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as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 \

Eolševikai aplei
džia Petrogradą?

Leninas ir kiti nori bėgti 
iš valdžios

BOLŠEVIKAI APLEIDŽIA 
PETROGRADĄ.

Pienuoja perkelti valdžią 
į Nižni Novgorod.

STOCKHOLM, gruod. 16.
Bolševikų valdžia evakuoja Pe
trogradą. Ji pienuoja prisi-

mylių į piet-ryčius nuo Petro
grado.

Bolševikų valdininkai per ko
letą savaičių buvo abejotiname 
padėjime Rusijos sostinėj ir nuo 
seiThį buvo prisirengę prie bėgi
mo. Neužsiganėdinimas bolše
vikų valdžia ir besiartinimas 
Amerikos ir talkininkų spėkų 
iš šiaurės, kartu su atsidarymu 
Baltiko juros talkininkų laivy
nams, paliko Petrogradą talki
ninkų malonėje. Galbūt bėgi-j 
mas valdžios buvo nutartas, 
kad išvengus talkininkų perver
smo taikyto paimant valdžią.

True translation filcd with the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the art of Oct. o, 1917

BOLŠEVIKAI NORI PASI
TRAUKTI Iš VALDŽIOS.

Leninas stoja už apleidimą val
džios. Tik nedidelė didžiuma 

palaiko valdžią.

STOCKHOLM, gruodžio 14.— 
Pasak Švedijos laivyno atašė 
Petrograde, kuris sugrįžo į čia, 
bolševikų, vadovai Rusijoj karš
tai svarsto, ar visai apleisti jų 
visą valdžią. Premieras Niko- 
lai Leninas ir Leonas Kamciiev, 
sakoma, pritaria apleidimui val-

rėš ministeris Trockis, užrubeži- 
nių prikalu ministeris čičerin 
ir Badek, kurie ragina laikyties 
iki paskutiniosios. Dalykas bu 
vo pavestas cen t Falinei tarybai 
kareivių ir darbininkų atstovų 
ir Leninas buvo sumuštas tik 
nedidelė didžiuma 12 balsų iš 
200 balsų.

True translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

“DIREKTORIJA” LAIMĖJO 
KIJEVĄ.

AMSTEBDAM, gruod. 16.
Ukrainos sostinė Kijevas, pasak 
Čia gautos telegramos, tapo už
imta subatoj “direktorijos” ka
reivių. Priduriama, kad Uk
rainos hetmanas abdikavo ir 
kabinetas rezignavo. Tvarka y- 
ra pataikoma direktorijos ka
reivių ir vokiečių pulkų.

(Ukrainos biuras Lausannc 
paskelbė gruodžio 6, jog jis ga
vo žinią, kad “unionistų spėkos” 
(lenkų) užgriebė visą valdžią 
Ukrainoje po mūšio Kijeve, ku
riame 10,0(X) žmonių liko sužei
sta ir užmušta. Žinia sakė, 
kad hetmanas gen. Skoropods-

True translation filed vvith the post- 
niasler at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
ns I'e<|iiife<i by Ule n<-t of Oct. <5. 1917

PRAŠO TALKININKŲ

ARMIJOS PAGELBOS.

KONSTANTINOPALIS, gruo
džio 13. — Povilas Militikov, už- 
rubežinių reikalų ministeris 
pirmame kobinete po revoliuci
jos, atvyko į čia su kitais kon- 
stitucionalistų demokratų va
dovais ir socialdemokratais iš 
Odessos prašyti talkininkų ko
mandos leidimo važiuoti j Pa
ryžių liksiu raginti, kad talki
ninkų armija butų pasiusta į

“Vienatinis galimas išgydy
mas dabartinių negerumų Ru
sijoj yra, kad talkininkų spėkos

se,’’ sako jis. “Dizorganizuota 
senoji Rusijos armija galėtų 
susispiesti apie šią spėką.

“Suv. Valstijos galbūt yra pa
dėjime suteikti didžiausią pagel- 
bą. Tas kainuos talkininkams 
dabar mažiau, negu paskui, nes 
bolševikai kasdien auga spėko
je delei svyravimo j u, oponen
tų.”

'fine translation filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CECHAI ATSISAKO REMTI 
RUSIJOS DIKTATORYSTĘ.

Talkininkų atstovas gen. Janin 
bando sutaikinti.

IRKŲTSK, gruodžio 9. —Gen. 
Janin po pasitarimui čia su 
Rusijos palitiniais vadovais iš
važiavo j Omską konferencijon 
su Regnault, Kolcakn. kuris pa
siskelbė save visos Rusijos dik
tatorių, ir čechais. Janin sakė, 
jog jis pilnai pasitiki, kad česhai 
ir toliau laikys Rusijos frontą.

Jis sakė, kad jis negavo inst
rukcijų nuo savo valdžios apie 
talkininkų pienus Siberijoj, nuo 
savo išvažiavimo iš Paryžiaus, 
bet jis tiksi padaryti tyrinėji
mus ir pradėti darbą reorgani- 
zavin^e (Rusijos 'armijos sulig 
pirmesnėmis 
nuo F ra nei jos

instrukcijomis 
ir Anglijos val-

Čitoje aJnin
Semionovu, kuris kontroliuoja 
Čitos distriktą ir atsisako pripa
žinti Kolčaką.

Čechų nacionalė taryba vis dar 
atsisako/pripažinti Kolčaką ir 
čechų armiją tebetęsia apgyni
mą Steigiamojo Susirinkimo 
narių, kuriuos Kolčak paliepė a- 
reštuoti.

tarėsi su gen.

Giedra šiandie ir ryto, nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 7:13 v., leidžiasi 
4:20 vai. Mėnuo teka 4:30 vai. 
vakaro.
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True translation filed vvith the post- 
nuister at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by ttie act of Oct. 6, 1917

PREZIDENTAS WILS0NAS 
APSILANKYS FRONTE.

Praleis Kalėdas su kareiviais.

PARYŽIUS, gruodžio 16. — 
Prezidentas VVilsonas ryto iš
važiuos iš Paryžiaus automobi
liu aplankys vyriausias vietas 
palei sienąjj mūšio frontą, ypač 
Marne mūšio lauką.

Taipgi paskelbta, kad Wilso- 
nas išvažiuos iš Paryžiaus Ka
lėdų vakare ir nuvyks į Ameri
kos generalę kvatierą. Iš kva- 
lieros jis važiuos į amerikiečių 
frontą. Jis valgys Kalėdų įlie
tus su amerikiečiais kareiviais.

komanduotoji! ir kitais oficie-

True translalion filed vvith the post- 
niaster at Chicago, III., Dec. 17. 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (5, 1917

PARYŽIUS, gruodžio 16. — 
Į Prezidentas Wilsonas šiandie 
pasakė, kad Amerika tapo įs
tumta į pasaulinę karę “drausti- 
nų ambicijų” centralinių valsty
bių ir tų ambicijų atsiekimui 
vartojamų būdų, “kurie tiek 
pat sujudino musų širdis, kiek 
įžeidė musų principus.”

Prezidentas kalbėjo miesto 
salėje atsakymlti į pasveikini
mus pasakytus municipalės ta
rybos prezidento ir Saine depar
tamento prefekto.

Prezidentei Wilsonui įteiktas 
didelis auksinis Paryžiaus mies
to medalius. P-iai Wilsonie- 
nei suteikta deimantinė sagute, 
papuošta amaliaus balandžiu.

True translation filcd vvith the poste 
inaster at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, gruodžio 16. — 
Tikimasi, kad prezidentas Wil- 
sonas pasiliks Paryžiuje neapru- 
bežiuotam laikui. Yra tikru, 
kad jis nevažiuos j Italiją be sau 
šio mėnesio. Jis aplankys An
gliją grįždamas namo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III.. Dec. I7r 1918. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Paskutiniai vokiečių kareiviai 

apleido Finlandiją.
WASHINGTON, gruodžio 16: 

— Pasak oficialės žinios iš Sto- 
ckhohno, paskutiniai vokiečių 
kareiviai apleis Finlandiją šian
die, po komanda augštos ran
gos oficieriųr Vokiečių kari
niams instruktoriams neleista 
pasilikti šalyje.

True translation filed \vith the post- 
inaster at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AREŠTAI PORTUGALIJOJ.

LISBON, gruodžio 16. — Dr. 
Brito Camacho, vadovas unio- 
nistų grupės Portugalijos atsto
vų bute ir Magalhaes Lima, va
dovas respublikonų partijos, ta
po areštuoti. Magalhaes Lima 
tapo areštuotas, sakoma, todėl, 
kad jam adresuotas laiškas ra
sta pas prezidento Sidonio Pa- 
es užmušėją.

Portugalijos valdžia pasilieka 
vil toje po Ossorio Catro, justi
cijos ministeriu, taipgi abu bu
tai parlamento tapo sušaukti su
sirinkti šiandie bendrai apsvar
styti klausimą prezidentystės 
paveldėtojo.

Policija nužiūri, kad prezi
dento Paes užmušimas 'buvo pie
nuojamas Lygos jaunųjų respu
blikonų. Darbo unijos vado-

RIAUŠES ISPANIJOJ

Valdžia prašo suspenduoti 
parlamentą.

gnuos prieš susirinkimą stor- 
thingo (parlamento).

Didžiuma parlamento tai mi
nisterijai yra priešinga. Tiki
masi, kad bus sudaryta koali
cinė ministerija, bus pravestos 
rinkimų reformos ir įvyks nau
ji rinkimai.

| MADRID, gruodžio 16. - Pre
mieras Romanones po kabineto 
susirinkimo, sušaukto apsvars
tymui sukilimo Catalonijoj, pa
skelbė, jog kabinetas paprašė True translation filed vvith the post- 
karaliaus pasirašyti po dekratu, as 1C(|uired by the act of Oct. (J, 1917 
suspenduojančiu parlamentą.

Nedėlioj Barnu buvo susirė
mimas tarp policijos ir socialis
tų respublikonų po susirinki 
mui, kuriame buvo reikalajama 
autonomijos Catalonijai, kaipo 
demokratinei respublikai. Vie
nas žmogus liko užmuštas, o 6 
sužeisti.

KAIZERIS ATSISAKO IŠSI
KRAUSTYTI Iš ROLANDUOS.

irgi buvo manifestacijų.

AM.STERDAM, gruodžio 16. 
— Telegraaf sako, jog jis spren
džia, kad buvusis Vokietijos 
kaizeris WiIheliu Hohcnzollern 
atsisakę apleisti Holandiją, po 
to. kai jam oficialiai pasakyta.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

ITALIJOS NUOSTOLIAI 
KARĖJE.

landijoj gali sutrikti štiliai daug 
vargo.

ka iželiui' pasakyta, jog jo kuo
sas išvažiavimas butų smagu
mo dalykuUlolandijos valdžiai.
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True translation filcd wilh the post-master at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Šiandie prasideda Ta
rybų kongresas

Berline
Lenkija pertraukusi ryšius su 

Vokietija
Cechai užėmė du vokiečių Čechijos miestus
ŠIANDIE PRASIDEDA VOKIE-
TIJOS TARYBŲ NAC.IONALIS 

^SUSIRINKIMAS.

Galbūt paskirs ankstybesnę 
dieną Steigiamam 

susirinkimui.

i RYMAS, gruodžio 14. — Ka
rės ministeris užreiškė senate 
šiandie, kad laike karės Italijos 
armija neteko 15,600 oficierių 
užmuštais. l^iugiau kaip 30,- 
000 liko sunkiai sužeisti.

Italija, tęsė minis teris gen. 
Zupelli, turėjo daugiau žmonių 
po ginklu proporcionaliai jos 
gyventojų skaičiui, negu kokia 
kita šalis.

Karė sake jis, lęšiavo Italijai 
$10,000,000,000, viešosios sko
los pabaigoj spalio siekė $12,- 
000,000,000. ’ ■ '

Hremieras Orlando pasakė, 
senate, kad Italija nėra padėji
me demobilizuoti nors vieną 
kareivį ir kad visa karės nukle
ga turi būti laikoma nepaliesta. 
Greitus sunkumai, kuriuos

True iranslation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., Dęc. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TARYBA REIKALAUJA
LAIVŲ KONTROLĖS.

16.
V* —
S1O

su-
— Pasak Berlino žinios į 
miesto Berlingske Tidende, 
sidariuąi Hamburge jurininkų 
taryba reikalauja kontrolės pir
kly binio laivyno. Taryba grą- 
sina paskandinti visus laivus, 
jei reikalavimas nebus išpildy
tas. Taryba spiriasi, kad.ap
rūpinimas pinigais butų pane
štas laivu savininkų. C. *4

kad čechų mažuma vokiečių 
tieeliijoj pfyvono lilcti to-
rrerizuojama ir prispausta vo

kiečių didžiumos.
Kitomis preižasthnis buvo 

kontrobanda tarp vokiečių Aus
trijos ir vokiečių čechijos ir kad 
buvo pienuojama užimti apy
gardą Austrijos vokiečių karei 
viais, pasiųstais iš Vienuos.

Tctschen mayoras įteikė pro
testą čecho-slovakų valdžiai.

delegatų da-
didžiumos

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
LENKIJA PERTRAUKĖ RY

ŠIUS SU VOKIETIJA.

rei-
ne-

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (j, 1917
KRATO ATSILANKANČIUS Į 

SOCIALISTŲ BYLĄ.

True translation filed with the post- 
inaster at C.hicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917
’ ITALIJOS DARBO MISIJA 

CHICAGOJE.

Valdžia šiandie galbūt užbaigs 
savo parodymus.

Ita-
Ita-

CHICAGO, — 8 vadovai 
lijos darbininkų, sudarantįs 
lijos darbo misiją į Suv. Valsti
jas, yra Chicagoje. Vadovau
jami Alceste de Ambris, nario 
Italijos parlamento, sekreto
riaus Italijos socialistų unijos 
ir redaktoriaus žurnalo II Rin- 
novamento, jie atvyko vakar ir 
pasiliks iki rytojaus.

Misija susideda iš/vadovų dar
bininkų judėjimo Italijoj, kurie 
pritarė karei. Didžiuma jų 
buvo socialistais prieš karę, 
bet persiskirė su didžiuma jų 
partijos “oficialiais socialis
tais,” kaip ji vadinamu, karės 
klausime.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SUFRAGISTĖ SUDEGINO 
WILSONO RAŠTUS.

Federaliai valdininkai pradė
jo vakar slakerių medžioklę ko
ridoriuose prieš teisėjo Landis 
teismą, kur penki socialistų 
vadovai yra teisiami už konspi
raciją trukdyti draftui.

Kuomet Victor Berger, Ad
olph Germer, J. Louis Engdahl 
ir Irvvin St. John Tucker klausė
si prokuroro Clync skaitymo 
laiškų jų bendro kaltinimojo 
William F. Krusse, kuriuose jis 
kalbėjo apie atsisakymą regist- 
iruoties, agentai federalio tyri
nėjimo biuro apstojo koridorius 
ir stabdė visus kareiviavimo 
amžiaus.

Joks pašalietis negalėjo įeiti 
ar išeiti iš teismo, jei negalėjo 
parodyti, jog nėra pasprukęs 
nu6 drafto.. Apie 12 tapo paim
ta biuro butan išklausinėjimui.

V eikia n tysis superin tendėn- 
tas P. F. Lowder išaiškino, kad 
medžioklė buvo sutarta/ po kon
ferencijos su Clync.

BERLINAS, gruodžio 16. 
Delegatai į kareivių ir darbinin
kų’tarybas iš visų dalių Vokie
tijos susirinks Berline ryto iš
rinkimui bendro pildomojo ko
miteto, vieton darbartinio ir nu- 
balsavimui klausimo, kada na- 
cionalis (Steigiamasis) susirin
kimas turi būti sušauktas.

Berline rinkimai 
ve didelę pergalę
socialistams, kurie išrinko ketu
ris prieš du nepriklausomųjų 
socialistų kandidatus, kas reiš
kia jog pastarieji sų savo talki
ninkais spartakais galutinai ne
teko savo tvirtumos Vokietijos 
sostinėj. Tečiaus tas dar ne
panaikina galimybės kokios 
nors stiprios manifestacijos, 
kuri gali parodyti rytojaus kon
vencijoje, jog Liebknechtas, 
Luxemburg ir jų draugai nėra 
mirę.

Delegacija iš didžiumos kitų 
distriktų, sulig visų nurodymų., 
bus dar labiau priešinga Sparta
kams, negu Berlim 
balsuos dar už a 
rinkimus j naciona
gu paskirti valdžios.

Junkerių suokalbis.

Kareivių tarybos tyrinėjimai 
susekė suokalbį jaunų aristo
kratų studentų, ki rie pienavo 
pasiusti delegacijų iš dviejų žino 
nių — von Heckenclorf brolių.

AMSTERDAM, gruod. 16. — 
Lenkija pertraukė ryšius su Vo
kietija pasak gautos Berline te
legramos iš Vokietijos.

traukimą ryšių, kaltina Vokieti
jos valdžią užimtose provincijo- 
sę veikime priešingame lenkų 
interesams ir veikime su bolše
vikais. Prašant Lenkijos val
džiai, gen. gub. von Beseler ir 
visas štabas vokiečių misijos

ritorijas.

ir galbūt 
ikstyvcsnius 
į seimą, nc-

True translalion filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, Dec. 17, 1918. 
as re(|iiired by the act of Oct. (i, 1917
BIJOMASI

LŲ SU
SUSIRĖMIMO ITA- 
JUGO SLAVAIS.

tcn Anieri- 
>asiųsti tuo- 
iną, kadan-

kos komanduotojo
jaus kareivių į Ber
gi valdžia ten negali palaikyti 
tvarkos.

Anti-semistiškas
taipgi nusektas jas junkerių o- 
ficierius.

RYMAS, gruodžio 16. — Pa
sak žinių iš Žara į Giornale Ita- 
lia, sanlikiai tarp italu ir jugo
slavų palei Austrijos pajūrį da
rosi vis labiau įtejnpti. Buvi
mas franeuzų karinių laivų, at
virai stojančių su jugO-slavais, 
didina pavojų susirėmimo. A- 
merikos laivynas, tikimąsi duos 
bešališką toną.

judėjimas

True translation filed Vvith the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

CECHAI UŽGRIEBĖ VOKIE
ČIŲ VALDOMUS MIESTUS.

True translation filed \vith the post- 
niuster at ('hieago, III., Dec. 17, 1918, 
as retĮuired !>y the act of Oct. 6, 1917

JOFFE GRĮSTĄ 
Į BERLINĄ.

WASH1NGTON, gruod. 16.
Sustojusios apie papėdę Lafa- 
yette stovylo-s, priešais Raitąjį 
Namą, 225 nariai moterįs parti
jos šiandie dalyvavo ceremo

nijoj sudeginimo prezidento 
Wilsono knygos “The New 
Freedom” ir visų jo kalbų apie 
demokratylbę ir moterų balsavi
mą. Areštų nebuvo.

užbaigs savo pusę šiandie 
kaltinamoji pusė pienuoja už
baigti savo prirodymus iki pa
baigai savaitės.

ir

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJOS EX-KARALIUS 
KANDIDATU Į PARLA

MENTĄ.

LONDONAS^, gruod. 16. 
Excliange Telcgraph žinia
Copelihageno sako, kad buvu
sis Austrijos karalius Karolius 
bus kandidatu į Austrijos nacio-

iš
Norvegijos ministerija 

rezignuos.
WASHJNGTON, gruodžio 16.

vai tapo padėti po policijos ap---- Iš Christianijos pranešama, nalį susirinkimą, rinkimuose
gynimu, kad Knudsono ministerija rezi- kovo mėnesyje.

MUNICH, gruodžio 14. - -Če
cho-slovakų kareiviai užėmė 
Tctschen ir Bodenbach miestus 
vokiečių Čechijoj, į pietus nuo 
Vokietijos rubežiaus, iškėlė sa
vo vėliavą ir perkirto telefono 
ir telegrafo komunikaciją, — 
pasak čia gautų žinių, čechi
jos vokiečiai prisibijo, kad tas 
žingsnis padarytas, kad neleidus 
jiems balsuoti ateinančiuose vo
kiečių Austrijos rinkimuose.

Kalbėdamas Innsbrucke Če
chijos premieras Kramarz paai
škino, kad užėmimas miestų 
vokiečių Čechijoj padarytas de
lei trijų priežasčių. Pirma ir
svarbiausia priežastim buvo tai,. beleido jam 'toliau važiuoti)'

RERLINAS, gruodžio 16. — 
Adolph Joffe, Rusijos ambhsa- 
dorius Vokietijoj, kuris Tapo 
pašalintas iš Berlino lapkričio 
mėnesyj už jo skleidimą bolše
vizmo, kaip pranešama iš Bres
tą u, perėjo per rubežių pa pirk
damas narius kareivių ir darbi
ninkų tarybos. Sakoma, kad 
jis grįžta į Berliną tikslu daly
vauti šiandieniniam susirinkime 
kareivių įr darbininkų kongre
so, nežiūrint prašymo Eberto 
kabineto, kad jis laikytus nuo
šaliai nuo miesto. .

(Pora dienų atgal buvo pra
nešta, kad Joffe išvažiavo į Pet
rogradą į Rusijos sovietų kon
gresą, bet buvo sulaikytas Dvin- 
skę vokiečių kareivių* kurie ne-
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ŠilbalySj Brooklyn, N. Y. —| 
Ačiū, įdėsime. Rašinėkifc mums 
dažniau.

Už sienos klausęsis, Chgo. — 
Mįiims rodos, kad dėl to, kiek 
narių dalyvavo diskusijose, nė
ra reikalo ginčyties. O apie tai, 
ar draugija pasielgs taip ar ki
taip, spėlioti neapsimoka. Vely 
parašykit šiaip žinučių iš jūsų 
draugijos veikimo. Visuomet 
išspausdinsime. tx

True translation filed with the post- valsčiaus, Telšių nav.. 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918,1 ’ ui,Lietuva yra atskira šalis, jo žinios.

turinti skirtingų nuo kitų Reiškia, tasai žmonių būrelis, 
pričimusis rezolfuciją, pasinau
dojo “falšyva iškaba”, pasiva- 
dindaiuhs “L.S.S. Pild. Komite
to posėdžiu”.

Kritikuot-gi tos rezoliucijos 
išvadžiojimus beveik nė neapsi
moka. Jeigu jos autoriai šne
ka apie skirtingumų tarpe “jų” 
ir A.L.D.T-os taktikos bei prin
cipų, tai, pirma negu diskusuot 
tatai, reikėtų žinot, kokie yra 
tie “jų” taktika bei principai. 
Yra žinoma daug-maž, kokios 
taktikos ir principų laikosi L. S. 
S.; bet L.S.S. vardu kalbėti tie 
žmonės juk nebuvo įgalioti. Yra 
daugiaus-mažiaus žinomi ir L. 
D.L.D. bei L.M.P.S. principai, 
bet susirinkime dalyvavusieji 
žmonės neturėjo įgaliojimo kal
bėti ne šitų organizacijų vardu.

Taigi aišku, kad ta visa pasa
ka apie “taktiką” ir “principus” 
minėtoje rezoliucijoje yra ne
verta supuvusio dvylekio. Re
zoliucijos autoriai pavartojo ją 
vien tikslu paleisti dūmų į akis 
publikai, — lygiai kaip jie, pub
likos akių apdumimui, falšyvai 
panaudojo L.S.S. Pild. Komite-

. mtmuaniani ©aily NKW*sgaHų etnografinių, ckonomi- 
Daily e a reni Sunday by 

t ithuauian News Pub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
I HICAGO. ILLINOIS

Trlephone Canal 1506

vujienos eina kasdien, išskirtan 
■rddldienius. Leidžia Naujienų Ben

drove, 1739 S. Halsled St., Chicago, 
41. — Telefonas: Canal 1506.

Ūžti sako moji Kaiaa:
hicagoje—pač(d:
Metams ............ . ........... .
Pusei meto ......................
Trims menesiams ..........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui .......

&icagoje—per nešiotojus:
Viena kopija....................
Savaitei ............................
Mėnesiui............................

uivlenytose Valstijose, ne Chicago], 
>ačtu:

Metama .....................  •5.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1-65
Dviem mėnesiam .............. 1.25
Vienam mėnesiui ..................... 65

Aanadoj. metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose .... 1.00
Pinigus reikia /dusti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

nių ir kultūrinių ypatybių. 
Ir jos vidurinę tvarką bei 
santykius su kitomis šali
mis privalo nustatyt ne vys
kupas Karevičius su Yču, ne 
didžiųjų valstybių diploma
tai ir ne Rusijos bolševikai 
— o patįs Lietuvos žmonės.

<ter nt Chicago, UI., l>ec. 17. ii.'ia. 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
JĖZUITIŠKA
DEMAGOGIJA.

3.50 Apžvalga
ĮI „—     -I-

“KAIRIEJI” PRIEŠ 
SUVAŽIVIMĄ.

Asmeniškai Redaktorių matyt Balt

Redakcijos
Straipsniai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918. 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Kažin ar tiesa?
Subatoje iš Genevos atėjo 

žinia, kad Hugo Haase, ne
priklausomųjų social-demo- 
kratų vadas, ir Barth, Lieb- 
knechto pasekėjas, pasitra
ukę iš laikinosios vokiečių 
valdžios.

Kadangi Eberto pozicija 
paskutinėmis dienomis sus
tiprėjo, tai tas pasitrauki
mas turėtų reikšti, kad mi
nėtuosius asmenis išstūmė 
iš valdžios šbcial-demokratų 
didžiumos partija.

Ir jeigu ta žinia yra teisi
nga, tai “Naujienų” nurody
tosios pasekmės “spartakų” 
agitacijos ima. apsireikšti 
greičiau net, negu mes tikė
jomės. “Naujienos” paste
bėjo, kad Liebknechto sro
vės “bolševikavimas” suma- 

• žino ne tiktai jos įtekmę da
rbininkų tarpe, o ir nepri
klausomosios social-demok- 
ratų partijos, prie kurios 
liebknechtiniai yra prisidė
ję.

Bet ta žinia apie Haasė’s 
ir Barth’o pasitraukimą iki 
šiol dar nepatvirtinta.

“Naujienų” saitytojai jau ži
no, kad Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Taryba pakvietė di
džiąsias darbininkiškas organi
zacijas ir darbininkiškus laikra
ščius padaryt šio mėnesio gale 
konferenciją apsvarstymui lie
tuvių darbininkų Suvažiavimo 
klausimo, šitam pakvietimui i- 
ki šiol pritarė “Naujienos”, 
“Keleivis,” “Dilgėlės”, Lietuvių 
Laisvamanių. Federacija ir jos 
organas “Kardas”. Iš “Laisvės”, 
“Moterų Balso”, “Apžvalgos”, 
L.S.S., L.D.L.D. ir LMPS. dar 
negauta atsakymų. Bet spau
doje tapo paskelbta rezoliucija, 
kurią priėmė sulig šaukiamos 
kon f erenc i j os susirinkimėlis, 
susidedąs iš šitų laikraščių re
daktorių ir kaikurių šitų orga
nizacijų viršininkų. Rezoliuci
ja skamba:

2 d. gruodžio įvykusiame 
LSS. Pild. Komiteto posėdy
je, kuriame dalyvavo “Ap
žvalgos”, “Moterų Balso” ir 
“Laisvės” redaktoriai, L. D. 
L. D. pirmi minkąs, LMPS. 
Pild. Komiteto viena nare, 
buvo apsvarstytas Am. Liet. 
Darb. Tarybos pakvietimas 
dalyvauti šaukiamame pro
gresyvių organizacijų suva
žiavime. Visapusiai ap
svarsčius tą dalyką, priėjome 
prie šdo išvedimo:

Ikišiol musų užimtoji po
zicija griežtai buvo priešinga 
tai pozicijai, kurią užėmė A- 
merikos Liet. Darb. Taryba 
ir jų proteguojanti laikraš
čiai. Mes griežtai skyrėmės 
ir skiriamės ne tik taktikos 
klausime, bet ir principų, to
dėl nėra jokios vilties ateity
je prieiti prie bendro veiki
mo. Mes rėmėme ir remsi
me tik tą Lietuvos darbinin
kų judėjimą, kuriuo vado

vaus kairieji socialistai ir 
griežtai kovosime prieš tokius 
ponus, kaip Kairiai, Biržiš
kos ir kompanija, kurie iš
vien veikė su klerikalų ir tau
tininkų atstovais ir kurių vei
kimui pritarė ir pritaria Am. 
Liet. Darbininkų' Taryba ir 
jos neoficialia organas “Nau
jienos.” Todėl nematome 
reikalo dalyvauti tame suva
žiavime, nes tai butų darbi
ninkų klaidinimas.

J. Jukelis, J. Ramanauskas, 
A. Žolynas, V. Paukštis, V. 
Rudaitis, J. Benes-Šukiene, 
E. Bekampienė.

Deki šitos rezoliucijos reikia 
pastebėti visų-pirma, kad jau 
pats pirmutinis jos sakinys yra 
melagingas. Nes rezoliucijoje 
sakoma, kad ji tapusi priimta 
“LSS. Pild. Komiteto posėdyje”, 
kuomet iš parašų, padėtų po re
zoliucija, matyt, jogei tame su
sirinkime dalyvavo keturi žmo
nės, visai nepriklausantįs L.S.S. 
Piki. K-ui. Be to, trįs L.S.S. 
Pild. K-o nariai* jeigu susirin
kime ir nebūtų dalyvavę pašali
niai žmonės, negali apsiskelb
ti “Pikienmoju Komitetu”, ka
dangi ši LS.S. įstaiga susideda

True translation filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918. 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lietuvos
apsisprendimas.

Iki šiol, stojant už Lietu
vos apsisprendimo obalsį, 
mums reikėdavo vesti ginčus 
su dešiniaisiais—klerikalais 
ir tautininkais, kurie nori, 
kad Lietuvos likimą nusprę
stų ne Lietuvos žmonės, o 
kas-nors kitas.

Dabar jau reikia ginti tą 
obalsį ir nuo vadinamųjų 
“kairiųjų”.

Kada tūlas laikas atgal 
pasklido neteisingas gan
das, buk Rusijos bolševikai 
atėję j Lietuvą ir užvaldę ją, 
tai musų “kairiųjų” tarpe 
prasidėjo džiaugsmas. Iš ši
to jų džiaugsmo numanu, jo
gei jie nebūtų priešingi tam, 
kad Lietuvoje padarytų 
“tvarką” ne jos Žmonės, o i 
svetimi-atėjunai.

“Kairieji**, kurie daug a- 
sarų praliejo delei ginkluo
tos; talkininkų intervencijda 
Rusijoje, nssijaučia, kad jiey> 
geisdami bolševikų interwn*A
ei jos Lietuvoje, t{Wai ”L.$kS. Piki. Ko-
, įvyko vkM be

?ikk K-0 narys pvuineš* Anums,

Klerikalų “Darbininkas”, tai- 
p-pat kaip ir kiti dešiniųjų sro
vių laikraščiai, nedrįsta užgin
čyti, kad Lietuvoje valdžia pa
teko į socialistų rankas. Bet 
užtai jisai, sekdamas kun. Komė 
šio pavyzdžiu, mėgina diskredi- 

“jtuot juos, pasakodamas jiems 
i. • 1 • - 441. _____ 1!_________ T

Pažiūrėsime, ar augščiaus mi
nėtosios organizacijos pritars 
tani, kad keletas jų komitetuo
se sėdinčių žmonių šitaip sava-

A.L.D. T-a kreipėsi ne į Juke
lį, Ramanauską ir Žolyną arba 
kokius kitus asmenis, o į orga
nizacijas ir redakcijas, ir ji 
lauks atsakymo iš iii. »

KELEIVIS PATARIA 
NEPAISYT “KAIRIŲJŲ”.

“Keleivis” delei “kairiųjų 
žolinei jos apie darbininkų suva-

re-

Draugai, kaip sau norite, 
su musų “kairiaisiais” darosi

bijosi darbininkų suvažiavi
mo. Darydami nutarimų 
prieš suvažiavimą jie pats sau

bininkų vadovus jie netinka. 
Kuomet gyvenimas reikalau
ja iš socialistų kuodidžiau- 
sio jiegų įtempimo, kuomet 
plačios darbininkų minios ne
kantriai dairosi ir laukia nuo 
mus patarimų, laukia nuro
dymų kas veikti, tai musų 
“kairieji” netik nieko nevei
kia, bet dar užreiškia, kad 
veikimas “klaidintų” darbi n i-

Bet mes manom, kad dar
bininkų suvažiavimas galės į- 
vykti ir be jų. Tegul jie sau 
miega ir laukia tų laikų, ka
da kepti karveliai jiems pra
dės patįs į burnas skristi.

Pažangiems darbininkams 
su jais ne. pakeliui. Mes tu
rim veikti. Kad nustačius 
veikimui pieną, reikalingas 
darbininkų suvažiavias. Ir 
tas suvažiavias turi įvykti!
Panašiai išsireiškė (langiaus 

kaip 80 draugijų delegatų, daly
vavusių pereitą nedėldienį Chi- 
cagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos konferencijoje.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir cMliikuose teisnmose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras,

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St

Ant trečių lubų
Tel. Drova* 1310

Minto Ofisui

127 N. Deirborn St.
1111 lUnlty BMg.

Tel. Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodoviliauR Permaina.'
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Piemaa Eloran 15c. Balkonas IŠe 
Pri-e šią kainų prfakaitoma ir 

1c ir 2e kariškas mofcestjs 
4 DTDELi AKTAI hA8DTW 

HALflTMJ SATVeW

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.

visokių “komplimentų”. Lietu
vos sicialistai, girdi, esą labai 
geri žmones ir net “poterius kal
bą”! štai “Darbininko” žod
žiai:

pav., Kauno gub. Adomas Vie
nuolis rašo savo dukteriai Bar
borai, VienuolaiU‘5, Jakštienei,. 
Clevcland, O. Adomas Vienuo
lis ir jo familija sveiki. Jiems 
einasi gerai; sesuo Ona Vienuo- 
laitč ištekėjo už Baltramiejaus 
Mažonio. Moteris Stanislova 
Mažonienė yra vargingame pa
dėjime, prašo prisdųsti pinigų. 
Mes visi siunčiam gerus linkėji
mus.

P. S. šitas laiškas prisiųstas 
per Svensk.-Lit. Kommitten, 
Stockholm—Sverige. NUXATED
PAŠOVĖ DAKTARĄ.

Dr.A.Montvid
JmIą ■ A L. IM M M JMAJkuyoyiojas ir vmrurgas
1553 W. Madison st.

Saite 600—612
Phone Haymarket 2563 

Valandos: 10 iki 12 ryto
1739 So. Halsted St.

Naujienų Name 
Valandos: 6 ikj 8 vakaro 

Nędėldieniais tik Madison st. 
ofise. Saukiant į namus tele- 

fonuokite į rezidenciją.
West 6126.

Lietuvos socijalistai dirba 
kultūros darbą, yra veiklus 
nariai Mokslo dr-jos. Vienas 
žymiausių Lietuvos socijalis- 
lų M. Biržiška yra Vilniaus 
lietuvių gimnazijos direkto
rius. Jisai kas rytas su mo
kiniais poterius kalba.

So. Bostono klerikalų orga
nas šita pasaka apie “poterius” 
nori sukurstyti prieš drg. M. 
Biržišką ir kitus Lietuvos soci
alistus tą dalį L.S.S. narių, kurie 
iš “Laisves” prisigėrė “bolševi
kiškos” dvasios.

Dvejetas metų atgal tas pats 
laikraštis panašią jėzuitišką de- 
mngogiją varinėjo prieš A.L.D. 
T-ą, skelbdamas, kad Tarybas 
organizatoriai esą “buržujai”, o 
jos priešai (iš “Kovos”) esą “rc- 
voliucioniškas proletariatas”. 
Vidikas su St)dioraičiu tuomet 
pakliuvo ant tos jėzuitų meš
keres.

Colunibus Extension ligoni
nėj vakar pasimirė Dr. Joseph 
S. Gcnlle. Jį pašovė tūlas 
Charles Ganėro, kuris, susirgęs, 
pasikvietė daktarą į namus ir 
kada pastarasis atėjo — pavai
šino jį kulka. Pasikėsinimo 
priežastis nežinoma. Šovėjas 
areštuotas ir laikomas kalėjime.

Nuxated Iron padidi
na s t i p r u m ą švel
nių, nervuoty, suiru- 
uių žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusiy Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

Dr. D. J. BAGOCIUS
UetuVjs Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avc.

Rezid. 10731 S. Michigan Avė.
Roscland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pulhnan 342.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mnlnicrlnl, mechanikai, audėjai, fabriko* ir Mhp visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

3149 S. Morgan SL, kertė 32 st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždaryta*. 

Telephone Yards 687

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. f>,T917

LAIŠKAI Iš LIETUVOS.

Iš Linksnaikių kaimo, Tirkš
lių valsčiaus, Telšių pavieto, 
Kauno gub., Jurgis Zulpa rašo 
savo posūniui J. J. Jakščiui, Clc- 
veland, Obio. Jurgis Zulpa ir 
familija yra sveiki, einasi gerai. 
Vincentas Jakštis (brolis) ir 
Juozapas Rakštis
Mics visi siunčiam gerus linkė
jimus.

P. S. Šitas laiškas prisiųstas 
per Svensk-Lit. Kommitten, 
Stockholm—Sverige.

yra sveiki.

Iš Pumpurų ka'inio, Tirkšlių

Geri viduriai 
visa ka su

virškina
Kuomet viduriai sugadyti, tai 

tuomet mes pajaučiame galvos 
skaudėjimą, pamotam apetitą, o 
su juo ir norą dirbti.

Kiekvienas lietuvis žino, kad 
kuomet viduriai nedirba, rei
kia pirm visko suvalgyti 3 salda
inius PARTOLA, pirm gulsiant.

Ant rytojaus atsikelsite visiš
kai paliuosuotu ir nauju žmo
gum.

PARTOLA prašalina kenks
mingus elementus, nustato val
gį, išvalo kraują ir vidurius.

PARTOLA būna geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimynoje 
turėtų rastis Partola.

PARTOLA pasiūloma ir par
duodama didelėse skrynutėse už 
$1.00.

Kiekvienos užtenka palaiky
mui sveikatos šeimynoje ant 3 
menesių.

Užsisakykite šiandien.

Dykai.
Siunčiame dailią ir naudingą 

dovana kartu su Partoios užsa
kymu. (34).

APTEKA PARTOSA, 
160 Seeond Avė*,

New York. „M. Y. Dept t. I.1

IMPERFECT IN ORIGINAL

PAIN-EXPELLER
Jau ativIrA penkloa-doAltntys metu 
kaip Aitą pluki gyduole yra var
iuojama au geriaualonia pasek- 
uiema, Išgydymui ru mat i žino, 
nkauamu krutinėję, ėonoee ir reni- 
menyae, neuralgijos, atronu dle- 
gimt}, šalčio ir kosulio.

Į Telephone Yards 5834.
ID r. P.G. Wiegner

Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
įš ryto ir nuo 7 Iki 9 vai. rak.

I 3325 So. Halsted St., Chicago.

Neaptlgauk pirkdamas pigina valatns didelėse bonkose. 
rnln-Expoller, persitikrink ar yra 1KARA, vaisbaženklis ant 

bonkutę. Gaunamos visose aptlekose, ar tiesiog
F. AI). RICHTER A CO., 74-80 Wa*hington St., New

Reikalauk geriausiu.
,nt bakainko. 35 centai

Kuomet pirksi 
Ir 05 centai ui

N. Y.*

BmM. DU S. Ashlaad Rlvd. Ch!e«<« 
TatepIkMM N44

DR. A. A. ROTH 
RUBA8 GYDYTOJAS lt CHIRURGĄ* 

Specialistu MoUrilki, Vyriški, 
Vaiki ir visi ehroniški ligų 

Ofisą*: 3354 S. Haltted St, Ckieagi 
Dr«v«t MII 

VALANDOS: 1*-U ryto; M RtM* 
7-8 šhną-

Kalėdų Dovanų
Krautuvė -------

*’ J

DR. M. rlERZMAN

Musų krautuvė pripil
dyta naujausios ma- 
dos tavoru.

Deimantų ir aukso 
žiedų, gryno aukso 
ir paauksintų laikro
dėlių, lenciūgėlių, 
kolonikų, špilkų, la
kotų, lavolerių ir vi

sokių sidabrinių da
lykų. Musų krautuvė
je pirkaite teisingai 
gvarantuotą tavorą ir 
pigiau negu kitur.

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyrus gydytojus, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chronl?kwe ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 1 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fiak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, it 
6—8 vikarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: £112 S. Halsted Street

VALANDOS; S— 0 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

P. K. BRUCHAS
3321 S. Halsted St Chicago, 111.

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

Sveikinu su Kalėdom ir Naujais Metais visus 
savo kostumerius.

Gerbiamieji mano kostumeriai ir kostumerkos! 
Užprašau visus, kaip didelius, taip ir mažus, kaip se
nus, taip ir jaunus ateiti į mano speciališką Kalėdų 
išpardavimą ir nusipirkti visiems ko tik kam reiks, 
nes mano krautuvėj galima visko gauti, o kainos da
bar taip yra nupigintos, kad daug pigiau negu di
džiajame mieste.

Taipgi kiekvienam savo kostumeriui suteiksiu 
Kalėdų dovaną — puikų Kalendorių.

Su pagarba,

Trainis Dept. Store
3218 So. Halsted St. Chicago, III.

Dr. Lee Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

. rusiškai..
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. Tel. Canal 4367.

MRS. AGNĖ DŽUGAS
LIETUVfi — AKUŠERI

Gerai supranta savo darbą ir malo
niai patarnauja moterims. Pabai

gusi mokslą Chicagoie.
2650 W. 39th Place, Chicago, III.

Prie Archer Avc.
Telephone McKinley 4420.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

■Mrs.A.MIchniewicz
Baigus Akušerijos Ko
legiją; ilgai praktika
vusi PeRnsylvanljos 
hospitalčae ir Phila* 
pelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodn rodą 
visokiose ligose mote
li m s ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str. 

I (Ant antru lubą) 
Chicago.

N no 6 iki 9 ryte, ir 7 iki vėle rak.

’ JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

39 S. La Šalie St.
Telephone Central 6393 

Vakarai*
2911 W. 22nd Street

\ Telephone Rockwell 6993

Roman Chaitlen,
Kriaušiams trimnnngs’ai ir vilno

nės materijos špUliukėSc bovelna ir 
šilkas.
1642 Blue Island avė., tarp 16-tos ir 
f8-tds gatvių, Chkagd, III,

Cadal 1348
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RERKMER, N. Y.
Truputis tautinių vaidų.

I—RB

r

Not old—būt new! Comprenez vous?

Mes norime atkreipti Jūsų 
domų į musų puse

Į Boselando geriausią vyrų krautuvę, be abejones, mes 

laukiame tamstų paramos, bet tuo pačiu laiku, mes esame 

užtikrinti, kad tas jums atneš gerų naudą, jeigu jus ateisi

te į musų krautuvę, kurioje rasite vėliausios mados Siutų, 

Overkautų ir vyrams reikalingų dalykų, kurie yra specija-

liai išdėstyti dėl Kalėdų.

Musų gražiai ištaisytas langas yra tai tik maža dalelė 
tų dalykų, kurie randasi musų krautuvėje ir kuri užinto- 

resuos kiekvieną, kuris nori pirmos klesos daiktą nupirkti.

J. J. STONKUS THEO WERNER TOM HOEKSTRA

Theodore Werner & Co.
11140-11144 Michigan Ava., ROSELAND, ILL.

Krautuve atdara kas vakarą iki Kalėdų.

S
Dr. Carter Gali Visai 
Atitaisyti Kreivas Akis

21 Metai Prie State Gatvės.
Amerikos Neleisk kreivoms akims sulaikyti jus nuo gerai
Pasekinin- apmokamos vietos. Nepasiduok pats save viso- 
giausias kiems nesmagumams ir nuliūdimams. Neeikvok
Okulistas pinigą ir savo gyvenimo, kuomet Dr. Carter gali

suteikti jums pagelbą tmojaus.

Dr. Carter suteikia pagclbą kuomet kiti atsisako. Skaityk apa
čioje aprašymus. Jūsų kreivos akjs gali būti atitaisytos tikrai.

BE SKAUSMO! BE PAVOJAUS!
Dr. Carter suteikia stebėtinas pasekmes. Jo gydymas yra pa

vyzdingas ir pasekmingas, ir jums nereikia gaišuoti laiko ir turėti 
neparankumą. Jo užrašai kaipo didžiausio Amerikos okulisto rodo

Tūkstančius Pasekmingų Išgydymų
Dr. Carter apsigyvenęs prie State gatvės per 21 metą. Žmonės 

lankosi pas jį iš visą kraštą, kad pasigydžius nuo silpno regėjimo, 
užaugimų ant akių, uždegimo, trumpo regėjimo, tolimo regėjimo, 
neaiškaus regėjimo, užgriuvimo vokų, cataracts, traškanų, ir kreivą akių.

Jo pasisekimas sunkiuose atsitikimuose yra įžymus ir užtikri
ntas. Jus nuolatos pamatysite, kaip kreivomis akimis ligonis išeina 
iš J<> ofiso už penkiolikos arba dvidešimts minučių su sveikomis 
akimis. Nesivėluokite—atsilankykite tuojaus. Jeigu jus abejojate, 
kad Dr. Carter pajiegs JUMS pagelbėti.

štai Yra Del Jųsų Pertikrinantis Parodymas!
Miss Mclnnis, patar
nautoja prie Mis. Pi- 
ric (of Carson, Pirie 
& Scott) iš Lake Fo- 
rest, 111., sako:

“Mano akys buvo 
kreivos per 25 metus 
ir ačiū gydytojui — 
Carter—jos dabar y- 
ra tiesios ir stiprios. 
Pirmiaus gydžiausi 
prie keleto gydyto
jų, kurie mane gydė 
ir pririnko akinius, 
bet nesuteikė man 
gera. Gaila kad aš 
nežinojau to gydyto
jaus anksčiau.”

Mr. MichaeL Grotz, 
1107 Onkton st., Ev- 
anston, III., sako:

“Aš visai negalėjau 
matyti kuomet pra
dėjau gydyties prie 
Dr. ('.artelio; dabar- 
gi galiu matyti gerai. 
Man yra džiaugsmas, 
kad aš vėl galiu ma
tyt, buvęs daug me
tą viena akia aklas.

“Dr. Carter vertas 
visuomeniškos padė
kos už išgelbėjimą 
liek daug nuo baimės 
apakti arba kitą a- 
kią Ilgą.”

Mr. Geo. Kclble, 605 
Albany Avė., Cnica- 
go Fireman of Com- 
pany 5, sako:

“Aš rekomenduoju 
Dr. Carter! labai la
bai kaipo akią speci
alistą kiekvienam rei 
kalaujančiam jo pa
tarnavimo. Jis ati
taisė kreivas akis 
mano mažos mergai
tės, kurios buvo nuo 
pat gimimo kreivos, 
o dabar jos yra visai 
sveikos. Aš taipgi 
turėjau progą matyti 
keletą stebėtiną išgy
dymų nuo kreivu a- 
kią būdamas jo oiise.

D r. F. O. Carter
Specialistas Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Ligų 

Antras 19R*QO STATE ST Vienos duris j žie- Augštas 01/1 IEj BĮ. mius n||(> ,f||e Fj|įr
Valandos: 9 iki 7; Nedėliorn 10 iki 12

tai

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 

VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, ska
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jąs turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojiiuą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 V Nedaliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. Illa IV II I I BĮ k 9 iki 2 vai. dieną

422 S. State St, arti Van Buren St., Chicago, IU.
rasas

Gruodžio 1 d. Herkimerio gy
ventojai turėjo mažą triukšme
lį. Jisai kilo dėlto, kad lenkai 
norėjo neva pasisavinti kritusį 
musių lauke (Francijoj) karei- 
vį-lietuvį — Vincą Vieličką.

Kadangi Vincas Vieličką bu
vo pirmasai Herkimerio gyven- 

| toj a s, kritęs Franci jos laukuo
se, tai vietos gyventojai nutarė 
surengti apvaikščiojimą pager
bimui “pirmosios karės aukos 
jiš Herkimerio“. Tuo tikslu dar
gi buvo padaryta tam tikra len
ta, ant kurios buvo padėta ve
lionio vardas ir diena kada jisai 
{buvo užmuštas“.

Pagerbimas “pirmosios karės 
aukos“ turėjo vietos Auditorių 
um svetainėj. Buvo visa eile 
kalbėtojų, kurių vienas pasakė, 
'jogei kritusis jaunikaitis esąs 
lenkas. Čia vienas lietuvis at
sistojo ir “pataisė klaidą“. Bet 
jisai buvo paprašytas apleist 
svetainę. To užteko. Lietuviai
rengėsi apleist svetainę. Situa
ciją ptCaisė lietuvių šv. Jurgio 
parapijas klebonas, kun. Petras 
Vanagn :. Jis būtent paaiškino, 
kad anas lietuvis turėjęs tiesą 
ir kad kritusis yra ne lenkas, o 
lietuvis. Jo paaiškinimas buvo 

'priimtai* atidon ir visa nusira
mino.
• Vėliau ant estrados pasirodė 
tūlas kuku kunigas, tėvas Go- 

I
golewsl is. Belaikydamas spy- 

►čių pradėjo barti lietuvius. Pri
lygino juos Rusijos bolševikams 

'ir tt. čia lietuviai pakėlė “bun- 
4ą“ ir urmu apleido svetainę. 
Ant rytojaus vietos angliškuose 
(laikraščiuose pasirodė ilgas pro 
i testas | ries tėvą Gogolewskį. 
Po prot stu pasirašo kun. P. Va- 
inagas ir kelios bažnytinės drau
gijos.

Lietuvių-lenkų santykiai da
bar 1 bai į temti. Pirmieji 
džiaugi si ,kad “poliakams” ne
pavyko paniekinti lietuvių tau- 

’tą ir pasisavinti vieną josios 
karžygį, o antrieji pyksta ant 
“bolševikų Elvinų“, kurie nusi- 

'dėję prieš lenkų tautos garbę.
—P. šeiva.

Ml SKEGON, MICH.
/ ukos LSS. Ap. F.

Auk; vo šie draugai: Vincas 
Snarskis, Aug. Roygon, Fr. 
Marcinkus, Aug. Roygon, Fr. 

Triko po $1.00. J. Kvastas, B. 
Andičkas, M. Curlonis, B. Son
gaila, Albert Kvostas, A. Pcter- 
son, F. Mį., J. Erkson, Peter Du
jinis, Walda, Johnson, Dr. E. O.
Foss, F. Domeiky, P. Kaupas, J. 
Astrauskas, J. Macson — po 50c. 
Thio Chamianusky 45c; F. Ro- 
glit 40c. Conrad Boyu 30c. J. 
Gerdauskas, A. J. Vanauskaa, 
G. Shrie, G. Wolfs, F. Mistinas,

Raznavičia ir F. Sunberg po 10 
c. Viso aukų surinkta $19.60. 
Persiuntimo lėšų — 13c. Liko 
$19.47. Vardan LSS 246 kuo
pas ir drg. J. V. Stilsono ir J. 
Šukio visiems aukautojams ta
riame širdingą ačiū.

Aukų rinkimo komisija:
J. Atsrauskas, G. Kwastus.

AREŠTAVO KETURIS 
BANDITUS.

Policija vakar areštavo ketu
ris banditus, bandžiusius iš
trukti pavogtu automobiliam. 
Banditai tečiaus pasidavė tik po 
ilgokos kovos, kuri prasidėjo 
ant 31 ir Wentworth gatvių ir 
užsibaigė ant 29 gatves. Ir ban
ditai ir policija vartojo revolve
rius, bet nė viena nėgi kita pu- 

•sė. nuostolių neturėjo. \ Polici
jos automobilius pasirodė esąs 
greitesnis ir bandifai buvo pri
versti pasiduoti. Banditų var
dai: Michaei Staek, Harry Kip-

i

Mdttison.

U

KORKO GALAIS EGYPTISKICIGARETAI
Klausykite, Žmonės!— Dežutese DVIDEŠIMT

25 CENTAIJei jus ne pilnai užganėdinti
po išrukymo puses dėžutės, 
sugrąžinkite likusius į 29 
West Kinzie St.. Chicago 
ir gausite mainais THRIFT 
STAMP.

i'

Kas pamėginsite?—Kokybę 
iš Seno Egypto!! 

I e

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali but prašalinta ir daugelyje atsitikimą iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tą gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. *

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačią). Chicago, Iii.

VIENATINIS ■■GISTSUOTAS RUSAS APTIBKOR1U8 ANT BR1DGSP0BT0

VYRĄMS IR SUAUGIEMSSUAUGIEMS
Akiniai aukso rčmuoM nuo $3.00 Ir •■- 
gščlau. Sidabro rimuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uldyks. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas. akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gorų akinių pritaky- 
mU. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akjs silp
sta, nctęak ilgiau, o jieškok pagelbės 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koš- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
... sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit paei mane A*KbAI *Oa1?u‘ 
tiekoriua Rusijoj virš 10 metų. Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimu» DYKAI. Galiu 
padaryti bite kokius rusiškus vaistus. Aš rmcACO ILLdraugi- įmonių. 8. M. MESIROFF. 3149 80. MORGAN ST.. CHICAGO. 11^.

Jys turite mokytis anglų kalbos
——r— ——

HOFFMANO MOKYKLOJE mokina jus kaip skaityti, rašyti ir kal
bėti angliškai į labai trumpą laiką. Ateikite ir pasikalbėkite su musą 
lietuviais mokiniais, kurie jau yra augštesnėje mokykloj prisirengimui 
į kolegiją. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Musų, mokyto
jai yra draugiški. Ateikite pas mus. Mes jums pagelbėsime.

HOFFMAN SCHOOL,
1537 Ntfrth Robey st. (Arti Milwauka? 4V6.)

CENTRAL MANUFACTURtlIB; 
DISTRICT BANK 
1112 W. 35-ta gatvfl 
(Tel. Drover 6310).

Yra atdara dėl biznio nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Subatomis iki 1 po pietą.

VAKARAIS
Seredomis ir Subatomis nuo 6 iki 

8 vai. vakaro.
Mane galite matyti banke, bet rei

kalui atsiradus kreipkitės prie ma
nęs į namus.

3343 Lowe avė., 
(Tel. Boulevard 9983)

1 floras, užpakalyj. Nuo 6 iki 10 
A. PETRATI&

Neišmokėtus 
Liberty Bondsus 

ir Liberty Bondsus nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted sL 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

KALĖDŲ DOVANA
Prašom pirkti pas mus, turime di

džiausią pasirinkimą naujausios ma
dos tavoro: laikrodėlių, žiedų, špil
kų, karolių ir taip totliaus. Užlai- 
kom geriausius Columbia gramofo
nus ir lietuviškus rekordus. Gramo
fonai kainuoja $10 iki $250.

J. Budrik,
3313 So. Halsted st., Chicago

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 18 dolėrią. / *

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tą overkotą.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieuą, uedėiomi* ir va
karais.

S. G O K D O N
1415 S. Ralsted Str^ Chicago, (lį.<

| Sergėkite savo akis Į

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

A.KIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pfra 
nyksta rcgėjirijs.

patinga doma at- 
Kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 diėną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telepboue Yards 4317 
Boulevard 6487.



TEATRAS ir BALIUS
Rengiamas

LIETUVIŲ MOTERŲ “APšVIETOS" DR-JOS

Nedėlioj, Gruodžio-Dec. 22,1918 
M. Meldažio Svetainėje

2242 W. 23rd Place

Pirmas “Kardo” Vakaras
įvyks

Subatoje, Gruodžio-Dec. 21 d., 1918 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2212 W. 23rd PI.
Scenoje bus siu loma juokingas veikalas — 

“KLEBONIJOJ”
PAMOKSLAS KUNIGO BIMBOS 

ir daug kitu chicagiečiams negirdėtų navntnybių.
Lošime dalyvaus pagarsėjus kalbėtojas— 

M. X. MOCKUS.
Pilnas programas bus paskelbtas vėliaus.

Viešas Prakalbas rengia
Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir Pešelpinis Kliubas

Pėtnyčioje, Gruodžio 20-tą dieną, 7:30 v. v.
MALINAUSKIO SVET., 1943 S. Ha'sted St.

Kulbės drg. K. J. Geležėlė apie Lietuvos laistę ir Lietuvos likimą, ir 
kas Lietuvą užvaldys.

Taigi kviečiami visi atsilankyti į šias svarbias prakalbas, nes jus 
daug naujo išgirsite. Kviečia KOMITETAS.

Milžiniškas Prakalbas
Rengia L. S. S. 37 kuopa 

f
Seredoje, Gruodžio 18 d., 8 vai. vakaro

MALINAUCKIO SVET.., kampas Ilalsted ir 19 gatvių.
Kalbės dd. J. V. Stilsonas, LSS. sekretorius-vertėjas, ir K. Trainis 

Darbininkai kviečiami skaitlingai atsilankyti ir išgirsti aiški
nant darbininkų reikalus. Inžanga veltui. KOMITETAS.

STAR & GARTER
— BURLESQUE — 

MADISON AT HALSTED ST. 
Bowery Burlesqviers

Du syk kasdien — 2:15 ir 8:15
Kainos — 25c iki 75c.

GEROS GRAZNOS
Už ŽEMAS PAPIGINTAS KAINAS

Ateikite į šią seną, užtikimą, gerai žinomą gražnų sankro
vą dėl gerų gražnų už žemas nupigintas kainas. Mes buvome 
vertelgystėje laike 67 metų ir visuomet darėme musų kostume- 
riams geriausius bargenus. Mes neparduodame prastų prekių 
už augštas kainas. Tikra gražnų sankrova. Ne ta gražnų sto
vykla, arba maža krautuvėlė, kuri greitai išsikrausto.

Raštiškas užtikrinimas.

Jus galite gauti parašytą užtikri
nimą SU bile kuo, ką tik jus čia 
pirksite. Prekės yra tikrai tos pa
čios, kokias mes sakome, ši sena iš
tikima firma padarys gerus visus 
užtikrinimus.

Lygiai viena kaina.

Laikrodėliai $2 iki $250
Retežėliai $1 iki $ 50

Žiedai $2 iki $ 25
Kaklaraiščio sagtis $3 iki $ 50
Deimantai $a iki $1000

Louis DeRoy & Bros.
544 Smithf ield st., Arti 6th Avė. Pittsburg, Pa. 

Musų 67-tas metas.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Darų, Lentų, Rėmų ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malerojimui Btubų išvidaua, po 91.40 ai gal.
CARR BROS. WRECK£NG CO.

ttfl-NM 8. Halsted RL. Cklea*., UI.

Svetainė atsidarys 5 v.v. Lošimas prasidės 6 vai. vak.
Inžanga: 35, 50 ir 75 centai (su karės taksais).

Scenoje statoma trijų aktų

“KALVIO DUKTĖ”
parašyta J. J. Zolpo.

! Chicago. ir Apielinke
iii ■"'« ...... I — .

PRANEŠIMAS.
Naujienų Bendrovės Direkto

rių posėdis įvyks seredoj. Gruo
džio 18 d., 1918 m. Naujienų na
me. Visi Naujienų Bendrovės 
direktoriai yra prašomi atvyk
ti posėdin lygiai 8 vai. vakare.

J. ŠMOTELIS, 
Naujienų B-vės sekrt.

True translalion filed wilh Ihe post- 
master at Chicago, III., Dec. 17, 1918, 
as reųuired by tbe net of Oet. 6, 1917 
LIETUVIS SOCIALISTŲ 
BYLOJ.

'rugsėjo I^mdis korte dabar 
nagrinėjama penkių socialistų

Victor Bergerio, W. F. Kni- 
ses, Adolph Germerio, Irwin St. 
John Tuckerio ir J. Louis Eng- 
dablo — byla. Tarp kitų liudi
ninku valdžios advokatas vakar 
buvo pakvietęs ir vieną lietuvį 
— Vincą V. Maukų, jūreivį iš 
Waukegano. Pastarasis esąs 
vienas iš tų, kur pasirašęs po 
prieškarine rezoliucija, kuri bu
vus užgirta Jaunųjų Socialistų 
Lygos konferencijoj 1917 me
tais.
Karlu su V. Mankum buvo pa

šauktas liudyt ir kitas jūreivis, 
lutas Cari Berreitter.

INFLUENZA PLĖTOJASI. 
Bukite atsargus.
Sveikatos departamentas dar 
kartą persergsti gyventojus bū
ti atsargiais. Ispaniškoji influ- 
enza vis labiau įiradėda siausti. 
Jeigu gyventojai neprisilaikys 
sveikatos departamento nurody
mų, gręsia naujas ligos išsiplė- 
llojimas. Vakar susirgo 960 
asmenų: 750 influenza ir 210 
plaučių uždegimu. Mirė 121 
asmens: 76 nuo influenzos ir 
18 — plaučių uždegimo.

“Jeigu žmonės nemokės už
silaikyti deremai, bus pavarto
ta tinkamų priemonių” — ši
taip vakar užreiškė sveikatos 
reikalų komisionierius Robert- 
son. Tos “kitokios tinkamos 
priemonės” gali reikš! uždary
mą svetainių etc. V v

JANITORIŲ STREIKO 
NEBUS.
Namų savininkai išpildė 
jv reikalavimus.

Janitoriu streikas, kuris ture- 
jo prasidėt sausio 1 d. 1919 m., 
pašalinta. Namų savininkai pa
galios suliko išpildyti janitoriu 
reikalavimų --- padidino jiems
algas. Janitoriai gausių nuo 

$3.25 iki $1.00 į menesį daugiau 
už kiekvieną apšildomą namą. 
Aplamai, kiekvieno janitorio 
alga padidėsianti iki 8 dolerių 
mėnesyj. Ikišiol vidutinė ja- 
nitorio alga buvus $117 į mė
nesį.

Ar namų savininkai padidins 
randas, kol kas dar nepraneša
ma.

APVOGĖ LIETUVĮ 
MĖSININKĄ.

Nežinomi piktadariai vakar 
apvogė žinomą lietuvį biznierių- 
mėsininką, p. J. Kraus’ą, 1621 
So. Ilalsted St., Buvo taip. A- 
pie 10 vai. ryto p. Kraus nuva
žiavo “marketan” nusipirktų 
žąsų ir kitokiu maisto produk
tų. Grįždamas jis dar užsimanė 
nusipirkt (bulvių. Įėjo sandė
liu ir kol atliko kas reikia, pik
tadariai užsėdo ant vežimo ir 
nuvažiavo. P-nui Kraus’ui pa
daryta nuostolių už 118 dolerių.

NAUJIENAS,

# Vėliau policija, surado p. Krn- 
uso vežimą ir arklį, bet pirki
nių — ne.

ATMETĖ ELEVATO
RIŲ KOMPANIJOS 
REIKALAVIMĄ.

Teisėjas Bakhvin, kuriam ati
duota miesto byla prieš Cbica- 
gos elevatorių kompaniją, va
kar atmetė pastarosios advoka
to reikalavimą atidėti bylą iki 
kol duos savo nusprendj Sanga- 
mon paviečio kortas, kurio rei
kalaujama atimt Public Utili
ties komisijai galę sulaužyt mie
sto kontraktą su gatvekarių 
kompanijomis.

SUSIPAŽINO IR 
SUSIPEŠĖ.

Praeitą subatą panelė Jone 
Franzen “kur nors” pasiliko šąu 
ną kavalieraitį — Max Scbillc- 
rį. Pasisveikino, susipažino ir 
nuėjo įsigeriu.

šiandie pons kavalieraitis sėdi 
kalėjime, o panelė Jone norėtų, 
kad pons džiodžė “gerai pamo
kintų tą stačioką.” Jis nedera
mai pasielgęs su panele Jone.

Policijoš viršininko įsakymu 
vakar buvo suareštuotas tur
tingas Chicagos meklcris, turįs 
ofisą First National banko bu
dinki', E. H. Schvvartz. Kalti
namas apgavimu tūlo II. A. Pet- 
til ant 90,000 dolerių. Areštuo- 
tasai paliuosuotas užsislačius 
10,000 dol. parankos.
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Pranešimai
DRAUGAMS. — Su gruodžio 15 d. 

persikeliu gyventi iš Roselando į 
Chicago — 1920 S. Ilalsted st., 3 au- 
gštas, priekis.—K. VALYS BARONAS

“Kardas” rengia sekančią subatą, 
Meldažio svet., šaunų vakarą. Rus 
prakalbos, teatras ir kiti įvairumai. 
Lošime dalyvaus pagarsėjęs kalbė
tojas M. X. Mockus.

Kviečia Komitetas.

LMPS. 9-tos kp. choro repeticija, 
po vadovyste P. P. Gugienės, įvyks 
seredoje,gruodžio 18 d., 8 vai. vaka
re, Mark \Vhite S. svet., Ilalsted ir 
29 gt. Visos choristės malonėkite 
atvykti pažymėtu laiku. F. S. K.

“Birutiečiu” domai. — Pradedant 
nuo utarninko, gruodžio 17 d., cho
ro repeticijos visuomet bus laiko
mos nuosavioj “Birutės” svetainėj 
(3219 So. Morgan st.), vieloj Mark 
White S. svet. Todėl visi “birutie- 
čiai” ir norintis įstoti i draugiją, 
malonėkite atsilankyti viršminėton 
vieton. — Choro repeticijos įvyks
ta du sykiu savaitėje — utarninkais 
ir subatomis, lygiai 8 vai. vakare.

L. žilvičiutė, Sekr.

Burnside. — LL. Fed. prakalbos 
įvyks gruodžio 18, 7:311 v. vakare, 
Marcinkevičiaus svet., 1636 E. 93 st. 
Visi ii- i iikffM lie
tuviai žinokite, kad kalbės M. X. 
Mockus. Komitetas.

LMPS. 22 kp. mėnesinis susirin- 
kias įvyks seredoj, gruodžio 18 d., 
7:30 vai. vakare, Ijitosybės sveL, 
1822 Wabansia avė. Visos draugės 
malonėkite* atsilankyti pažymėtu la
iku, nes turime daug svarbių reika
lų apsvarstyti. Taipgi bus renkama 
nauja valdyba sekantiems 1919 me
tams. —J» S.

LMPS. 58 kp. lavinimosi susirin
kimas įvyks Šiandie gruodžio 17 d., 
Davis S. Parko svet., kertė 45 ir Pa
ulina gt., ant antrų lubų. Pradžia 
8 vai. vak. — Visos narės malonėki
te atsilankyti. Taipgi kviečiame ir 
pašalines. Komitetas.

Kenosha. — LSS. 58 kp. extra su
sirinkimas įvyks utarninke, gruo
džio 17 d., kaipo 7:30 vakare, Socia- 
lisS< svet. Visi nariai malonėkite at
silankyti laiku ir naujų atsiveskite, 
turim svarbių dalykų aptarti.

Fin. sekr. A. M. Pakšys.

LSS. 37 kp. rengia viešas prakal
bas seredo'je, gruodžio 18 d., 7:30 vv., 
Malinaucko svet., kampas Halsted ir 
19 gt. Komitetas

Cicero. — LSS. kp. metinis susiri
nkimas įvyks seredoj, gruodžio 18d., 
7:30 vakare, M. P. Jankaičio svet., 
4837 W. 14 st. Visi draugai ir drau
gės būtinai turite ateiti. Reikia iš
rinkti naują valdybą 1919 metams ir 
turim kitų svarbių reikalų aptarti.

Org. K. Vaitekūnas.*4

cfiieagn, m.

Gerb. visuomenė Širdingai kviečiama atsilankyti, nes “Kalvio 

Duktė” yra nepaprastai gražus ir žingeidus veikalas, paimtas iš 

dabartinės karės laikų, taigi kiekvienam vertas yra pamatyti. Tai

gi nė vienas nepraleiskite šio perstatymo, nes po laikui gailėsitės.

RENGIMO KOMITETAS.

LDLD. 19 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks utarninke, 8 vai. vakare, 
Aušros svet., 3001 So. Ilalsted gi. 
Visi draugai privalo atsilankyti, nes 
turėsime aptart daug svarbių reika
lų. —Valdyba.

Liet. L. TVd. rengia vakarą sub., 
gruodžio 21, M. Meldažio svet., 2242 
XV. 23rd PI. Bus sulošta viena iš gar
siausių komedijų — "Klebonijos Vi
duryj”. Reto, MOCKUS ir KUČINS
KAS laikys prakalbas. Užsibaigus 
programų! šokiai. Vsii kas lik gyvas, 
išankslo rengkitės Į busimą "Kar
do” vakarą. Komitetas.

Repeticija veikalo “Našlaičiai” į- 
vyks utarninke, gruodžio 17 d., ly
giai 8 vai. vakare, Meldažio svet., 
2242 XV. 23 P). Visi kurie apsiėmė! c 
lošt meldžiami pribūti laiku. Šį vei
kalą stato scenoj LSS. 22 kuopa Ka
lėdų vakare, vadovaujant drg. Dun
dulienei. Ant. Jusas

Roseland, I1L LMPS. 25 kp. ren
giamas kepurinis balius bus nedėlio
ję, gruodžio 22 d., K. of P. svet., 
11037 Michigan avė. Pusė vakaro 
pelno skiriama Liet. Soc. Sąjungos 
Am. Apsigynimo Fondam Kviečia 
visus atsilankyti. —Komisija.

LMPS. 9 kp. rengia pramogų va
karą, vasario 9 d., M. Meldažio sve
tainėj. Scenoj statoma trijų veiks
mų komedija “Parmazonai”. Gerb. 
draugijos ir kuopos šiuo prašomos 
nerengi tą dieną panašių pramogų.

Rengimo Komisija.

ASMENŲ JIEškOJIMAI

Pajieškau savo pačios Juozapus 
Gedgaudienės (po tėvais Plačaitė), 
kuri prasišalino rugpj. 22, 1918. Ji 
yra 5, pėdų 7 colių augščio, rudų a- 
kių, tamsiai geltonų plaukų. Pasiė
mė su savim 3 melų dukterį Grasil
dą. Kas ją žinote ar ji gyva ar mi
rusi, meldžiu duoti man žinią ir jos 
adresą, aš duosiu dovanų $5, kas pir
mas praneš.

Joseph Gedgaudas, 
3100 Union avė., Chicago, III.

Tcl. Boulevard 9670.

PajieŠkau Stanislovo Banio, sayo 
švogerio, ir sesers Liudvikos Banie
nės, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Šilalės parap., Šėrikų kaimo. 
Jis pirma gyveno Springfield, III., 
vėliaus išvažiavo į Rockford, III., 
per du metu nesižinau. Taipgi pa- 
jieškau savo dėdės Stanislovo Pral- 
gausko, gyveno XV. Va. Jų pačių 
prašau atsišaukti arba kas žinote 
praneškite jų adresus.

Antanas Sakalauskas,
R. R. No. 8, Bok 183, Springfield, III.

PajieŠkau savo pusbrolių Antano, 
Juozapo ir Petro Juozaičių, paeina 
iš Kauno gub., Panevėžio miesto. Jie 
gyveno keletą metų Chicagoje ir di
rbo stockyarduose. Jų pačių prašau 
atsišaukti arba jei kas žinote, pra
neškite jų adresus — busiu dėkin
gas.

Pranciškus Paškevičius, 
134 E. 117th St., Kcnsington-Chica- 
go, III.

PajieŠkau savo dėdės Liudviko 
Endriejavičio, Kauno gub., Šiaulių 

Akmenos pariip., Pi-iikuIvos sodžiaus. Gyveno ant Ti>wn of Lake, 
Chicngoje.

Jonas Endridjaitiš, 
1144 So. Peoria st., Chicago, III.

Pranešu, kad Tekle Lukoševičienė, 
pirmiaus vadinosi Urbonaitienė, ma
no pati, prasišalino nuo manęs gr
uodžio 10 d., 1918. Sakėsi, kad va
žiuoja į Chicagą pas pusseserę, bet 
aš jos ten neradau. Buvau atsilan
kęs gruodžio 14 d. 1918.

Kastantas Lukošcvičia, 
(Lukas) 

Coal City, III.
PajieŠkau savo brolio Kazimiero 

Bendoriaus (angliškai vadinosi 
Brau). Paeina iš Kauno gub., Šia
ulių pav., Gruzdžių parap., Povilai
čių sodžiaus. Prieš 11 metų gyveno 
New Yorke. Jis pats tegul atsišau
kia arba kas žinote praneškite, bu
siu dėkingas.

Jonas Bcndorius, 
228 VVilliam si., Delroit, Mich.

PajieŠkau Zosės Vinekaitės, paei
na iš Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalė parap., šiaudaiių sodos.

John Sungailo Wash. Co., , 
Box -101, I>aisytown, Pa.

PajieŠkau savo švogerio Antano 
Kraučuno; iš Lietuvos paeina iš Na- 
umie sčio, Suvalkų gub. Norėčiau 
susižinoti. Meldžiu atsišaukti pa
čiam arba kas žinot meldžiu pra
nešti šituo adresu:

Juozas Gružinckas, 
3538 S. Mozart st., Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ

Utam., Gruodžio 17, 1918.
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I _____ PARDAVIMUI

PAJIEŠKAU kambario dėl dviejų 
be valgio šioje apielinkėje: 34 ir Kal
sto st. Geistina, kad butų švarus ir 
šviesus kambarys ir blaivus savinin
kai. Meldžiu pranešti 

J. Žaliukas,
3560 Emerald avė., Chicago, III.

PAJIEŠKO vaikinas švaraus kam
bario Bridgeporto apielinkėje. Atsi
šaukite greitai.

Jonas C., 
3336 S. Ilalsted si., Chicago, III.

DU VAIKINAI paijieško kambario 
Bridgeporto apielinkėje. Geistina, 
kad pagamintų namuose valgį. Kas 
turite, praneškite greiti.

J. V.,
3238 So. Ilalsted st., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA raminu šviesus, 

geras kambarys dviem vaikinam su 
valgiu arba kam reikalinga malonė
kite atsilankyti.
3432 S. Ilalsted si., 3-Čias augšlas, 
iš fronto.

PAJIEŠKAU PUSINININKO

NAŠLĖ pajieško pusininko j res- 
taurantą su $500. Vieta gerai išdir
bta per 8 melus. Priimsiu našlį ar
ba vaikiną, našle arba merginą.

Mrs. Kantaut,
1619 So. Ilalsted st., Chicago

RASTA-PAMESTA
APIE 3 savaitės atgal palikau šer- 

nolę-krepšelį su įvairiais daiktais ir 
jame buvo apie $230 pinigų. Kas 
sugrąžįs pinigus, tas gaus už tai at
lyginimą.

K. S., 
10806 \Vabash avė. Chicago

$2.50 duosiu tam, kas radęs mano 
$5 praeitoje nedėlioję, gruodžio 15 
d., Naujienų šėrininkų vakare, K. 
of P. svet., Roselande, III., atneš į 
Naujienų ofisą, 1739 So? Ilalsted st., 
Chicago. A. B. C.
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REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service) 
Jieškanticji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, į ka
syklas, į ūkius, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA anglių metėjų. $55 
mėnesį, kambarys ir valgis.

Chicago Beach Ilotel, 
51st and Cornell avė., Chicago

REIKALINGI vyrai ant hurdo. Ge
ra viela pakeleiviams.

LIETUVIŲ KOTELIS, 
1606 So. Ilalsted st., Chicago

REIKIA shearmeno ir 3 leibeįių 
dirbti į Scrap Iron jardą. Gera už
mokestis.

Argo Metai and Iron Co., 
311 Curtis st., Chicago, III.

REIKIA prityrusių langų valytojų.
Chicago Window Cleaning Co.,

62 W. Washington st., Chicago
KEIKIA bonkų plovCjų, darbščių 

moterų, norinčių dirbti prie plovi
mo ant rarankitp bonkų. Nup 8 iki 
4:30 kasdien. Subatomis 8 iki 1 vai.

Geo. Rasnusscn,
615 W. Randolph st., Chicago, III.

REIKALINGAS barberis vakarais 
arba nuolatos. Greitai atsišaukite, 
(ieistina, kad kalbėtų lenkiškai.
4100 So. Hermitage avė., Chicago

REIKALINGA mergina ar mote
ris vakarais dirbti į krautuvę. Pa
tyrimas nereikalingas. Atsišaukite 
greitai į

Darbo Žmonių Knygyną, 
3238 S. Ilalsted st., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
ant visados. Užmokestis gera. Atsi
šaukite šiuo adresu:

Joe. Waidzunas,
1967 Canąlport avė., Chicago 

Telephone ('anai 3054

REIKIA indų plovėjos, moteries. 
Block’s Reslaurant,

1356 S. Ilalštcd st., Chicago

RANDAI
9 furnish kambariai, 4 kambariai 

atsiduoda ant raudos, $60 į mėnesį; 
savininkai užmoka $40 į mėnesį. 
Priežastį patirsite ant vietos.

J. Rodžius,
410 Alice avė., Chicago, III.

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Biznis gerai išdirbtas per daug me
lų. Geroje vietoje. Biznis eina la
bai gerai. Priežastis pardavimo — 
persunkti dirbti.

Ona Sirnon, 
4102 So. Campbell avė., Chicago

PARDUODU bučernę ir grosernę. 
Geroje vietoje. Biznis gerai eina. 
Biznis išdirbtas ant cash. Dienoje 
parduodama mažiausia už $89. lik 
viena bučrrnė visoje apielinkėje. 
Turiu parduoti tuojaus už pirmą 
pasiulijimą. Meldžiu atsišaukti grei- 
iai. Priežastį pardavimo sužinosite 
ant vietos.
1715 So. Canal st., Chicago, Iii.

PARDAVIMU: The Marie Blahnik 
Pharmacy, įsteigta nuo 1868 prie XV. 
18 st. Turi bul parduota iš priežas
ties ligos. Puiki proga aptiekoriui 
kalbančiam čekiškai, lenkiškai ir an
gliškai. Atsišaukite j

J. J. Sidlo, 
914 XV. 19th St. Chicago

PARDUODU pirmos klesos Elec
tric čeverykų taisymo šapų. Prieža
stis pardavimo — negaliu dirbti vi
duje.

A. Kunisky, 
1969 E. (ii si, 3 blokai j rytus nuo 
Coltage Grove, arti Ellis avė.

RAKANDAI

BAHGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi piiikų Player Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už Li
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kcdzie avė. Chicago

PARDAVIMUI: 4 kambarių fia
las, rakandai. Parduosiu sykiu'ar
ba atskirai. Pigiai. Pardavimo prie
žastis — mirtis.
4226 So. Artesian avė., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 8 fialų arti Cran’o, 

kampinis lotas, 125x125, visi pageri
nimai ir išmokėta $5900. Lengvi iš
mokėjimai.

Mc.Donnell, 2630 W. 38 st.

PARSIDUODA labai pigiai keli lo
tai prie lietuvių parapijos už \Ves- 
tern avė. Jeigu nori gauti lotą arba 
kelis už pusę prekės, tai tuojau* at
sišauk. Gazas, vanduo, saidvokai, 
suros ir stryku jau sudėti. Tiktai už 
$375.00, bet ta prekė tiktai ant vi
sai trumpo laiko, atsišaukite tuo- 
jaus ir pasinaudokite šia proga.

John J. Lipski, 
3301 So. Ilalsted st., Phone Roule- 
vard 6775. Residencija 2424 XV. 45 st.

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 re
mtos, užpakalyje barnė, $15 remtos 
į mėnesį. 954 XV. 19th st. Atsišauk i 
te j Jos. Sidlo,
914 XV. 191h st., Chicago

PAMATYK GREITAI
PARSIDUODA beveik pusdykiai 

4 familijų didelis namas, kuris rei
kalingas biskį pataisyti. Kaina liktai 
$2300.

PARSIDUODA 2-jų familijų mu
ro ir medžio namas 4 ir 6 kamba
rių. Reikia $1800 įmokėt, o kilus 
raudos išmokės.

PARSIDUODA 4 familijų mūri
nis namas akmenų frontu, 2 flatai, 
po 4 kambarius ir 2 fialai po 6 ka
mbarius, su maudyklėmis ir geru 
beismentu. Ramios neša $58.00. Kas 
greitai pirks, tai galės nupirkti už 
$3750.00.

LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 
COMPANY,

3301 S. Ilalsted st., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. M»- 
dison. 1850 N. Well» St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Pctrcnų Kirpimai, De
signing, dėl biznio ir narna. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantno- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
ŠIO. \ Phone Seeley 164J

SAjkA PATEK, Pirmiųiaki
. ------- , - ___

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieČiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
be madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F, Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.




