
pliucijų, panašiu i Rusijos, 

arba laikinai sunaikins tuos 
laimėjimus, kuriuos revoliu
cinis judėjimas turėjo šiais 
metais.

Bet kaip tenai nebūtų, di
džioji pasaulio tragedija ^vi
sgi eina prie to galo, kur ji 
turės pasibaigti. Ir 1917 me
tai daug prisidėjo prie to, 
kad priartinus jos pabaigą.

Visų Europos šalių spėkos 
baisiai išsiėmė. Kaikurios 
jų jau suklupo po baisia na
šta. Dabar jtera klausimas*, 
ar ilgai dar piijiegs kitos lai- 
kyties.

Mes matėme, kad toje ša
lyje, kurią parbloškė karės 
audra, sukilo darbo žmonės.

Į

se, kurios neatsilaikys kovos 
lauke. —

Kitoje šio “Naujienų” nu
merio vietoje mes perspaus
diname ištrauką iš Fr. En
gelso pakalbos prie vienos 
knygelės, išleistos 30 metų 
atgal. Skaitydami ją, pa
matysite, kaip tasai genialia 
galvotojas atspėjo dalykus, 
kurie dedasi šiandie.

Trįs desimtįs metų atgal 
jisai permatė, kad karė, ku
rią turės Vokietija, bus pa
saulio karė; jos baisenybes 
jisai aprašo, kaipo trisde- 
šimtmetinės karės baiseny
bes, sugrustas į trijų-ketu
rių metų laikotarpį ir išplė 
stas ant viso kontinento; į 
jos pabaigą jisai įsivaizdi 
kaipo sugriuvimą tų valdžių, 
kurios ją pradėjo.

Engelsas buyo ne svajoto
jas, kuris iš sivo vaidentu
vės tėplioja ateities reginius, 
o realis politikas. Jisai dau
giaus kaip pusę šimto metų 
stovėjo politikos veikėjų ei

lėse, ir tas, ką jisai rašė, bu
vo jo praktiško patyrimo ir 
gilaus visuomenės santykių 
pažinojimo vaisius.

Jo žodžiai apie karę išsi
pildė. Ar-gi neišsipildytų ir 
jo spėjimas apie karės pase
kmes?

Kada karė pasibaigs, tai, 
pasak Engelso, darbininkų 
klesos pergalė arba jau bus 
iškovota, arba bus įvykusios 
tokios sąlygos, kurios darys 
ją neišvengiama.

Tegul šita viltis lydi mus, 
įžengiant į Naujus, 1918-ius, 
Metus!

Apžvalga
ENGELSO 
PRANAŠYSTĖ.

1887 m. Friederich Engels 
parašė Įdomią prakalbą prie 
Sigismundo Borkheim’o kny 
gėlės “Zur Erinnerung fuer 
die deutschen Mordspatrio- 
ten”. šitoje prakalboje, po 
keleto įžengiamųjų sakinių, 
Engelsas sako:

Pagalios, Prusai—Vo
kietija negali daugiaus tu
rėt kitokios karės, kaip ti
ktai viso pasaulio karę, ir 
tai — pasaulio karę tokio 
platumo ir smarkumo, a- 
m’A kokius iki šiol niekuč

iu vo svajota. Nuo 
ašių v ki dešimties mi- 
lionų kareivių smaugs vie
ni kitus ir taip nuės visą 
Europą, kaip dar niekad 
nenuėdė šerenčių spiečius. 
Trisdešimtmetinės karės 
baisenybės, sugrustos į 
trejus arba ketverius me
tus ir išplėstos ant viso ko
ntinento; badas, ligos, vi
suotinas, baisaus vargo 
paginfdytas, sužvėrėjimas 
kariuomenėse ir gyvento
jų miniose; galutinas pir- 
klybos, pramonijos ir kre
dito suirimas, pasibaigian 
tis visuotinu bankrutu... 
visiškas negalėjimas išan- 
ksto pasakyt, kuo visa ta
tai pasibaigs ir kas išeis 
pergalėtoju 'iš tos kovos; 
tik viena absoliučiai tikra 
pasekmė: visuotinas jiegų 
išsisėmimas ir Įvykimas 
sąlygų, reikiamų galuti
nai darbininkų klesos per-

Tokia bus ateitis, kada 
pasiekusioji augščiausiojo 
laipsnio lenktyn einančių 
ginklavimųsi sistema at
neš savo vaisius. Tai ve 
kur Jus, ponai kunigaikš
čiai ir valstybės vyrai, sa
vo gudrybėje nuvedėte se
nąją Europą. Bet jeigu 
Jums daugiaus nieko ne
bepaliks, kaip tiktai pra
dėt paskutinį didįjį kariš
ką šokį, tai mes nenusiefą- 
sime. Karė gal-but laiki
nai nustums mus atgal, 
gal išplėš iš mus kaikurias 
jau iškovotas pozicijas. 
Bet kada Jus išjudinsite 
jiegas, kurias Jus' paskui 
jau nebeįstengsite suval
dyti, tai tegul bus, kas 
bus: tragedijai baigiantis, 
Jus busite nusivarę nuo 
koto, ir proletariato per
galė arba jau bus laimėta, 
arba bus neišvengiama.

NAŠLĖS
SKATIKAI.

Nesenai Ghicagos kleri
kalų organas išreiškę dide
lį pasipiktinimą, kada “Nau
jienos” pasakė, kad kunigai 
nesidrovi išplėšt ir paskuti
nį skatiką iš biedno žmo
gaus. To laikraščio domai 
mes dabar rekomenduojame 
sekamą žinią iš Waterbury, 
Conn., tilpusią paskutinia-< 
me “Keleivio” numeryje:

Šiomis dienomis čia mi
rė vienas lietuvis. Jo mo
teris nuėjo klebonijon su
siderėti palaidojimą. Pa
ties klebono nebuvo na-

mie ,rado du kitu jegama- 
sčiu. Suderėjo su jais $30 
už palaidojimą.

Parvažiavo namo klebo
nas ir radęs užsakytą dar
bą, apsvarstė, kad jo kon- 
fratrai suderėjo permažą 
užmokestį. Siunčia jis 
pas tą moterį savo pasiun
tinį ir liepia jai ateiti kle
bonijon.

Moteriškei atėjus, kuni-’ 
gas paaiškino, kad už tris
dešimts dolerių jis jos vy
ro negalįs laidot. Girdi, 
daug darbo; pridėk da 
$10. Moteris sako, kad ji 
labai biedna, vyras sirgo 
visus metus, reikėjo dak
tarams mokėti, o dabai* 
lieka trįs maži vaikai, ne
žinia kaip reikės ir pra
gyventi. Kunigas aiški
na, kad taip sunkiai už $30 
jis dirbt negali. Tavo vy
ras, girdi, prigulėjo prie 
draugijos, gausi posmerti- 
nę, tai gali užmokėt ir $40.

Moteris verkdama už
mokėjo $40. Ir kunigas 
paėmė iš našlės apverktus 
pinigus be jokios gėdos.

“LIETUVOS” 
JUBILEJUS.

ta, veikia slapta, iŠ paša- liką mėnesių. Sumažinęs dienų 
lių, nes mano, kad pats tu
ri didelį protą. Menkai 
išmanantį, bet tai žinantį 
nesunku pamokyti, bet to
kio manančio, kad turi di
delį protą, dar nieks nepa
mokino. Kuomet aš pri
buvau, išėmus klerikališ- 
kų, augščiausio proto lai
kraščio vedėjas buvo.kai
mo dudorius. Svarbiausi 
raštai, tilpanti laikraščiuo 
se “Saulėj” ir “Lietuvoj,” 
tai buvo nesiliaujančios 
polemikos dudoriaus su ža 
kristi jonu, nes toki buvo 
ir laikraščių vedėjai ir lei
dėjai.

Žinoma, laikraščių pa
kėlimui reikia kelti redak
torius, nes ir redaktorių 
yra juk visokių. Juk “Lai
mės” ir kitoki gešeftiniai 
laikraščiai randa sau ki
tur įgavusių vardą redak
torių. Bet nemažiau už 
redaktorius reikia protiš
kai ir doriškai kelti ir lei
dėjus. Dabar, kaip rodo
si, iš neatsakančių leidėjų 
rankų sprųsta laikraščiai. 
Reikia vien geisti, kad tas 
butų daroma pastoviai .
Gaila tečiaus, kad “dėdė 

Šernas” labaj/mažai pasipa
sakoja apie savo darbą prie 
“Lietuvos”; “Lietuvos” ju- 
bilejus juk tai yra visųpir- 
ma jo jubilejus. Lietuvių 
laikraštijos istorikas, mėgin 
damas apvertint Ghicagos 
savaitraščio reikšmę, minės, 
žinoma, ne apie tuos “dudo
rius ir zakristijonus”, kurie 
vedė polemikas “Lietuvos” 
špaltosb pirm Šerno atėjimo, 
ne apie tą “varlę”, kuri “at
stato koją tenai, kur arklį 
kausto”, ir ne apie tą ameri
koniško džingoizmo “gero 
pasivedimo” agitatorėlį, 
“per kurį” dabar yra reda
guojama “Lietuva”, — o a- 
pie šerno dviedešimt dviejų 
metų literatinį veikimą. Mu
sų senasis laikraštininkas 
tečiaus savo straipsnyje pa
stebi :

Reiktų šį-tą pasakyti ir 
apie mano besidarbavimą 
“Lietuvoj,” nes kas viena
me tik laikraštyj darbavo
si 22 metu, nekalbant apie 
besidarbavimą kituose, tu 
rėjo palikti kokią nors žy
mę istorijoj lietuvių laik
raštijos. Visgi didesnę, už 
žymę, paliktą leidėjų. Bet 
aprašyme apie tai negali
ma butų išvengti tūlų asa- 
biškumų; to gi norėdamas 
išvengti, tuom tarpu ma
no besidarbavimo nekliu
dau, atidedu tai geresnei 
progai, kokia visgi kur 
nors dar pasitaikys.
Tos progos lauks ir pla

čioji skaitančioji lietuvių vi
suomenė.

skaitlių mėnesyj, jis tuo budu 
sudarė du nauju mėnesiu, Ja- 
nuarių ir Februarių, ir padėjo 
juodu kalendoriuje prieš Mar
lių (Morčių-kovą), kuris pir
ui i a u skaitėsi pi r- 
mutiniu mėnesiu. Nauji metai 
tada pradėta švęsti Januariaus

betgi darbininko gyvenimas ant 
ūkės
ir sveikesnis ne kaip tvankiose 
miestų dirbtuvėse.

—štukorius.

fanuos daug geresnis

INDIANA HARBOR, INI).

Parapijom^ vargai.

Chicagos “Lietuva” šįmet 
susilaukė 25 metų amžiaus, 
ir. kalėdinis jos numeris yra 
“jubilejinis”. Tam tikram 
priede prie to numerio, be 
paprastų tokiuose atsitiki

muose pasveikinimų nuo ke
leto senesniųjų skaitytojų 
išspausdinta Redakcijos “ve 
lijimai” savo seniems prie- 
teliams geros sveikatos ir 
“gero pasivedimo” (choro- 
Šaho povedenija); “Lietu
vos” istorijos apžvalga; bu
vusiojo josios leidėjo p. A. 
Olševskio, ir buvusiojo jo
sios redaktoriaus, L. Šerno, 
atsiminimai; turinys refe
rato, “skaityto per B. K. Ba
lutį” (vadinasi, Balutis yra 
koks-nors instrumentas, per 
kurį tas referatas buvo skai
tytas; bet kieno jisai buvo 
skaitytas, nepasakyta), ir 
ilgokas straipsnis apie karę 
bei vokiečių politiką.

Senojo “L.” leidėjo atsi
minimuose nėra nieko Įdo
maus. Jisai trumpai pasi
pasakoja apie didelį savo 
darbštumą ir savo bėdas, 
neužmiršdamas išlieti tulžį 
ant “geltonųjų bolševikų” 
(suprask: socialistų laikra
ščių), kurie numarinę jo ba
nką. Nepalyginamai įdo
mesnis yra L. šerno raštas. 
Jisai kalba apie visos lietu
vių laikraštijos praeitį ir, 
tarp ko kita sako:

Bet ne vienas gal pa
klausti nuo ko paeina, ko 
reikia laikraščio gerumui 
ir jo pakėlimui? Žinoma, 
kiekvienas atsakys, kad 
reikia geros redakcijos. 
Taip turėtų būti, bet kar
tais išpuola ir kitaip. Juk 
ir geriausią redakcijos no
rą ir darbą gali sutrukdy
ti menkai išmanantis ir že 
mos doros leidėjas. Visuo
menė remia juk ne redak
ciją už gerą jos darbą, bet 
leidėją, nes jam pinigus 
moka, o jis gali net gera- 
dėju redaktoriaus save vi
suomenei perstatyti. To
kiu mano geradėju juk ir 
Olševskis save perstatinė
jo savo Atsiliepimuose, til
pusiuose “Naujienose”, 
“Drauge” ir “Keleivyj”, 
nors nei jokios geradėjys- 
tės jis man niekados nepa
darė per 22 mano “Lietu
voj” besidarbavimo metu. 
Teisybė, laikraščia vedimo 
reikalus su redakcijomis 
apkalba apšviesti ir su
prantanti leidėjai, pas 
mus gi' tas neapkalbama, 
bet kišamasi nesuprantan
čių leidėjų. “Kur arklį 
kausto, ten ir varlė koją 
atstato,” — sako patarlė..
Kur atvirai kištis nedrįs- lendorių, metus paskaidė į dvy-

Bomliečiai Naujų Metų dieną 
apvaikščiodavo didelėmis iškil
mėmis, aukojimais, pamaldo-j 
mis, linksmybėmis, kurios pa
virsdavo orgijomis. Jose daly
vaudavo ir pirmieji krikščionįs.

Tokios pagoniškos apeigos, 
suprantamas dalykas, jaunai 
katalikų bažnyčiai netiko, ir ji 
stengėsi atitraukti tikinčiuosius 
nuo jų, bet be, pasisekimo. Dar 
692 metais bažnyčios sinodas 
Konstantinopolyj buvo išleidęs 
persergėjimą krikščionims nuo 
pagoniško Januariaus 1 dienos 
šventimo.

Katalikų bažnyčia sausio pir
mąją dieną padare savo švente 

švente Apipjaustymo Kris
taus, o Naujus Metus švente 
Marijos Apreiškimo dit'iuj, 
kovo 25, - kadangi mat, baž
nyčios sprendimu tą dieną pra
sidėjus Kristaus būsena ant že
mės.

Prancūzuose ilgą laiką Nau
jus Metus švęsdavo Velykose; 
kitur vėl, kaip, pavyzdžiui, Vo
kiečiuose, švęsdavo Kalėdose.

Kitose senovės šalyse Nauji 
Metai būdavo švenčiami įvai
riais laikais. Senovės Žydai, 
pav., metų pradžią švęsdavo 
Tisri mėnesdo 10 dieną (tai pri
puola rugsejuje); bet vėliau ta 
diena tapo padaryta Alaidos

| švento Pranciškaus Penkių 
į Bonų parapijos žmonės turi var- 
(go su savo kunigėliais. Vos pen
ki ar šeši metai, kaip parapija į- 
sikunis, o jau ligšiol keturis ku
nigus perleido.. Vienas buvo ne
geras, kitas da blogesnis — ir 
taip eina.

klu taipjau parapijonai nepaten 
kinti ir nori jo vieton gauti ki
tą, geresnį. Teko girdeli, kad 
gruodžio 23 buvęs parapijonų 
ekstra susirinkimas, kuriame 
svarstyta, kas daryt su savo ku
nigu. Saktj, kad parapijiečiai 
nutarę siusti pas vyskupą pra
šymą, idant jis iškeltų iš čia ku
nigą Zablockj, o duotų jiems gc-

Bijūnėlis.
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Nauji Metai
Truputis įdomių žinių apie 

“Naujų Metų” pradžią.

Sausio pirmoji diena viso kri
kščionių pasaulio priimta skai
tyti kaipo naujų metų pradžia.

Kadangi ryto švenčiame Nau
juosius Metus, bus ne pro šalį 
žvilgtelėti i kai kurias Įdomybes 
surištas su pradėjimu “naujų 
metų”.

buvo priimta naujus metus skai
tyti su pirmąją sausio menesio 
diena. Ir krikščionis ne visados 
.taip darė. Anaiptol. Krikščio-

skaityti kaipo naujų metų pra
džią palyginamai visai nesenai 
—• nuo 16-tojo šimtmečio.

Tiesa, dar prieš du tūkstančiu 
metų senovės romiečiai skaitė 
naujus metus prasidedant su sa
usio pirmąja diena. Senasai 
Romos kalendorius dalino me
tus į dešimt mėnesių. Julius Ce
zaris, taisydamas tą senąjį ka-

Mctų diena tapo atkelta Į Tis- 
ri menesio 1 dieną.

Senovės aigiptiečiai naujus 
melus pradėdavo su pasirody-

su kuo supuldavo taipjau Nilo 
upės tvano pradžia. Persai nau
jus metus skaitydavo pavasario 
dienos su nakčia susilyginimo

vaikščioja Įvairiomis iškilmė
mis. šiaip gi mahometonai da-

maC Muharrem mėnesio (Spa-

iendbrių, Vakarų Europa Įjradė-

Januariaus (Sausio) 1 diena, o 
paskui tatai buvo priimta ir vi
sur kitur.

Korespondencijos
SCOTTVILLE, MIICH.

Scottville, tai visai nedidelis 
miestelis. Traukiniai vaikščioja 
čia tik vieną-kartą dienoje. Ca- 
tvekarių nėra. Ąštuonios mylios 
Į vakarus yra miestas Luding- 
ton, kur yra laivų prieplauka ir 
kelios dirbtuvės, didžiausia jų

Slėnus Company. Gyventojai 
didžiumoj danai. Lietuvių vi
sai maža. Druskos dirbtuvėj, 
sako, esąs vienas lietuvis “bo
sas“. Carrom Co., kuri vadinas 
save “the largest manufaclurers 
of game boards i n Ihę \vorld” 
dirbtuvėj dirba visokio amžiaus 
abiejų giničių darbininkai - da- 

’ gi visai senučių žilaplaukių mo
terų. Klausiu sykį savo ten dir
bančio draugo, kiek tokia mote
rėle uždirba?

—Gauna apie septyniasde
šimta centų už 10 valandų dar
bo dienoje.

O kiek jaunesnes, merginos 
gauna ?

Mat. jos dirba nuo gabalo 
(piece work). Padaro nuo vie
no iki pusantro dolerio dienoje.

— Tiktai? O vyrai?
—O, weil, geras darbininkas 

uždirba nuo dolerio ir septynias- 
1 dešimts penkių centų iki dvie
jų dolierių dienoje.

—Big wages, — mislinu sau.
Apie Scottville yra daug far- 

merių lietuvių. Gyvena visaip. 
Yra ir gerokai pasilaikančių, ki
ti šiaip taip vargsta. Aplamai

Registrantų Blankas 
galima išpildyti atsar

giai pas:
W1TKOWSKI & 

URNICH 
Real Estate

1818 W. 46th St., Chicago, III. 
arti \Vood St. (Town of Lake)

Du Notarijušai — nereikia 
laukti linijos

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
fr cMliškuose teismuose. Daro 

v tiekius dokumentui ir popieras.

Ifamų Ofisas:
ŪŽI S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Bearborn SI.

UU-UCnity BW?.
Tel. Central 4411

JOSEPH C. VVOLON $ 
LIETUVIS ADVOKATAS ,

Kultnn* 902-904 National Llf« B
29 S®. L* Šalie St., Chieage, 1IJ. J 

Tel Central 6290-6891. Atdara: A
Utarninko, ketverto ir aubatoi raka- y 
raia nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: W 
!(«« MJI.WAUKEE AVĖ.. Cklu««, I1L tZ 

Tel Humboldt »7. T-'

Nariai Cook County Ileal Eatate Taryboa 
A. PETRAT1S * CO. 

Keal Katate Ofisas
Paakolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktua, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

761 W. 85ta gntvS 
kampas Halsted Drover 2463

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas IGe.
Prie siu kainą priskaitoma ir 

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

------------------_----------------
VALENTINE DRESSMAK1NG J 

COLLEGES
5205 So. Halsted st., 2336 W. Ma

dison, 1850 Wells St. į
137 Mokyklos Suv. Valstijose. ? 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- ? 
signing, dėl biznio ir namų. Vie- | 
tos duodamos dykai. Diplomai. J 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- I 
ta išmokinti jus pasiūti sukilęs už ; 

] $10. Phone Seeley 1643
SARA PATEK, Pirmininkė J

Telephone Albany 5546

Dr. A. M0N1VIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North A*., Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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The
Wiersema State Bank

11106-08 Michigan Avė.
Po VARSTUOS VALDŽIOS PRIEŽIŪRA

Praneša
Apie savo Inkorporavimą, užimantį Ro- 
selando Banko užsiėmimą, nuo Sausio , 
mėn. 1918, su, didesniais parankamais 
dėl atlikimo abelno komercijinio ir tau
pymo banko reikalu.

ĮSTEIGTA 1801. INKORPORUOTA 1917.

Skaitytoju Balsai
išreikštas šiame skyriuje nuo~ 

menes Redakcija neatsako.}

šo spėka buvo perdidelč, kad ją 
apveikus.

Kad euro valdžia nebuvo sude-

Kapitalas ir Perviršis . $210,000.00 
Visas Turtas Virš . . 1,200,000.00 

* 
VIRŠININKAI

A S A WIERSEMA, 
Prezidentas

GEORGE DALENBERG, 
Vicc-Prezidcntns

NICHOLAS W. W<E3EMA, 
Kasierius

FREDE1UCK J. WIERSEMA, 
Kasierinus padėjėjas.

DIREKTORIAI
CHAS. II. 1H&NDT
HERMAN L. BARNES 
GAIRINĘS DE IIAAN 
E D AVA R D W. THOMAS

THEOPHII.US SCHMID 
GEORGE DALENBEHG 
ASA AVIERSEMA 
NICIIOI.AS W. AVIERSI-MA

* FREDER1CK .1. AVIERSEMA

Didelis Išpardavimas
Jetvelry, laikrodėlių, deimantų, auksinių žie

dų. sidabrinių ir pleitytų šaukštų, peilių, sil- 
venvare ir t. t. 5000 rekordų, lietuviškų, len
kiškų, rusiškų, angliškų, parsiduoda pas mus, 
taipgi geriausi Kolumbijos gramofonai: nuo $18 
iki 8350. Mes turime tavoro prisipirkę kada 
buvo pigesni, lodei dabar ir parduodame pi
ginus kaip kitur. Atdara nedėliomis visa die-

Juozapas Budrik
3343 S. Halsted St., , Chicago, Ui.

Tel. Drover 8167.

AKINIŲREIKALAUJI
Jeigu kenti galvos akaadBJlmg, 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga į krūvų, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimų akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart •»! 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akių, kuris turi 19 metų pa
tyrimo 4v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsų akiu Ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TCMYKIT MANO U2RASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 16-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas.
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 diena.

Tel. Ganai 5»5

‘‘Demoralizacija” ir demo
ralizacija.

“Naujienų” N303 tilpo J. Bal
trušaičio straipsnis “demora
lizacija” — geras daiktas ir “N.” 
redakcijos paaiškinimas.

Vienoje vietoje Naujienos sa
ko:

“Reiškia tik karkus jį yra ge
ras daiktas, ne visuomet, ir ne 
demoralizacija apskritai yra ge
ras daiktas, o tik ta demoraliza
cija” kableliuose, tam tikra de
moralizacijos rūšis, kuriai J. B. 
net nenoriai duoda “demorali
zacijos vardą”.

Dabar pažiūrėsim kiek yra de
moralizacijos rųšių.

1) Kuomet ar lai pavienės y- 
patos ar tai žmonių grupės dėl 
stambių nepasisekimų arba ki
tokiu nelemtų aplinkybių taip 
dvasioje nupuola, jog netenka 
vylties išsigelbėjimo iš nelemto 
padėjimo, netenka pajiegų kovo
ti su jomis ir atsiduoda pilnam 
vergo likimui—tai yra gana blo
gas demoralizacijos apsireiški
mas.

2) Ištvirkimas, niekšystės, 
plėšimai ir kiti blogi, nedori, ne
žmoniški apsireiškimai yra dar 
blogesnė demoralizacijos ryšis.

Bet visųblogiausia yra pilna 
demoralizacija, tai yra, kuomet 
antroji demoralizacijos rųšis pa
seka pirmųjų.

Visuomeniškas sutvarkymas, 
arba, kitaip tariant, visuomenės 
pasidalinimas į dvi viena kitai 
grieštai priešingas klesas, duoda 
pamato trečiai demoralizacijos 
rūšiai. Pavyzdžiui, kuomet dar
bininkai pradeda organizuotis, 
kad atsirėmus prieš darbdavio 
išnaudojimus, mes girdime iš 
darbdavio puses, kad jo darbi
ninkai esą demoralizuojami. 
Kuomet kariuomene nepasiga- 
nėdindama savo valdžios bei vir
šininku pasielgimais, atsisako 
remti jų arba net atvirai pasi
priešina jai. mes vėl girdime a- 
pie demoralizaciją iš tų pat šal
tinių. Bet ši trečioji demorali
zacijos rųšis anaiptol nėra de
moralizacija; kitaip sakant, ji 
yra tik “demoralizacija” kable
liuose - ta pati demoralizaci
jos rųšis, apie/kurią kalba p. J. 
Baltrušaitis ir kuri kokiu tai bil
du N. redakcijai praspruko pro 
pirštus.

Toliaus, nors N. redakcija 
pripažįsta, kad demoralizacija 
aplamai esąs blogas apsireiški
mas, bet visgi pastebi, kad ne- 
kuriuosc atsitikimuose esąs ir 
geras daiktas.

moralizuota, rodo ir tasai fak
tas, kad dar ii’ dabar visokie 
jos gaivalai nesiliauja galvas kė
lę.

Antroji demoralizacijos rųšis 
niekur ir nėkados nėra pagei
daujama. Nors valdančios kle- 
sos įsiutimas ir nežmoniški dar
bai dažnai veda prie parvartų 
ir geresnio visuomenės susitvar
kymo, bet laimėjimas panašiu 
keliu yra nevertas mokamos už 
jį kainos.

Visoks laimėjimas yra vaisiu
mi susipratimo, drąsos ir ener
gijos—produktyvės pajiegos, o 
ne demoralizacijos arba 
destruktyvės pajiegos. Demo
ralizacija neišėjo ant gero nie
kur ir nė vienam, ir negali išei
ti, kadangi ji yra ardančioji 
(destruktyvė) pajiega.

Nors visoks blogas yra paša
linamas anksčiaus ar vėliaus, 
bet taSsdar nereiškia kad jis bu
tų pageidaujamas.

Demoralizacija yra blogiau
sios ryšius apsireiškimas.

“Juo blogiau, tuo geriau” — 
filosofija priklauso “soap-box” 
oratoriams ir akliems politikie
riams, o ne rimtai dalykus svar
stančiam žmogui.

Naujienos visuomet atsižymi 
savo rimtais ir nuosekliais re
dakcijos straipsniais, bet kaž
kodėl šis straipsnis nebuvo taip 
aiškits. —F. A Jančauskas.

Hfl5TEIl^5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup 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 
i Duodama diplomaL

Patrenos daromos pagal Jų
sų miera—bile stailės arba dy
džio, iŠ bile madų knygos.

. Master Designing School
J. F. Kasnieka, Perdėtintai

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

■■ ■ ■■■. , —.............     , ■ i

PEARL QUEEN

KONCERTINOS
K

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

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

Daktaras AJgWISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dienų 

1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 
Tel. Canal 3263.

DR.CARTER
S*

Chicagos seniausias ir pasekmlngiausias

Akių-Ausiį-Nosies t Gerklės
SPECIALISTAS

GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS
Nebrangios Mokestis. Patarimas dykai.

120 South StateStreet
Arti The Fair 

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

Nejaugi? Pirmos rųšies de
moralizacija yra paskutiniu dai
ktu, jeigu ji apsireiškia plačio
se miniose. Nors ta demora
lizacijos rųšis ir butų geras dai
ktas, kuomet ji apsireikštų val
dančioje klesoje kai-kuriuose at
sitikimuose, bet aš nežinau nei 
vieno atsitikimo, kur ji butų ap
sireiškus. Kaip supuvus, kaip 
netikus ir kaip nežmoniška val
džia butų, bet ji visuomet pajie- 
gia drąsiai ginti savo reikalus, 
nors kartais ir nepasekmingai: 
Pavyzdžiui, Rusijos caro vald
žia negalėjo daug priešintis ne 
todėl, kad ji butu buvus sūdomo* 
ralizuota, bet todėl, kad jos prie-

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti gralit 
i trumpi) laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

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

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNISKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3243 So. Union Avė. Chicago.

Pasiryžkime ir padarykime.
Su Naujais Metais*pasižadė

kime būt mokytojais.
Senuosius metus baigiame. 

Pradėsime naujus.
Pradedant naujus metus, 

žmonės paprastai daro visokių 
užžadų, manosi pradėti “kitaip 
gyvent.” Užsižada:

—Aš mesiu gėręs.
•—Aš mesiu rūkęs,
—Nuo Naujų Metų nebeleisiu 

pinigų, ale taupysiu ir suvarto
siu juos tik geram daiktui.

—Praeitais metais daug laiko 
šeikvojau niekams. Nuo šių 

naujų metų pradėsiu rimtai vei
kli,

—Mokinsiuos.
—Rašysiu — pradėsiu rašyt.
GePi pasiryžimai geras daik

tas. Dar geresnis daiktas — iš
laikymas pasiryžimų.

Kurie atsižymi visomis dory
bėmis ir neberanda, kokių dar 
gerų užžadų pasidaryti — ir pil
dyti duočiau patarimą: pada
ryti užžadus, pasiryžti būti 
žmonių mokintojais.

Būti žmonių mokintojais to
kiais, kokiais aš manau, nerei
kia turėt mokytojų diplomų, ne
reikia būt ne baigusiais aukš
čiausias, ar kad ir žemiausias,
mokyklas. Nereikia ne savų 
mokyklų, nė klcsų steigti. Mo
kyklos ir rankvedž’iai yra; visa, 
kas mano menamam mokytojui 
reikia, tai mokinių gauti —• daug 
mokinių - daugiau mokinių— 
daugiausia mokinių!

Mokyklos ir rankvedžiai—tai 
musų progresyvieji — darbinin
kiški — socialistiški leidiniai — 
laikraščiai. Jų turime apščiai. 
Bet skaičius jų mokinių — skai
tytojų, palyginamai, visai nedi-J 
delis.. šioj šalyj skaitoma lie
tuvių šimtais tūkstančių, o gal 
arti miilono, o laikraščių ėmė
jų — ketvertas, penketas desėt- 
kų tūkstančių....

Vadinas, vos menka dalelė
teskaito laikraščius; vos men
ka dalele seka gyvenimą, seka 
pasaulio atsitikimus, interesuo
jasi jais, jaučia ii’ protauja ir, 
reikalui atėjus, žino ką ir kaip1 
veikti. O didelė didžiuma —• 
šimtai tūkstančių lietuvių pasi
lieka akli, kurti, nieko nematą, 
nieko negirdį, nieko nežiną — 
nežiną dagi, kad jie žmonės e- 
są, ir kurių viso svieto galas — 
bažnyčia, karČiama ir dirbtuvės 
jungas.

Tai tamsioji, juodoji, nelai
mingoji minia. į ją reikia nešti 
žfiburėlis šviesos. Atidaryti jai 
akis, atkišti ausis, pajudinti

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

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

miegančias smegenis.
Todėl sakau:
Bukite jai švietėjais, budinto

jais. Eikite į ją, kalbinkite tuos 
tamsybėje skęstančius žmone- 
lius —• paskaitykite jiems iš sa
vo laikraščio vieną, kitą žinu
tę, užinteresuokite juos ir, ga
linus, kalbinkite — bandykite į- 
kalbeti jiems užsisakyti laikra
štį - • gerą, naudingą, darbinin
kišką laikraštį — Naujienas, 
kurios kasdien neštų jam žinių 
iš pasaulio ir pamokamųjų strai
psnių. - - arba Laisvę, arba Ke
leivį.

Tuo budu jus, kurie jau skai
tote, protaujate ir krutate, busi
te žmonių mokytojais. Ir jei
gu kiekvienas musų tatai darys, 
prikalbins bent po keletą naujų 
darbininkiškiems laikraščiams 
skaitytojų, kurie ikišiol jų ne
skaitė, tai greitu laiku bus nu
veiktas didis darbas — milžini-
škas žmonių švietimo darbas!

Tat Naujais Metais nusitarki
me būti žmonių mokytojais — 
darbininkiškų laikraščių ir kny
gų platintojais miniose.

Tai ne tik jų, tos dar nepa
judintos minios interesuose, bei 
ir musų pačių, kurie jau gyve
name ir jaučiame, interesuose. 
Prisižadėkime tai padaryti ir iš- 
pildykimc!

Aš pasiryžau. M. Vareika.

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

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

... .................

Vyrišky Drapanų Baigei^ 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nut 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $11 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik: 
935 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik: 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščlau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0( 
Iki $7.50.

Atdara kasdierų, nedėliomis ir v> 
karais.

S. G O R D ON
1415 S. Halsted SU ChicaM* Hk

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

3149 S. Morgan St. kertė 91 >1 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valkų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. NedėHo- 
mis vakarais ofisas uždaryta*.

Telephone Yards 687
| Dr. A. R. Blumenlhal j

Telephone Drover 969)

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvinimai yra tal
ijas. kada pranyksta 
regėjimai.
Mm vartojam pag*- 

rinte Ophthalmom.t- 
•r. Ypatinga dama 
atkreipiama i vaiku 
Valandos: nuo • ryte 
iki 9 vakaro: nadUd. 
nuo 10 iki 11 divng.

4649 So. Ashland Aveaae, 
Kampas 47 St.

Telephone Yardi 4117 .

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS*

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

786-88 Milwaukec ava., arti Chicago a v. 2ro> 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 0 išryto iki 2 po pietų

Tel. Hnymarket 2184.

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 toki pat dai
ktą gauti pigiaus. kaip aš parduosiu 

Aš duodu “guarau- 
tcc”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
Jauksą ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

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

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes Westsaidiečiaf bevelk 
kiekvienas pas mane perka.

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

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

DR. M. HERZMAN j
IŠ RUSIJOS'

Gerai lietuviam* Statoma* p«r 10 nt«> j. 
tų kaipo patyru* gydytojas, chirurgas L 
Ir akušerie. p

Gydo aštrias ii chroniška* liga*, vy* < 
Tų, moterų ir valkų, pagal naujausias į. 
m«todM X-Ray ir kitokius elektrai prte- k 
teisu*.

Ofisas ir Labaratorija: IMS W. Htta 5 
Bt. netoli Flik fit. £

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir į 
6 8 vakarais. TelephoM Canal 8110. Į 
GTVZNIMAS: 8412 S. Halsted Street f

VALANDOS t 8—9 ryto, tiktai. į
t 3

Į.-------------
te TELEPHONE YARDS 2721 1
| DR. J. JONI KAI T 15 T
I Medikas ir Chirurgai
i 3315 S. Halsted St., Chicag< 1;

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

Spmlaltotai MoterUka. Vyritk«, Valka 
ir viig chronŪka lig*.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—« po pteta, f— 
vakar*. Nedčldieniaii 10—1 p* pieta.

1354 S. HALSTED ST., arti M Ii 
CHICAGO. ILL.

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gija Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare. 

Dr K. NURKAITIS Oph. D.
1617 N. Robey SL, Chicago. 
Knmp. Milwaukee ir North «v. 

Tel. Humboldt 4613.

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

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago
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CHICAGOS
ŽINIOS

Rezignavo socialistas laik
raščio Tribūne direk
torius.

Šiomis dienomis rezignavo iš 
The C h i c a g o T r i b ii n e 
direktorių sustato vienas to lai- v C
kraščio savininkų socialistas 
Wl!iam Bross Lloyd. Savo re-

Pradžia 6 v. vak.

Puikus Naujų Metų Vakaras t t Programų
Rengia Liet. Soc. Sąjungos 4-ta Kuopa

|/Utarninke, Sausio-January 1 d., 1918
MILDOS SVETAINĖJE, 3148 S. Halsted Str. 

Inžanga 30c ypatai.

v

METINIS VAKARAS

Gerbiamoji V Romėnė: Malonėkite kuo- 
skaitlingiausia atsilankyti i musų metini Pa
rengimų. Kviečia visus 4-ta Kuopa.

PROGRAME DALYVAUJA:
1 Vakaro atidarymas ...................................... Orchestra

Durias

H

Deklemaeija ..................
Lietuvių Vyrų Kvai tetas
Kornetas—Solo .............
Deklemaeija ..................

KŪLIKAI SKATTi

P-lė GRUŠAlTfi 
tos kuopos narė

4
. Broliai BRIEDUKAI

Dialogas .........
Deklemaeija . ..
Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų Choras.
Programui šokiai. Grieš Grušo Orkestrą.

P-lė ČEPLINSKAITE
Po
Sekamas LSS.j 1-tTis kuopos vakaras Įvyks pirmą nedėlią 
gavėnios, M. Mildažio svetainėje, irgi su perstatymu.

IMK!

ti su džingoistine to diillapio pa
kraipa. Taigi, kai( neklaidinus 
idėjos draugu ir simpatizatoriu 
savo stovėjimu prie džiugu did- 
lapio vairo, jis ir nutarė pasi
traukti.

patajx) per paveldėjimą: jo se- 
nutis, VVilliam Bross, buvo vie
nas to laikrrtščk) steigėjų, kuris 
mirdamas užrašė
tą jam ir jo trims broliams.

IVanešdania šita žinia Tribu- €. €
ne dar pažymi, kad nors d. Lloyd

savo tur-

t !į!Al>!()S name: 
»fisa, su kuriuo - gink Dieve! 

neturįs nieko

pateko bėdon.
Ponas Everrlt Jennings ir po

nia luina McLennan užsimanė 
užvesti apie bučkius

. Ponas E-
tikrini

nei ina
omą

ją tik

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos

Abmę dienų Sausio 1918 |
W MPI n A «in QVFT 9949 W 9.1rH PI iŠM. MELDAžIO SVET., 2242 W. 23rd PI

organizacijai pusę užgriebtų jos 
ofise, 1001 \V. Madison gt., la-

leis”, ir taipjau pusę t.v. 
mo fondo subskripcijos 
k u.” t

blan-

T. v. Sanilary dishict įran
kiu lieson (’Jiicagos miestą. Kei- 
kalįmja miliono devynių šimtų 
tūkstančių (1,900,000) dolerių, 
kurie jam priklauso už gamintą 
miestui elektros šviesa. Sani- v
tary district'as jau senai grūmo
ja miesto Valdžiai, būtent, jei- 
Uu nebus sugražinta škotą už

esąs tamsiu, vadinas

Stato scenoje* puikų J. J. Zolpo veikalą 4 veiksmu drama:

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

GERBIAMIEJI! šis veikalas yra didžiai žingeidus 
ir vertas pamatymo kiekvienam, nes jis perstata gyve
nimą nekaltai nuteistos ir iš kalėjimo pabėgusios ypa
tus, kuris upsirenka sau gyvenimą platų pasauli ir ga
lop netikėtai užklysta j turtingų gyventoju namus, ku
riuose randasi jojo duktė, čionai jis sutinka diglitioto

kryžkelių gyvenimą, nes nenorėdamas eiti atgal i kalė
jimą, apsiima likti josios tėvu, kame ir suranda savo tik
rą (lukteri.

Taigi, gerbiamieji, turėsite progos pasijuokti ir ap
siverkti, kadangi šį gyvą veikalą vnizdins geriausios 
spėkos, k. t. “1.u tuvių Jaunimo Ratelis-’ ir svarbiausioj 
rolėj dalyvauja pats šio veikalo autorius, .1. .1. Zolp.

Po perstatymo—dainos, duetai, kvartetai Ir lt., ku
riuos atliks .Jaunimo Ratelio nariai. • *

Pasibaigus programų!—šokiai, prie garsios Brolių 
Sarpalių Orkestrus ir dovanos: i tnz. paveikslų, vertės 
$10, kuriuos aukduja narys šios draugijos, A. Zalatorius.

P.S. Lošimas prasidės lygiai pažymėtame laike, ka
dangi ilgas \eikalas—reikalauja daug laiko, o publika 
pageidauja ir šokių. Taigi prašome nrsivėluoti. lymnitet.

prigyvenus lo išmetimo gatvėn, 
po kurio jis ir jo šeimyna turė
tų susilaukti neišvengiamo ba
davimo, nusitarė atimti sau gy
vastį. Pereitos subatos popie-

{imas rado įj dar

Tai nieko bloga, 
irdele”

Ponas Jonas .lenkins turė
jo šaunią pačiulę: skaisčią, gul-

rtą ponas Jonas

IŠKILMINGAS 
Rengi; LSS. 43-čia Kuopa 

Panedelyj, Gruodžio=Dec.31,1917
Sulaukimui Naujų Metų 

....... 23 Avė. ir Lake St., Melrose Park, III.

ALIUS SU PROGRAMŲ

F RA N K and JAMES SVET
šitas Balius daug kuo skirsis nuo kilų balių, nes ėia rengėjai deda

balius bus gražus ir įdomus.
Durįs atsidarys 6:30 vai.; programas prasidės 7:30 vai. vak. 

Taigi, gerbiamieji. nesi\ėluokite atsilankyti. 'Taipgi bus prakalbos

Milžiniškas Metinis Balius
SU

Parengtas DRAUGIJOS D. ir D. ŠVIESOS

SausioJanuary 1, 1918 m.
(NAUJŲ METŲ DIENOJE)

Pūlaskio Svetainėje

šokiai. Muzika J. Balako Orkestrą. Kviečia visus Komitetas. 
Inžanga Vyrams 30c; moterims 15c.

P R O G R
L Atidausmas progr. ..Marselietė
2. Dialogas, atliks J. ir A. Staškai

Deklemaeija A. Starcvičia
Piano-Solo. . M. Kazukaiiskiuiū 
Sa.Mifon-Solo..7: K. Julijonas 
Kxtra.

9. Pasikalbėjimas Maikio su Tėvu.
i.

A MAS
10. Monologas: atliks.. D. Kimša
12. Monologas......... M. Babi< utė
13. Chieau- > V
14
15 . . . M. Babicutč

... A. Masolova
18. Rusų Choras, ved. Rutkovski >. r

Beto bus dar daug ir kitokių pamarginimų, kaip dainų 
deklemacijų ir tt.

Svetaine atsidarys 3 v. po pietų.

Tu mane pabučiavai tik 
liek., .

O aš uždarysiu diskusijas 
simaišė ponas detektyvas ir nu- 
Higde poną Evercttą i So. Clark 
tolicijos stotį.

Per greit apsiženijo
^4*puas J. Bruce Ifurley nieku 

bildu nebegalėjo sugyventi su 
savo prisieka. Ncsuispralimas

I sekė nesusipratimų, kol puga- 
' lios pono Bruce’o ir prisiekus 
Eduos reikalas atsidūrė teisėjo 
Brolliurs’o rankose. Ponas lei-

Mvlule, Em'iliute leisk! 
Nei žodžio. Dargi, ponas Jonas 
išgirdęs pačiutės kambaryj ma-

Draugijos nariai sulos trijų aktų komediją:
“Netikėtai”

Po programo—šokiai prie geros muzikos iki vėlyvos nak- S 
ties. Taipgi bus ir rožių šokiai. Mergina, kuri gaus I 

'daugiausia rožių, gaus gražią dovaną. ’
Gerbiamieji ir Gerbiamosios, malonėkite atsilankyti į | 
šitą vakarą, nes čia turėsite gerą progą linksmai praleisti

Kviečia visus KOMITETAS.

atlošti.

mes
‘.‘nelai

amžinąjį sakramentą”, lai- 
leiksias jiedviem divor-

Bum ! bum ! su keliu 
ris braškėdamos įvirto 

amas jaunikis 
per langą ant 
Ir išdūmė.

ir du-

Bepigu, jeigu "Birutės” drau
giją remia šios susispietusios ju

šienė
mi. ra, B. Digris, P. Petraitis, B. G.

Klaida ris, V. Sakalauskas, J.

imas už patvirkusį ilgimas' 
ešoje įstaigoje.

Kilus gaisrui pereitos subatos

35 So. Clark gt.. išvarė gatvė 
virš trijų dešimčių svečių, jų t;

Bruee Ihirle.v manė, kad džio-

ir Įdėtas jo kiše
nini!.

iižrciškusi jam skaistaveidė pa
čiutė.

Tai nieko, nieko pakar
tojo Jonui pons džiodžė, ir su
teikė jam divorsą.
J ieško mergelės

cius dainininkių ir dainininkų.

stalyti kokį nors ypatingą vei
kalą tam tikroje svetainėje.

liuga dramališkai-mužikališkai 
draugijai.

Triukšmo butą tokio didelio J l;< 
kad daug vyrų ir mergelių! 
atsiduri' gatvėn vienais tik nak
tiniais marškiniais.

ponas Bruce Ifurley priėmė
“moterystės sakramentu” su k i-* v

p-le Katriute Barnes.
Bet... džiodžė Brothers da

bar pasišaušė: jis nebežadąs da-

True trandation filed with the post 
maste r at Chicago, III., on December 
31, 1917. as reautred bv the art of 
Octobtr 6. 1917.

įsake areštuot 208

riientą”. O tatai reikštų, kad 
pona.\ Bruce Hurley turės dvi 
pačiuti ir didelės-didelūs hedos 
netik su jom, bet ir su pačiais 
džiodžėm...

les L. Mangu, kur pereitą pet- 
nyčią tapo pavogta keturiais ne
žinomais 
North ir 
sekiniu, v

(iy’ard gatvių. Be pa-

Viešbutis kaltas
Oliver T. Follaubee reikalau-

veninio melus, “Birutės” drau
gija savo lošimu ir žavėjančio- 
mis daintimis ne vieniems pa
džiugino ir kartu suspaudė šir
dį. primindama, kaip čia gimu
sioms lietuviams ir lietuvaitėms, 
kad kur tai yra arba ten liko 
musų prigimta šalis, kurios mus 
siela nuolat ilgisi ir vargiai be-

įprei- I

a neščiau

KONCERTAS, PRAKALBOS IR BALIUS
DRAUGYSTĖS VIENYBĖS DEŠ1MTMETINĖS SUKAKTUVĖS I

Panedelyje, Gruodžio-December 31 d., 1917 |
M. MELDAžIO SVETAINĖJE, 2212 West 23rd I’lace, Chicag

Pradžia 7:30 val.andą vakare Inžanga 25c
Kviečiame skaitlingai atsilankyti į ši puikų jubiliejinį vakarą, nes <lra_ugystč deda

kad padarius jį įžymiu ir neužmirštinu. Dalį programų ėia paminėsime: Kalbės ‘ Naujienų redaktorius 
P. GRIGAITIS; grajis ant korneto p-lū Aldona Grušaite įdainuos iš Kensingtono Aido (Jiofas. laipgi bus 
monologų, deklemacijų, (lučių, smuikus sulų ir kitko. Po programų! linksmas Balius iki \ el\ vos 4mklics. 
'Todėl nepraleiskite progos, kad po laikui nereiktų .yaiIeties. Kviečia visus KOMI I E TAS.

LSS. 217 kuopos, Indiana Harbor, 
Imk, mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj, sausio 2d., 1918 m, A. Mi- 
kalovičiaussvet., 2112 — 137 gatv. 
Pradžia vak> Visi draugai at
silankykite pasini#! laiku, nes turi
me daug svarbiųreikalų apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir tuos, kur no
rėtų jslot kuopom Rašt. P. Matonis.

LSS. 124tos kuopos susirinkimas 
įvyks sausio 2 d. Socialistų svetai
nėje, 50(1 Manomai) St. Visi draugai 
ir draugės malonėkite atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti. —Org. B. K.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI RAKANDAI

Local Boardai No. 37 ir (>8 i- 
teikė policijai sąrašą 208 regis- 
trantų. Jie bus areštuojami: vie
ni už nesugrąžinimą klausimų 
blankų (Questionnaires), kiti 
už m •permainymą savo adresų, 
kuomet kėlėsi i kitas gyveninio 
vietas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
31, 1917, as required bv the act of 
Ovtober 6, 1917.

Sugrąžino užgriebtus
I. W. W. lapelius

Baimė netekti darbo pri
vedė prie saužudybės

Kalbos apie atleidimą tūlo 
skaitliuos miesto darbininkų ti
kslu sumažinti miesto išlaidas 
sekamais 1918 metais i varė nu- 
sinfiniman Kobert Brophilą, di
rbantį miesto iždininko ofise už 
klerką. Nuo tūlo laiko Brophi-

thers'ų ponas Follansvee 
ške, kati priežastis, Relei kurios 

reikalauja persk irų nuo savo 
pačiutės, v ra viešbutis. Vieš-

gų. T eisėjas išklausė jo da
vė pei*ski ras. Bet ponas Fol-

Hv-lansbee vis dėlto tebegyvena

Dideles Ristynes
Utarninkc, Naujų Melų dienoje, 

Liberty svetainėje, 3925 So. Kedzie 
avė. Pradžia lygiai 3 vai. po pietų.

Durįs atsidarys 2 vai. po pietų.
Risis Juozapas Bancevičia, Jauna-

nyn, jr jis įsivaizdino sau, kad 
nuo naujų metų Jis tikrai bus 
išmestas gatvėn kad sutau- 
sius miestui pinigų.

Trečiu sykiu užpuolė
Du nežinomi banditai perei-

stotį ant Oak gt.

šame sviete, su Tom Rolesvicz, len
ku championu, basom kojom, iš 200 
dol. Bill Jaras su Niek Kalapolus, 
graikas, vidutinės svaros ristikas. 
Otto Prapotnik iš Brighton Park, su 
J. Klovų, lietuvišku žydeliu.

Visos poros risis galutinai.
T'ikietai parduodama Liberty sve

tainės bufete. Sėdynės po 35, 50 ir 
75c. Moterims ir vaikams 15c. ti- 
kietas.

Po ristynių muzika ir šokiai.

Pranešimai

LSS. 201 kp. East Chicago, Ind. — 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge. sausio 3 d. K. Grikšo svet. - 
Visi draugai kviečiami atsilankyti, 
nes x ra svarbių reikalų, k. a. Sąjun
gos centro reikalai ir tt. Nepamirš
kite ir nauju nariu atsivesti.

. .šiuo pranešame visiems Liet. Vie
šojo Knygyno P. V. D. atstovams, 
kad susirinkimas, kur turėjo įvykti 
gruodžio 31 d., neįvyks. Jisai ta
po atkeltas j sausio 28 d., 1918 m. 
Savu laiku atstovai gaus pakvietimų 
į sekamąjį susirinkimą. —Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
P a j iešką u. savo 

moters Antani
nos Globienės— 
Lukauskytės ir 
dukters 3 melu 
Stanislavos. Už
mirškite praeitą
atgal. Gyvensi
me gerai. Jeigu 
kas pMėmysite 
kur jos randasi, 
pirmas, už tikrą 
pranešimą gau

site $5 dovanų
Stanislovas Globis, 
icrald Avė., Chicago, lll.

Pajicškau Antano ir Jurgio Mazi- 
liauskių, iš Lešėiukų filijos. Perna- 
ravo parapijos; Kazimiero Jomanto; 
brolių Kaminskų, Kauno pavirto, A- 
leknaičių Kilimo; Antano Macevi
čiaus, Aieknaičių kaimo, Betigalos 
parap.: Seserų: Mikasės ii’ l ršules 
Samaškyčių, Retigalos parap. Tikro 
savo brolio Pranciškaus Petrausko 
ir pusbrolio Mataušo Petrausko, jie
du pirmiau, gyveno Chicagoj, Melro
se Park, apie 6 metai kaip išvažia
vo į Springfield, Ohio, paeina iš Ka
uno pav. Retigalos par., šelkaimio 
kaimo. Taipgi jieškau švogerio, Jo
bo Masio,, apie 5 metai atgal gyveno 
Monlreal, Kanadoj, iš Krakių parap., 
Rūkų kaimo. Visi jie iš Kauno gu
bernijos. », Malonėkite atsišaukti.

Martinas Petrauskas, 
C-<> John I.apinskas, Box 1011, 

Melrose Park, 1 H.

ENTRA
Jauna pora priversta paaukaul sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.01) sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi 8525 pianą su 25 m. gva- 
raneija už $115 ir $225 Victrola 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 vieną. Atsišau
kite fuojaus. Gyvenimo viet.ui’ 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės. 
Chicago, III.

.lieškau Kapoto Šarkio, Kauno g., 
Ukmergės pav. Vyžanii miestelio.

Rapolas Musteikis,*
182 Cardoni Avė., DetroR, Mieh.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais springsais phonograftj,* 2 Jewel jioints. ir recordus, taipgi pufkij pi
aną 10-melų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandu už jiirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, s8, firankas, tapytus 
paveikslus ir 11. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. \Veslcrn Avė., 
Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PA.HEŠKAU DARBO kaipo jąnito- 

rius. Kalbu rusiškai, lenkiškai, lat
viškai, vokiškai ir lietuviškai. Jani- 
toriaus darbą.moku atsakančiai. 40 
metų amžiaus, nevedęs.. Malonėkite 
atsišaukti. T. Šalis,
671 W. I8th Str., Chicago, lll.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, di
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomojo kamba
rio setas, 8250.00 victrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 

{vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago,

REIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos Šeimynos gcriatisis drangas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų. ” 

Dabariiųės gyiuiimo aplinkybės privertė iTlus pa-
W branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centu
■ ^'Telį.
N Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
H gyduolę lokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi- 
Hi duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 

gesnę dienią.
•vilą tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
ije, kaip ėia parodyta, l’irkd; 
ant pakelio ženklas „INK.

'vOL.” o taipgi musų pavardė.
l‘.\IN-EXPLLLI?RIS parduodamas visose 

: se. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
augiau, negu už 35 centus.
A D. RICHTER & CO.
AVashingtou Street, New York

scenoje.
Iš visu dramatišku4. L

rutes“ draugija, bene tik pir-

Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 H- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

IIILSS. 228 kuopos, Harvey, 
susirinkimas įvyks seredoj, sausio 2 
d.. 7 vai. vakare, 15713 Halsted St. 
(Pheonix), Harvey, 111. Visi nariai 
malonėkite pribūti laiku, nes turim 
svarbių reikalų aptarti S. Venckus.

Roselando, West Pullmano ir apie- 
linkės draugijos šiuo pranešam, kad 
mes, LSS. 235 kuopa iš West Pull
mano, rengiame vakarą sausio 27 d., 
1918, K. of 1*. Svetainėj, 11037 Mi- 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų vei
ksmų dramą "Paskutinė Banga”. Už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te tą (Jieną 
vakaro, kad 
riems.

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

Ona Jaskunukė, 
922 W. 35 pi., Chicago,

M a ■ Vyram* ir Moterims VI-|| A M II R I SUKIOS rųfcie* metalo
|| H K H H | arba medžio dirbamose

jjį 11 I ftapose, fabrikuose, Ko
teliuose, restoranuos, Ru

munuose, litfonbučiuosc, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI «u- 
rušą. Otriausios mokestis.

Advance Employment F:xchange 
ž-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALAUJAM 10 patyrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas. P. GOLDMAN, 
1820 W. 1 llh St, Chicago.

m.

Pajieškan Stanislavos Jonaitis, pi
rmiau gyveno Chicago. III. Kas ją 
žino malonėkite pranešti arba ji pa
ti malonės atsišaukti. .1. Subačius, 
10624 Edbrobk Avė., Chicago, III.

RE1 KALINGA mergina prie taba
ko plė.šymo. Darbas nuolatinis ir 
gera užmokesnis. Atsišaukite:
2156 W. 23rd St., ’lcl. Canal 1019.

nerengti kito panašaus
neužkenkus vieni ant- 

Rengimo Komitetas.
wardo nepaprastas su

pyks seredoj, sausio 2 
1815 W. Divi- 

Visi privalo atsilankyti:—

Soc. P. 16 
sirinkimas 
d., 7:30 vai. vakaro, 
sion St. 
turės Imt išrinkta rinkimų kampa
nijos komisija. —Valdyba.

Pajieškan savo brolio Juozapo Ma
lone, Suvalkų gub.. Marianųiolės pa
vieto, Senos Rudos kaimo. Jis pats 
tegul atsišaukia arba kas jį žinote 
praneškite man jo adresą:

M. S. Malonis, 
Camp Pike Co. G. 3471h Inf.

I.iltie Rock, Arkansas.

PARDAVIMUI

PARDUODANl labai pigiai treką, 
nedidelį: butų labai geras dej gro-

Taip pat turiu nauju Limi- 
’! — ant septynių sėdynių, 

ir dar vie-

sernės biznio ir taip pat dėl kilu 
biznių. ’ 
zeną mielo .
parsiduoda labai pigiai
no naujo uUtomobiliaus viršų turiu 
ant pardavimo. Išeinu į kariuomene.

\V. B.
Chicago, III.

Auburn Avė.)

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvcdyy 
tčs, stenografijos, typevritmg, pirš
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, •- 
beluos istorijos, geografijos, pohh- 
kinės ekonomijos, pihetystės, dani«- 
rašystCs.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki «:80. 
---- '...................  , Chicago, III.

PASINAUDOKITE GERA PROGA
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz-_ „ - -----

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu- 3106 So. Halsted St., 
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie- .._______ _
žaštis — savininkas apleidžia Chica-
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