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Siberija atsiskirsianti 
nuo Rusijos

• SOCIALISTAI PASIBU-
DAVOJO SAVO NAMA

True translation filed with the post-1 True translation filed with the post- 
inastrr at Chicago, III., on Deceinber master at Chicago, III., on Deceinber
3, 1917, as reguired by the act 
October 6. 1917.

Ministeriai jau laiko 
posėdžius Omske.

of 3, 1917, as reguired by the act of 
October 6. 1917.
160,000 BEDARBIŲ RUSI

JOJE.

PETROGRADAS, gr. 2.-- 
Siberija rengiasi paskelbti 
savo neprigulmybę nuo Ru
sijos. Šiandie gauta žinia, 
kad ministeriai, atstovaujan- 
tįs neprigulmingą tos Rusi
jos dalies valdžią, jau susi
rinko Omske, name, virš ku
rio plevėsavo jų pačių vėlia-

Dirbtuvčs užsidaro delei 
stokos kuro

PETROGARDAS, gr. 1— 
Maisto kontrolierius prane
ša, kad jis konfiskavo dau
gybę grudų, paslėptų įvairio
se vietose spekuliatorių. Ar
ti 100,000 tonų šviežių dar
žovių, mėsos ir grudų rasta 
sukrauta Petrogrado geležin 
kelio sandėliuose. Spekulia-

NEW YORK. — Lapkr. 
28 d. New Yorko primiesčio 
Yorkville socialistai atidarė 
savo naują keturių augštų 
namą prie 227 East 84th St.

Tame name be kitko bus į- 
steigta anglų kalbos ir soci
alizmo mokykla.

Sakoma, kad tas namas 
neužilgio susilyginsiąs su 
Brownsville Labor Lyceum 
ir People’s House, nes York- 
villej socialistų spėkos labai 
didėja.

Rusijai gręsia 
nauji suki= 

limai?
True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1., on Deceinber 
3, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

KAZOKAI PAĖMĘ ROS
TOVĄ ANT DONO.

100,000 kazokų einą 
ant Maskvos.

Kaina stojimo 
karen.

COPENHAGEN, gr. 2. — 
Iš Haparanda, Švedijos, pra
nešama, kad gen. Kaledinas 
su 100,000 kazokų paėmė Ro- 
stov-na-Donu ir dabar eina 
linkui Maskvos.

valandų ir pripažinimo uni
jos. Dabar darbininkai dir- 
daugiau kaip po 16 valandų 
dienoje. Nekurie samdyto
jai sutiktų išpildyti darbini
nkų reikalavimus, tik nenori 
pripažinti uniją. Tikimasi, 
kad dar daugiau darbininkų 
sustreikuos.

GELEŽINKELIŲ DA
RBININKAI REIKALAU

JA PAKĖLIMO AIŽIOS

Reikalaujama pakelti algą 
apie 40 nuoš.

Karė kaštuos 145 mi= 
liardus dol.

$8.00 Už KIEKVIENA 
BALSA

Tiek išleido New Yorko fu- 
zionistai ant kiekvieno Mi- 

tchaelio gauto balso.

True translation filed with the posl- 
master at Chicago, III., on December 
3, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.
Tiek kaštuos karė 

valstybėms, jeigu 
baigs šią žiemą, 
šauja revoliuciją.
NEW YORK, gr. 2.—Bu-

visoms 
ji UŽ81- 
Prana-

LONDONAS, gr. 2. — Iš
Petrogrado pranešama, kad ei ja maistu sustojo, kada Le- 
Siberija rengiasi paskelbti1 ninas užreiškė, kad maisto 
savo neprigulmybę. Ministe-įspekuliatoriai bus siunčiami 

į tamsius Kronstadto urvus. 
Maisto stovis matomai ge- 

rinasi. Dabar kiekvienam 
žmogui atleidžiama pusė sva 
ro duonos, vieton trijų ber- 
tainių (čverčių) svaro į dvi 
dieni prie Kerenskio vald
žios. Bolševikai nurodo į 
pagerėjimą duonos stovio 
kaipo parodymą į naujosios 
valdžios gerumą.

Sovieto įstatymų leidimo 
biuras pasiūlė naują butų į- 
statymų projektą. Nuominin 
kas mokantis 100 rub. į mė- 

pra- nesį gali nemokėti nuomos 
erių per sekamus 6 menesius, o 

kareivių delegacija šian- nuomininkai mokantįs dau- 
L i t . t.', « 1 M ri Ll t t t t n 1 t 1 * - 1 _ -A . - — —— . - —. „i

riai jau yra paskirti ir laiko 
posėdžius Omske gubernato
riaus namuose./ Tam judėji
mui išreiškiama didelis pri
tarimas ir daugelyj vietų 
plevėsuoja Siberijos vėlia
va.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber, 
3. 1917, as reguired bv the act of
October 6, 1917.

NORIME TAIKOS.

Černovicos, Austrijoj, 
neša, kad Rusijos ofic 
ir I ........................ .
die buvo atsilankiusi į aus-'giau negu tiek nuomos ne- 
trų-vokiečių komanduotojo’-"-*1--1----- --- — 
kvatierą, kur per pusantros 
valandos vedė derybas. Ru
sai buvo širdingai gyventojų 
sveikinami, kad jie į juos 
kalbėjo ir pasakė: “Draugai, 
mes norime taikos.” Rusai 
tada sugrįžo į savo frontą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber 
3. 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIETIJA N ĖST ATAR
SIANTI DIDELIŲ REI

KALAVIMŲ.

reikalauja jos mokėti visai, 
jei jie galės užtikrinti revo
liucinį komitetą, kad mokėji
mą^ yra nepatogus. Kiek
vienas šeimynos narys nega
li užimti daugiau kaip vieną 
kambarį. Likusieji kamba
riai turi būti atiduoti tiems 
žmonėms, kurių dabartiniai 
butai yra netinkantis ar ne- 
sanitariški. Rekvizicija pra
sidės nuo pačių brangiausių

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on Deceinber 
3, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
TALKININKŲ PASIŪLY
MAI GRAIKIJAI IR BUL

GARIJAI.

Rusija paskelbė talkininkų 
pasiūlymus Graikijai ir Bul
garijai, kad jas įtraukus ka

rėti savo pusėje.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on Deceinber 
3, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKŲ KOMISARAI 
REZIGNUOJA.

Komisarai protestuoja prieš 
valdžios kėsinmiąsi ant žmo

nių ir spaudos laisves.

CLEVELAND, O. — Ko
nduktorių ir trainmenų bro
lijų viršininkai subatoi įtei
kė beveik visiems geležinke
liams reikalavimą pakelti al
gą tų brolijų nariams. Rei
kalaujama pakelti algą vi
dutiniškai 40 nuošimčių.

Dideli mūšiai prie 
Cambrai.

Faip sako Vokietijos užrube
žinių reikalų ministeris.

LONDONAS, gr. L—Cen
tral Nevvs žinia iš Amsterda
mo tvirtina, kad Vokietijos 
užrubežinių reikalų ministe
ris Dr. von Kuehlmann pa
sakęs, jog yra “absurdu” įsi
vaizdinti, kad Vokietija pra
dėtų taikos konferenciją su 
“dideliais reikalavimais.“

Jis dar pridūrė: “Jei tal
kininkai nori žinoti musų są
lygas, kelias yra labai pap
rastas, bet talkininkai nori

“Galbūt Lansdovvne mar
kizo laišką ir galima skaity
ti vilties ženklu. Net ir An
glijoj viduriniai stiprėja.”

Times gavo žinią iš Ams
terdamo, kad Saksonijos fi
nansų ministeris laike biud
žeto debatų Saksonijos sei-

ri reikalauti didelės kontri
bucijos, nesirūpinant kuri iš 
jos priešininkių turi mokėti; 
pridurdamas:

“Tegul jie sau mąsto vien 
apie Ameriką.”

NEW YORK. — Fuzioni- 
stams, norėjusiems kad Mi- 
tchell vėl butų išrinktas 
New Yorko mayoru, kiekvie
nas gautas balsas kainavo 
$8.00.

Sulig įstatymų kiekviena 
partija bėgyje 20 dienų po 
rinkimų turi priduoti valsti
jai pilną atskaitą kampani
jos įplaukų ir išlaidų. Tą 
padarė ir fuzionistai. Įvairus 
fuzionistų komitetai išleido 
sekamai: ,

Fuzionistų komitetas 1917 
m. išleido $573*995.

New York garsinimų ko
mitetas — $415.165.

New Yorko miesto ir pa- 
vieto gerbūvio komitetas —- 
$57.590.

Miesto demokratija—$75.- 
730.

Miesto demokratija, Bro- 
oklyno skyrius — $60,540.

William A. Prendergast 
kompanijos komitetas—$35.- 
895.

Tokiu budu fuzionistai ka-( 
mpanijai už savo kandidatą

vęs London Economist redar- 
ktorius F. W. Hirst apskai
to, kad jei karė sustos šią žie
mą, ji kainuos visoms valsty
bėms $145,000,000,000.

Hirst daro skirtumą tarpe 
“tikrosios karės kainos ir jos 
finansinės ar biudžetinės ka
inos.” Ką karės išlaidų ska
itlinės parodo vis dar yra te
bedengiama šydru išaustu iš 
karės paskolų ir apnertų au- 
gštomis algomis, dideliais 
pelnais, gražiais žodžiais ir 
fiktyvės “prosperity” parė- 
dais. Jis pranašauja didele 
socialę ir ekonominę revo- 
liuciją, kuri padarys dides
nes permainas nuosavybėje, 
kokių nebuvo Anglijoj nuo 
normanų užkariavimų.

Priimdamas “biudžeto ka
štus” karės, Hirsh apskaito, 
kad įvairioms šalims, skai- 
tant kad karė užsibaigs šią 
žiemą, ji kaštuos: 
Anglijai ii koloni

joms

True translation filed xvith the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber 
3, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI SUĖMĖ 4,000 
ANGLŲ BELAISVĖN.

STOCKHOLM, gr. 1. — 
Rusios pi\vinbijos yra ant 
kranto sukilimo prieš bolše
vikus. Bolševikų komisarai 
rezignuoja, jausdami pavo
jų jų pačių saugumui. Troc
kis, Leninas ir kiti iš bolševi
kų rato visomis jiegomis ste
ngiasi visokiais persekioji
mais padaryti atskirą taiką 
prieš jų paskandinimą.

Atskira taika reikštų pra
džią civilėš karės visoj Ru
sijoj.

Tokią žinią atvežė menše
vikų kurieras, atvažiavęs iš 
Petrogrado.

Bolševikų komisarai Na- 
gin, Miliutin, Tarin, Luna- 
čarski, Kollontai (moteris) 
ir kiti formaliai rezignavo 
protestuodami prieš bolševi
kų valdžios nenuoseklumus 
prieš žmonių laisvę ir gyvas
tį ir laisvę žodžio ir spaudos.

Leninas, Trockis, Kame-

LONDONAS, gr. L—Lai
kraščio Times koresponden
tas Petrograde prisiuntė 
smulkmenas apie visą eilę 
dokumentų, kuriuos paskel
bė bolševikų valdžia, palie
čiančių^ padarytus Graikijai 
pasiūlymus, kad paskatinus 
ją laikyties prižado gelbėti 
Serbiją prieš Bulgariją.-

Serbijai buvo siūloma pie
tinė Albanija, apart Avlo- 
nos; siūloma taipgi teritori
ja Mažojoj Azijoj ir kiti pa
siūlymai, daromi Turkijos 
kaina. Tie pasiūlymai nuė
jo niekais delei viešpataujan
čios vokiečių įtekmės prie 
Graikijos dvaro.

Vienas dokumentas liečia 
pasiūlymą atiduoti Kavalą 
Bulgarijai, jei Bulgarija pri
sidės prie talkininkų. Kitas 
gi paliečia Anglijos pasiūly
mą Cyprus salos Graikijai; 
ir tasis pasiūlymas nuėjo 
niekais delei Graikijos atsi
sakymo pagelbėti Serbijai.
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
3, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
PRAŠALINO AMBASA

DORIŲ.

Atstume anglus atgal ir 
paėmė keletą augštumų.

BERLINAS, gr. 1. — Ka
rės ofisas šiandie paskelbė, 
kad vokiečiai Cambrai dist- 
rikte suėmė 4,000 anglų be
laisvių ir atėmė keletą bata
lijų.

Pranešimas sako, kad tarp 
Moeuvers ir Bourlon ir nuo 
Fontaine ir La Follie vokie
čiai atmetė anglus atgal iki 
Graincourt, Anheux ir Can- 
taig kaimų, šturmu paimda
mi augštumas ant vakarinio 
kranto Scheldt upės ir ant 
abiejų pusių Banteux upės, 
taipgi paėmė Gonnelieu ir 
Villers-Guislan.

išleido daugiau kaip $1,181,- Vokietijai 
000. O kadangi mayoras Mi- 5us^a?. 
tchell gavo mažiau negu 150- 
000, todėl kiekvienas balsas, 
kurį gavo Mitchell, fuzionis- 
tams kainavo $8.00.

Tiek pinigų fuzionistai iš
leido visai veltui, nes jų kan
didatas vistiek netapo išrin
ktas.

$30,000,000,000
30,000,000,000
27,500,000,000
25,000,000,000Francijai

Austro-Vengr. 12,500,000,000
Suv. Valstijoms 7,500,000,000

Viso $145,000,000,000
Pabrėždamas svarbumą e- 

konomiškosios karės pusės, 
Hirst sako, kad nė krikščio
niškumo jausmai, nė kariš
koji jiega negali padaryti į- 
tekmės į ekonomiškąjį spau
dimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber 
3, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 
RINKIMUOSE.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber 

as reguired by the act ofnev ir Zinovjev dabar suda-|cjctober 6*191?.’ 
ro ąuadrumviratą kontrolės.
Jie atkakliai stengiasi išlai
kyti valdžią persekiodami 
net labiausiai užsitarnavu
sius kitų revoliucijų vetera
nus.

Du menševikų vadovai, 
Plechanov ir Sinirnov, nese
nai tapo sumušti ant gatvės 
bolševikų emisarų.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
3, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

AMERIK APRISIDĖJO 
PRIE PROTESTO.

Tarnai ir virėjos turi gau
ti didelius, gerai apšviestus 
ir Šiltus kambarius. Kazir- 
ninkų namai ir kiti abejotini 
vertepai bus rekvizuoti dėl 
kareivių, o viešbučiai turės 
pasiduoti valdžios kontrolėm

Valdžios įstaigų darbinin
kai pamažu grįžta prie dar
bo. Streikas prieš Sovieto 
valdžią yra beveik užsibai
gęs, apart užrubežinių reika
lų ministerijoj, kur darbini
nkai atsisako pasirašyti, kad 
jie pripažįsta Sovietą vyria
usia valdžia. Valstybės ba
nkas pripažino liaudies ko
misarus ir rekomendavo at
naujinimą veikimo.

Abelnas ekonominis padė
jimas Rusijoj darosi nuola
tos blogesniu. Daugelis di
džiųjų dirbtuvių užsidaro 
delei stokos kuro ir reikalin
giausių dalykų. Bėgyje sa
vaitės 60,000 darbininkų Pet
rograde tapo atleisti. Mas
kvos, Kastromos, Vladimiro 
ir Riazaniaus distriktai irgi 
labai kenčia. Bėgyje dviejų 
savaičių 50 dirbtuvių užsida
rė ir 52,000 darbininkų liko 
be darbo. Geležies ir plieno 
pramonė Urale sustojo delei 
stokos kuro. Elizavetpolio 
vario kasyklos uždarytos de
lei stokos kuro ir reikalingų 
dalykų.

Darbo departamentas aps
kaito, kad 22 nuoš. dirbtuvių 
darbininkų dabar yra be da-

PETROGRADAS, gr. 1.—- 
Leonas Trocki, bolševikų už- 
rubežinių reikalų komisaras, 
pašalino iš vietos Maklako- 
vą, Rusijos ambasadorių 
Francijoj. Tas padaryta de
lei ambasadoriaus dalyvavi
mo talkininkų konferencijoj, 
kas yra skaitoma smarkiai 
baudžiamu prasižengimu 
prieš valstybę.

Cigarų darbininkai strei
kuoja.

BOSTON, Mass. — Visos 
cigarų dirbtuvės Bostone su
stojo, kad 2,500 cigarų dar
bininkų sustreikavo, reika
laudami pakėlimo mokesties 
5 nuoš. Jie tikisi laimėti 
streiką.

MADISON, Wis.—Gaisras 
sunaikino Southern Wiscon- 
sin Foundry Co. geležies lie- 
jiklą.

liosios medegos. Priežastim 
augančio trukumo yra diz- 
organizacija geležinkelių, 
kurie negali atsigabenti iš 
kasyklų užtektinai anglių 

užsibaigė šianide. rbo delei stokos kuro ir ža- net savo pačių reikalams.

užsibaigė.

Geležinkelio darbininkų

ANGLAI ATSIĖMĖ PRA
LAIMĖTAS POZICIJAS.

Bolševikai Petrograde lai
mėjo 6 atstovus, o kade

tai — keturis.
Mušis eina beveik toj pačioj

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceinber 
3, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Streikuoja.

PETROGRADAS, gr. 2.— 
Finansų, agrikultūros ri ko
munikacijos ministerijų dar
bininkai atsisakė pripažinti 
bolševikų valdžią ir paskelbė 
dviejų dienų streiką. Kariš
kas revoliucinis komitetas 
pasiuntė jūreivį į reikmenų 
ministeriją, kad patyrus 
kiek yra mėsos ir kitokio 
maisto Petrograde. Ministe
rijos viršininkas atsisakė tu
rėti reikalų su revoliucionie
rių agentu ir reikalaujamų 
žinių nesuteikė.

Dirba 16 vai. j dieną.

NEW YORK. — Daugiau 
kaip 300 bučernių darbinin
kų Ray Ridge ir South Broo- 
klyn miesto dalyse sustrei
kavo reikalaudami pakėlimo 
algos, pagerinimo darbo są
lygų, sutrumpinimo darbo

ANGLŲ ARMIJA FRAK
CIJOJ, gr. 1. — Bavarijos 
sosto įpėdiniui Rupprecht 
nenusisekė smarki kova at
gauti žemes, laimėtas anglų 
laike ofensivo prieš Camb
rai.

Staiga užpuldamas dviem 
atvejais 18 mylių fronte vo
kiečiai vakar atstume ang
lus nekurisoe vietose dvi my
lias atgal. Anglų kontr-ata- 
kos atmetė priešą atgal, kol 
didžiausis laimėjimas vieno
je vietoje buvo vargiai 3,000 
yardų.

Šiandie vokiečiai vėl buvo 
užpuolę formuotomis masė
mis, bet tie užpuolimai buvo 
išsklaidyti anglų artilerijos, 
kulkasvaidžiais ir šautuvais.

Šiąnakt armijos vis dar te- 
besimuša beveik toj pačioj 
linijoj, kurią anglai pasiekė 
dvi savaiti atgal.

Vokiečių nuostoliai buvo 
baisus. Anglų nuostoliai yra 
taipgi dideli delei labai sma
rkių, kokie tik buvo šioje ka
rėje, ranka rankon mūšių.

LONDONAS, gr. l.-Dai- 
ly Mail iš Petrogrado prane
šama, kad rinkimuose į įs
teigiamąjį susirinkimą Pet
rograde leninistai laimėjo 6 
vietas, kadetai 4 ir kairieji 
social-revoliucionieriai dvi. 
Kitos partijos nebus atsto
vaujamos delei gauto mažo 
skaičiaus balsų.

Tarpe išrinktųjų bolševi
kų atstovų į įsteigiamąjį su
sirinkimą nuo Petrogrado y- 
ra Nikolai Lenin, Leon Troc
ki ir Aleksandra Kollontai, 
viešųjų reikalų ministeris. 
Tarpe kadetų yra prof. Paul 
N. Miliukov ir Feodor Rodi- 
čev. Buvęs agrikultūros mi
nisteris Černov yra social- 
revoliucionierių atstovu.

Kadetai laimėjo nekuriuo- 
se provincijos miestuose.

Ji irgi protestuoja prieš 
laužymą sutarties.

PETROGRADAS, lap. 29 
(suvėlinta). — Ambasado
rius Francis paliepė major 
Kerth, Amerikos kariškam 
atašė padaryti iš Suv. Valsti
jų pusės panašų protestą, 
kokį padarė talkininkų am
basados delei Rusijos ir Vo
kietijos vedimo tarybų apie 
pertraukimą mūšių.

KETURI DARBININKAI
UŽMUŠTI

COLERAINE, Minn. — 
Dinamito eksplozija Majora 
kasykloj užmušė 1 darbinin
ką, o kitą mirtinai sužeidė.

TRŪKSTA MAISTO 
LIETUVOJ.

AMSTERDAM, gr. 2. — 
Lenkų atstovas Sayda reich
stago komiteto posėdyje pėt- 
nyčioj pasakė, kad Lietuvos 
gyventojams trūksta maisto 
ir mirtingumas pasibaisėti
nai padidėjo. Lenkų (?) gy
ventojai Lietuvoj labiau ke
nčia nuo vokiečių adminis
tracijos, negu jie kentėjo nuo 
buvusios Rusijos valdžios.

TRENTON, Ont., lapk. 30 
—Keturi darbininkai užmu
šti, o du sužeisti šiandie ry
te kilusioj eksplozijoj viena
me British Chemical Co. bu- 
dinkų. Eksploziją sekęs gai
sras sunaikino ir namą.

Svetur tarp Savyjy — 
tuo antrašu veikiai bus 
spausdinami “Naujienose” 
gtrb. musų rašytojos Že
maitės vaizdeliai iš Ameri- i 
kos lietuvių gyvenimo.
Musų skaitytojai tegul nepra-

■ leidžia nė vieno Naujienų nu
merio, kuriuose tie vaizdeliai

Į tilps. Užsisakykite Naujienas 
išanksto. į
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virtuose karės metuose, 
neša sunkias aukas ir da
ro paskutinį milžinišką 
pasistengimą. Visos ša
lies spėkos yra reikalin
gos.

“Kareiviai fronte yra 
alkani ir badauja, frontas 
neturi batų ir pašaro, ark
liai stimpa ir transportaci- 
ja yra labai suirus. Tary
bos visoje Rusijoje turi 
pasirūpint Rusijos armi
jomis fronte. Visų-pirma 
reikia pavalgydint badau
jančius, aprengt neturin
čius rūbų, apaut tuos, ku
rie basi.

Šitie nelaimingi karei
viai apkasuose randasi 
daug blogesnėse sąlygose, 
negu bent kuri Rusijos gy- 
ventojii dalis šalies viduje. 
Neužilgio mes turėsime vi
suotiną taiką, bet kolkas 
visa musų atidžia ir visi 
musų rūpesčiai turi būt 
pašvęsti kariuomenei. Ne
laukite pagelbos iš kitų. 
Mes patįs turime dirbti.”
Taip sako Rusijos karės 

ministeris ir vyriausis ka
riuomenės komanduotojas. 
Jeigu Rusijos armijos padė
jimas nebūtų taip baisiai blo
gas, tai jisai tikrai neprasi
manytų, kad kareiviai ken
čia badą, neturi rūbų ir ba
tų.

Dabar pagalvokite: ko-gi 
kita gali norėt tie išbadėję, 
nudriskę ir basi milionai žmo 
nių, kaip ne taikos? Ir ar 
ne naturališka yra, kad tik
tai tokia valdžia turi įtekmės 
į tuos kareivius, kuri žada 
kuoumiausiai sustabdyt ka
rę?

Smerksi ar nesmerksi už 
tai Rusiją, bet faktai nuo to 
nepersikeis. Su jais reikia 
skaityties, o ne apgaudinėt 
save žioplomis pasakomis a- 
pie “vokišką agitaciją.”

Bolševikiškas 
“nuosakumas”.

Rusijos bolševikų valdžia 
pasiūlė visoms kariaujan
čioms valstybėms tuoj padėt 
ginklus trims mėnesiams ir 
pradėt taikos derybas. Ji nu
siuntė pas vokiečių kariuo
menės vyriausybę tris komi
sarus padaryt delei to sutar
tį.

Vokietija ir Austrija, kaip 
žinome, priėmė Rusijos val
džios pasiūlymą, ir Vokieti
jos kariuomenės atstovai, 
pagal generalio štabo leidi
mą, jau turėjo pasimatymą 
su rusų emisarais (pasiunti
niais). Suprantama, kad 
bolševiku vadai tuo labai 
džiaugiasi.

Telegramose iš Petrogra- 
do sakoma, kad bolševikų 
komitete buvo didžiausio su
judimo, kuomet pradėjo ateit 
žinios, kad Vokietija prielan
kiai sutiko mūšių pertrauki
mo ir taikos pasiūlymą. Po 
kiekvienos naujos žinios bol
ševikų vadai spaudė kits ki
tam rankas ir sveikino kits 
kitą. O kada rusų kariuo
menės pasiuntiniai grįžo po 
pasimatymo su vokiečių ge
neralio štabo įgaliotiniais, 
tai jie “šokinėjo, kaip vaikai, 
ir šaukė ‘Taika. Lai gyvuoja 
Taika’.”

Visa tai, kaip sakėme, yra 
labai naturališka. Bet mums 
čia prisimena vienas daly
kas.

Keletas mėnesių atgal bu
vo sumanyta šaukt tarptau
tinė socialistų konferencija 
Stockholme. Rusijos bolše
vikai tą sumanymą griežčia
usiai pasmerkė ir užreiškė, 
kad jie nedalyvausią jokioje 
konferencijoje, kurion bus į- 
sileista Scheidemanno frak
cija ir panašus į ją elemen
tai; jie sakė, kad jie sutiksią 
laikyt konferenciją tiktai su 
kairiaisiais socialistais. Vė
liaus bolševikai peikė tokiu-’
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Kodėl jie 
nori taikos?

Rusai nori taikos ir deda 
visas pastangas, kad ją Įvy
kinus.

Kodėl?
Beveik visi Amerikos ir 

talkininku laikraščiai sako, 
kad to priežastim esančios 
'‘vokiečių intrygos.” Bet 
toks aiškinimas niekieno ne
gali patenkinti.

Nėra abejonės, kad Vokie
tijos valdžia, stengdamasi 
savo šalies žmonyse palaikyt 
karingą ūpą, kartu mėgina, 
kur gali, savo priešų šalyse 
ffšaukt palinkimą prie tai
kos. Tuo tikslu jos atstovai 
dažnai laiko viešas prakal
bas apie taiką; tuo tikslu ji, 
žinoma, varo agitaciją užsie
niuose ir per slaptus savo a- 
gentus.

Bet butų nesąmonė įsivai- 
zdint, kad šita agitacija turi 
<ek spėkos, kiek jai duoda 
patriotiniai Amerikos laik
raščiai. Jiems visa, kas tik
tai šiuo ar tuo budu nesutin
ka su valdžios politika arba 
bent su kapitalistų tikslais, 
yra “vokiškos agitacijos” 
vaisius. Tuo budu jie “aiš
kina” taikos šalininkų veiki
mą, socialistų partijos takti
ką, darbininkų streikus ir tt.

Specialiai, kas dėl “vokiš
kos agitacijos” Rusijoje, tai 
reikia pasakyt, jogei ji tenai 
kandie negali turėt nė šimti
nės dalies to pasisekimo, ko
kio ji turėjo prieš revoliuci
ją. Kol viešpatavo Rusijoje 
•aras, vokiškas elementas te- 
■ai turėjo milžiniškos Įtek
mės. Daugybė augštesnių 
valdininkų armijos viršinin
kų ir artimiausių caro pata
rėjų buvo vokiečiai arba vo
kiečių bičiuoliai. Jie kilę da
ugiausia iš Pabaltijos kraš
to iš vokiečių baronų. Vo
kiečių diduomenė buvo vie
nas stipriausiųjų carizmo 
stulpų.

Revoliucija šitam elemen
tų suteikė mirtiną smūgį. 
Baronų viešpatavimas Pa- 
ąbltijos krašte—lygiai kaip 
ir dvarininkų spėka visoje 
Rusijoje — tapo sutriuškin
ta; caro biurokratija, kuri 
nusidėjo žymioje dalyje ši vo
kiškų didžiūnų, tapo praša
lta. Revoliucija, vadinasi, 
Jie sustiprino “vokiškumo” 
*pėką Rusijoje, o sunaikino 
ją*

l aigi norint suprast, kodėl 
Rusija geidžia taikos, reikia 
jieškot priežasčių ne “vokie
čių agitacijoje”, o kame-nors 
kitur. Vieną tų priežasčių 
•arodo dabartinio Rusijos 
karės reikalų komisionie- 
riaus atsišaukimas, štai kas 
jame sakoma:

“Ilgai lauktoji taika at
eina, bet pirma, negu*bus 
pasirašyta po taikos sutar 
tim, reikia daug kas pada
ryti. Rusijos valdžia turi 
pasidaryt tvirtesnė. Rusi
ja turi neužmiršt savo ga
riu*ngos armijos, kuri, ket-1 

pat budu ir antrą, Rusijos 
Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos šaukiamą, 
Stockholmo konferenciją.

O dabar jie šokinėja iš 
džiaugsmo, kad su jais su
tinka vesti derybas Hinden- 
burgo įgaliotiniai!

Kaip sau norite, bet logi
kos čia nedaug. Kaip nebū
tų, Scheidemannas su savo 
šalininkais blogi, tarptauti
nio socializmo žvilgsniu, bet 
Hindenburgas visgi yra tūk
stantį kartų blogesnis. Schei
demannas, kad ir blogai, at
stovauja tam tikrus Vokieti
jos darbininkų sluogsnius; o 
Hindenburgas neatstovauja 
nieko kita, kaip tiktai Vokie
tijos junkerius ir stambiuo
sius kapitalistus.

Pateisinimui to bolševikų 
nelogiškumo, žinoma, gali
ma sugalvot visokių dalykų: 
pav. tą, kad Stockholmo kon
ferencijos tikslu buvo išdirb
ti bendrą veikimo pieną visų 
šalių socialistams, o su Hin- 
denburgo įgaliotiniais bolše
vikai matėsi, kaipo su sveti
mos valdžios atstovais. Bet 
tokie arba panašus pateisi
nimai vargiai ką gali įtikint.

Jeigu butų teisingas toks 
principas, kad socialistas ne
privalo tarties su kitu socia
listu, kurio nuomonės skiria
si nuo pirmojo socialisto 
nuomonių, tai juo labiaus so
cialistas negalėtų tarties su 
aršiausiu socializmo ir dar
bininkų klesos priešu.

Be to, pamatinis Stockhol
mo konferencijos klausimas 
buvo apie taikos vykinimo 
budus. Tas pats klausimas 
suvedė dabar į daiktą bolše
vikų įgaliotinius su kaizerio 
atstovais. Jeigu Stockhol

me butų pavykę suvienyt vi
so pasaulio socialistų jiegas 
taikos darbui, tai kaizerio ir 
Hindenburgo pagelba vei
kiausia butų buvusi nereika
linga.

žinoma, gali būt aplinky
bių, kuriose taika darosi ne
išvengiamu daiktu kadir su 
patim Liucipieriu. Bet soci
alistų uždaviniu juk turi būt 
taip veikti, kad prie to daly
kai neprieitų.

Norint, kad sprendžiamoji 
rolė taikos įvykinime tektų 
darbininkų klesai, reikėjo 
vieny t tos klesos jiegas, o ne 
trukdyt jų vienybę. Dabar
tinis taikos darymo būdas 
duoda progos kaizeriui susti- 
print savo poziciją ir Vokie
tijoje ir visame pasaulyje.

Apžvalga.
“Atgimimas”, Lietuvių Tauti

nės Katalikų Bažnyčios organas, 
praneša antrame savo numery
je, kad jisai eisiąs kartą savai
tėje. Pirma buvo ketinęs eiti 
tiktai du kartu mėnesyje.

---------------v

V. Kapsukas rašo “Kovai,” 
kad jisai su Z. Aleksa tapę iš
rinkti į Petrapilio “olderma- 
nus”, bet sako, kad juodu ne- 

i turėsią laiko tenai dirbti.
...... .. — ■» •

Chicagos pačto vyriausybė 
reikalavo pasiteisinimo iš “Nau
jienų” redakcijos delei kažkurių 
tilpusių jose žinių ir straipsnių, 
kurių vertimus jai kažinkas pa
rūpino. Viena žinia paimta iš 
vieno liepos mėnesio numerio. 
Taigi mums teisingai buvo pra
nešta, kad tūli tautiečiai skun
džia “Naujienas.”

“Chicago Socialist” rašo, kad 
Vladivostoke esąs užmuštas A. 
Neibut, buvusis latvių socialis
tų federacijos sekretorius — 
vertėjas Amerikoje. Apleidęs 
Suv. Valstijas po revoliucijos, 
jisai ketino važiuot į Petrogra
dą arba Maskvą, bet sustojo Vla
divostoke ir ėmė redaguot tenai 
laikraštį. Apie menesis laiko 
atgal juodašimčiai padarė Vla
divostoke riaušes, kuriose buvo 
sužeista keletas šimtų žmonių ir 

daugelis užmušta. Tarpe už
muštųjų buvo ir Neibut. Chi
cagos lietuviams socialistams 
jisai yra gerai pažįstamas, ka
dangi jisai čionai keletą kartų 
laikė prakalbas viešuose lietu
vių susirinikmuose.

t _ ------
Su pono dievo pagelba, jau ir 

musų bolševikai ima suprasti, 
kad proletariato diktatūrai Ru
sijoje dar neatėjo laikas. Nese
nai jie rašė ilgus straipsnius apie 
tą proletariato diktatūrą ir tvir
tino, kad jie nepripažįsią socia
listais tų, kurie į ją netiki (ir 
Marksas buvo pašauktas į 
“svietkus”). O dabar jau jie 
sako, kad Rusijai esanti reika
linga “darbininkų ir vargesnių
jų ūkininkų diktatūra,” ir atran
da, kad šis reikalavimas jau 12 
metų atgal buvęs įrašytas į soc.- 
dem. programą (?). “Žadnim- 
urnom kriepok... bolševik.”

NEATŠAUKIA.

Nesenai tautininkų ir klerika
lų laikraščiai labai negražiai už
sipuolė ant Lietuvos Šelpimo 
Fondo už sumanymą išleisti tū
lus Žemaitės raštus, prasimany
dami, kad tai busią neteisingas 
aukų suvartojimas. Kada jiems 
buvo paaiškinta, jogei to suma
nymo tikslas yra vien tik padi
dinti Fondo iždą, tai užpuolikai 
prikando liežiuvius. Bet kodėl 
jie neatšaukia savo prasimany
mų? Juk jie apšmeižė organiza
ciją, veikiančią visuomenės la
bui. Jeigu jie taip padarė, ne
apgalvoję savo žingsnio, tai jų 
pareiga dabar, kada jų klaida 
paaiškėjo, turėtų būt viešai at
saukt ją. Mes ypač turime o- 
menėje “Vienybę L.”, kuri tą 
šmeižimą pradėjo, ir “Tėvynę”, 
kuri taip smarkiai šukavo ant 
L.Š.F. Bukite sąžiningi!

POPIEŽIUS IR 
LIETUVIAI.

“Draugui”, kuris ragino žmo 
nes aukoti Rymo popiežiui kuo- 
daugiausia “petrograšių”, ir aiš
kino, kad lietuviams labai esan
ti naudinga “popiežiaus globa”, 
“Keleivis” atsako:

Dabar pažiūrėsime, kaip 
popiežius “globoja” katalikiš
ką Lietuvą. Tas pats Chica
gos “Draugas” pernai rašė, 
kad “šventas tėvas” visai ne
žino, jog yra ant svieto Lietu
va. Nors kas metai Lietuva 
jam “petragrašių” siunčia, bet 
jis apie ją nežino. Taigi pa
sirodę, kad “šventas tėvas” 
tik “petragrašius” mėgsta, bet 
ne apie tautų globojimą rūpi
nasi. Kad taip yra, tai ir vėl 
patįs kunigai prirodė. Kada 
jie sumanė parengti katalikų 
bažnyčiose Lietuvių Dieną, 
kad parinkus mirštantiems 
Lietuvos katalikams aukų, tai 
jiems prisėjo kelis kartus va
žinėtis Romon ir vaikščioti 
ant kelių, pakol tas gerasis po
piežius davė leidimą tokią die
ną bažnyčiose parengti. Nors 
per didelį vargą leidimą ir da
vė, tečiaus pranešti apie lai 
vyskupams atsisakė ir iš tos 
Lietuvių Dienos išėjo fiasko.

Tai ve, koks iš popiežiaus 
labdarys” ir “globėjas!” Ka
da jam reikia petragrašių, lai 
lietuviai duokit, o kada lie
tuviams reikia pagalbos, tai 
jis nenori ir girdėti.

Taigi jo “globa” lietuvių 
tautai taip naudinga ir reika
linga, kaip kišeniuje skylė.

VADINA
“RASPUTINAIS”.

“Ateitis” rašo:

“Ar ne laikas jau butų pa- 
sikratyt taip, kad visi profe
soriai Bučiai, Maliauskai, Ba- 
rtuškos ,Kemėšiai ir kiti Ras- 
putinai, auot Šimkaus, ir jų 
gizeliai nulėktų, o liaudis pati 
išvieno imtų rūpintis Lietu
vos reikalais ir tverti sau 
šviesią laisvę ?

Kas yra musų 
priešai?

(Tąsa).

Alois P. Svoboda, žinomasai 
atradėjas sąmonės evoliucijos 
(consciuos evolutlion) tvirtina, 
kad kuomet žmogus jaučiasi 
daug geriau negu paprastai, jis 
jaučia tik pusę gyvumo ir vik
rumo bei energijos, kuria jis tu
rėtų naudoties kasdien per visą 
savo gyvenimą, ir kad jis atlie
ka savo pareigas perpus tiek, 
kaip kad jis turėtų atlikti jas 
kasdien.

Kuomet jauties nepaprastai 
vikrus ir drūtas, kad, rodos, ga
lėtum kalnus versti, atmink, 
kad tai yra tik pusė tos energi
jos, kurią tau sveikas kūnas ga
li suteikti. Aplamai, mes eik
vojame nuo pusės iki devynių 
dešiintdalių tos energijos, kurią 
mums teikia sveikas kūnas. Jei
gu mes mokėtume sutaupyti tą 
energiją, musų gyvenimas butų 
daug pasekmingesnis, nes mes 
galėtume atlikti savo pareigas 
daug geriau. Štai kaip mes ei
kvojame tą energiją.

Kuomet mums mąstant gema 
koks nors sumanymas, tuoj at
siranda energija j/> įvykinimui. 
Jeigu mes tą energiją nesu var
tojame Įvykinimui to sumany
mo, ir jeigu mes ją nesutaupo
me perversdami ją į kitus šalti
nius, ji taip išnyksta, kaip išny
ksta arba išbėga elektra oran e- 
lektros nuvedamu prietaisu. Su
koncentravimas minties ant at
liekamojo darbo yra geriausias 
būdas su taupymui energijos. 
Taipgi reikia pasirinkti tokį už
siėmimą (darbą), kuris yra 
žmogui labiausiai tikęs ir kurį 
jis labiausiai mėgsta, o ne tokį, 
koks pasitaikė. Suvartota ener
gija pagamina dar daugiau c- 
nergijos, taip kai]) išeikvota e- 
nergija išeikvoja dar daugiau 
energijos.

Iš vienos pusės, kada žmogus 
mėgsta savo užsiėmimą, kada 
užsiinteresuoja juo , atsiranda 
pakankamai energijos pridera
mam darbo atlikimui ir ta su
vartota energija pagamina dau
giau energijos, taip kad* žmogus 
atlieka darbą prideramai, lai
kas jam neprailgsta, jis nenu
vargsta: jam darbas esti pasilin
ksminimas, be kurio jis jaučia
si ne savas.

Iš antros pusės, kada žmogus 
nemėgsta savo darbo, nesiinte 
resuoja juo, jo mintįs skraido 
nuo vieno daikto prie kito, jo 
energija tokiu budu esti bergž
džiai eikvojama, jis darbo ne
atlieka prideramai (tankiai net 
patinka nelaimė per neatsargu
mą: užmiršta ką dirbąs ir kur 
esąs), jam laikas prailgsta, jam 
darbas atrodo kokia tai sunki 
ir nepakenčiama pareiga arba 
“busmė už nuodėmes”, ir iki 
prisiartina galas darbo dienos, 
jis esti taip nuvargęs, kad sun
kiai pagrįžta namo ir negali 
džiaugties gyvenimo linksmy
bėmis.

* * *
Tas pats energijos eikvojimo 

įstatymas išaiškina pavojingu
mą atsidavimo kūniškiems gei
duliams, ypatingai kuomet jie 
nėra išpildomi; betiksliam min
ties skraidymui ir perdideliam 
iškalbumui arba bergždžiani žo
džių eikvojimui. Todėl yra tei
singas pasakymas: kas daug 
kalba, mažai daro.

Galbūt pamato neapkęst mi- 
lionierių, bet vistik reikėtų pri
sižiūrėti jų gyveniniam Jie įgi
jo savo milionus ne iš “linkio”, 
bet nuolatiniu neatlaidžiu dar
bu. Milionieriai, bent dauguma 
jų, taip pat dirba kaip ir mes, 
tik jų darbas skiriasi nuo musų 
labai daug. Jie taipgi naudoja
si tais gyvenimo patogumais, 
kurių mums trūksta. Bet kaip 
tenai dalykai nebūtų, mes gali: 
ine atsiekti pastik mingo gyveni
mo tėmydami tuos, kurie turi 
pasekmingą gyvenimą, ir pasek
dami jų metodas. Aš nenoriu 

kalbėti, kiek naudos arba hlė- 
dies atnešė visuomenei vieni be i 
kiti milionieriai, bet galiu drą
siai pasakyti, kad sutaupydami 
sau milionus ’jie atnešė žymios 
naudos šaliai kaipo tautai, o ne 
kaipo atskiroms klesoms žmo
nių. Jie įgijo savo turto tik lo
dei, kad jie pasinaudojo tomis 
progomis, kurias silpnesnieji ne- 
permatė, arba dėl tūlų priežas
čių negalėjo pasinaudoti. Di
džiuma mi lioniečių nėra apsigi
mę tokiais, bet jie yra, arba jų 
tėvių buvo “self-made-men” (sa
ve susitvėrę žmonės). Jų pasi
sekimo pas^lptis yra drūtas 
sveikas kūnas.

Milionierius Rothschield po 
mūšiui prie Waterloo, nešda
mas su savimi paslaptį, su ku
rios pagelba jis tapo milionie- 
rium, persikėlė per Anglijos pra
taką mažame laivelyje. Russel 
Sage buvo nenuilstantis darbi
ninkas ir sutaupė milionus. Kū
no sveikata pas jį buvo pirmo
je vietoje. Gyveno 90 metų, 
(iladston, nenuilstantis darbini
nkas, šalies tvėrėjas, turėjo ne
išsemiamą šaltinį energijos; už
laikė kūną pavyzdingoje svei
katoje ir gyvino 89 metus. Ce- 
cil Rhodes, kuris buvo myriop 
pasmerktas jam sulaukus 17 
metų, bet sekdamas papras
čiausias taisykles sveikatos už
laikymo, tapo vienas įžymiausių 
Anglijos valdininkų ir milionie- 
irų-filantropų.

Karolius XII, Napoleonas 1, 
Petras I, Von Hindenburgas, 
gen. Petain, Verdamo išgelbėto
jas, ir daugelis kitų atsižymėju
sių pasaulyje ypatų savais dar
bais buvo žmonės sveiki ir drū
ti; sveikata buvo pas juos pir
moje vietoje.

Nors mokslas yra gana svar
bus a (siekimui pasekmingo gy
venimo, bet mokslo neužtenka, 
kad būti pasekmingam.

Kokia nauda žmogui iš mok
slo, jeigu jis yra persilpnas, kad 
juo naudoties, arba nemoka 
kaip juo pasinaudoti. Tūlas ge
ležinkelių “baronas” išreiškė 
nuomonę, kad diena, kurioje jis 
pabaigęs taupyti pirmąjį tuks
iantį dolerių, buvus jam daug 
prakilnesnė, negw ta diena, ku
rioje jis gavo universiteto dip
lomą. Vaizdžiausioj i bėda yra 
su mumis, kad mes nemokame 
pasinaudoti, arba tiesiog nesi
naudojamo tomis progomis, ku
rios mums gyvenime pasitaiko.

“Pirmiau buvo geresni laikai 
ir buvo progos; bepig buvo pir
miau. Dabar kitokie laikai ir 
nėra progos žmogui pasirodyti 
kuo jis yra”, — tai]) mąsto dau
gumas.

Tokie žmonės netik klysta, 
bet ir kitus klaidina, šiandien 
yra tūkstančiai arba šimtai tūk
stančių tų progų, kurių mes ne
matome.

šiandien vaizboje ir išdirbys- 
tėje yra tūkstančiai tokių progų, 
bet trūksta žmonių jas užimti. 
Kompanijos reikalauja gabių 
vyrų šimtais, tūkstančiais ir ne
gali .gauti. 'fos vietos yra ap
mokamos ne po dolerį, kitę j die
ną, bet po $5000, po $10,000 į 
metus ir net siekia 75,000 do
lerių. Kaltė yra musų, ne ki
lų, jeigu mes negalime užimti 
tokias vietas. Tenai reikalauja 
žmonių ypatingo budo ir nenu
ilstančios energijos. 'Fenai rei
kalauja vadovų, o ne pasekėjų; 
tvėrėjo, valdytojo, o ne vergų. 
Jeigu mes turėtume užtektinai 
pilietiškos drąsos nusiimti tą 
priedangą nekaltybės ir išvysti 
save tikroje spalvoje mums 
butų nesulyginamai daugiau 
naudos, štai jums pavyzdis: aš 
patsai ir kita tūla ypata stovėjo
me prie vieno darbo: musų dar
bas buvo tas pats, aplinkybės 
tos pačios; reiškia, mes buvome 
yt vienodai apginkluoti. Mano 
draugas uždirbo po $200 savai
tėje laike dviejų mėnesių, kuo
met manp uždarbis siekė tik 10 
dolerių savaitėje laike to perio
do. Kame buvo skirtumas? Di
delis skirtumas buvo musų svei
katoje ir energijoje.

(Bus daugiau).

V. Viničenko

Momentas.
Pasakoji m a s.

(Tąsa).

—Ji nutraukė man nuo gal
vos kepurę, meiliai, jusliai nusi
šypsojo ir įsikišo ją savo šim- 
takvaldžio kišenių.

Kai bus reikalinga, sugrą
žinsiu... Sutinkate, ar taip? — 
ji smagiai pradėjo kvatoti.

Aš pažvelgiau į save ir pasi
jutau, kad man ištiesų taip ge
ra — smagu, interesinga.

- Kaip tamsta vadinies? aš 
urnai kreipiaus į ją.

Ji taip šelmiškai pažvelgė į 
mane.

Kode! tamsta nori tai ži
not?

Kaip kodėl? Įdomu žinot, 
kas per viena mano sąkeleivė.

Et, ko dar jus neprasima
nysite! Jeigu aš pasakysiu, kad 
vadinuos Ona ar Mare, - ar tuo
met tamsta žinosi, kas aš išti- 
krųjų esmi? Ne, nesakysiu.

Kodėl?
Nenoriu. Taip geriau. Aš 

irgi nenoriu žinot, kaip tamsta 
vadinies. Aš žinau tik tie kad 
tamsta turi rausvas akis, toliau... 
kokie tamstos plaukai? Rodos, 
rausvi. Taip... rausvi plaukai. 
Nu, ir taip toliau Vardas gi 
prasižengimas Argi ne taip? 
ji taip jusliai sutraukė antakius 
ir prasijuokė.

Ir aš prasijuokiau. Taip, aš 
ją pažinau, kur nors mes tu
rėjome gyventi kartu. Rasi ka
daise ji buvo puikus liaunutis 
berželis, o aš — vėjalis. Jo ža
li lapeliai šlamėjo tamsoje, kuo
met aš tykiame vakare niūnia
vau jai savo vėjo dainą. Kas tai 
įtikina mane, kad taip nebuvo? 
O rasi mudu buvom dvi varpi, 
kuriodvi stovėjo greta viena an
tros?

Kas tai sužinos, bet aš paži
nau ją senai, senai...

Miškas vis artinos, vis arti
nos. Jo tamsi siena neboja učiai 
tylėdama žvelgė į mudu Ir jo 
^vilgyj buvo kas tokia kerštin
go, šalto, užslėpta.

— Miškas... tyliai sukuždėjo 
mergaitė, žvelgdamos maniu 
rimtom nustebusiom akim.

Reikia eiti atsargiai — aš 
pastebėjau.

Klausykitės, nežinau kodėl, 
bet man suvis nebaisu... Tik 
šiai]) - labai interesinga... ji 
keistai prasijuokė.

Aš pažvelgiau į ją. šioje va
landoje ji atrodė stebėtinai gra
žia. Ir atsimenu, manyj susiu- 
bavo tokia didi, šilta sąjaus- 
nio banga; ot lygiai taip, kai]) 
kad jus nuobodulio vejami įei
tu! bažnyčion ir ten kartu su 
garsų bangomis tamstą užgula 
visa eilė naujų įspūdžių. Jus 
tuomet jaučiate, kad jums da
rosi be galo liūdna, šilta, jau
ku...

Ar girdit, tamsta dabar at
rodai stebėtinai graži aš ne
jučia nurengiau.

Ji truputį paraudo, žvilgterė
jo maniu ir nusijuokė.

—Nežinau, ką turiu atsakyti 
į tai.

Mudviem pasidarė tai]) links
ma—negudru. Tylėdami mes 
pagreitinom žingsnius miško li
nkui.

(Bus daugiau)

i

Puiki Kalėdų Dovana!
Gerhardo Hauptmanno 

Penkių Aktų Pasakos Drama

PASKENDUSIS
VARPAS

Lietuvių kalbon dailiai išvertė 
A. L a 1 i s

Tai vienas iš dailiausių lietuvių 
kalboje veikalų. Skaitai ir nori. 
Kas dar neturite šios knygos, 
pasiskubinkite įsigyti, nes greit 
gali pritrukti. Kaina- 50 centų. 
Gauti galima adresuojant taip:

J. Sirutis, .
1840 S. Halsled St. Chicago, 111.

SKAITYKIT IR PLATINKI!
“NAUJIENAS”.

IMPERFECT IN ORIGINAL



■; NACJJIENDS, cnieago, 111.

\IN-EXPELLER
kvicnos šeimynos geriausis draugas, kuris 
pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų, chartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
auginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų

kitę, kad gausite visada tų senai išbandytų 
. Nesi-

Pilnai tikėl , „
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. 
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šių senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLERIS parduodamas visose 

:ose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
buteliukų už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
augiau, negu už 35 centus.

F. AD. RICHTER & CO.
74-80 Washington Street, New York

Tel. Yards 3654.

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegijų; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalese ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždykų duodu rodų visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai. angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 S. KALSTEI) STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Daktaras WISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

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

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

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo Ir taisymo visokių daik
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedų, levor- 
volių ir kitokių. Kas ką pirksit pa* 
mane, tai aš viską gvarantuoju —1 
kad auksą pirksite, auksą ir gausit. 
Jei nebus auksas, tai $50 nafrodoi 
gausite nuo šio laiko.

, Taipgi priren
kam Akinius.

Kas turit silpnas akis ar trumpą re
gėjimą, arba galvos skaudėjimą, n® 
laukite ilgai, Dėt ateikite pas mana 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksiu 
akinius. Už savo darbą gvarantuo- 
jų arba sugrąžinu pinigus.

G. MILLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, optiefas 

Tel. Canal 5838
2128 W»t 22-ra gatvė. Chlesąs

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Šalie 8t., Chicago, III.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1544 MILW AUKSE AVĖ., Chicago, I1L 

Tel Humboidt 97.

•R. W. YU$ZKIEWIC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
tari akaudamas arba ailpnaa akte, a( 

alvoa skaudėjimo, atsilankykite pas .
1155 Milvvaukee Avė.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare.

4* 1 ■

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup infgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kaanlcka, Perdėtinia 

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

.J* JOKUBAUSKUI, Bridgeporto a 
pielinkės Naujienų agentui, atsisar 
knis nuo savo vietos, jo vieta užėm 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted s*

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gij< Pritaikymo Akinių 

Gerumų Stiklo Gvarantuoju 
Valandos nu® 5 iki 9 vakare. 

Br K. NORHAITIS 0*h. I. 
1617 N. Robey SU Chicago. 
Komp. Milvvaukee ir North av, 

Tel. Humboidt 4613.

Garsinkitės “Naujienose”

Korespondencijos
PITTSBURGH, P.A

Diskusijos.

Lapkričio 25 iLet. Mokslo Du
jos salėj buvo diskusijos, suren
gtos LSS. 6 kuopos. Paskelbi
muose buvo garsinta, kad dis
kusijos bus apie ‘Tėvynės gy
nimu”, bet svetainėje vakaro 
pirmininkė, d. Dr. Baltrušaitie
nė, paaiškino, kad sulig kuopos 
tarimu, įtrauktu protokolai), bus 
diskusuojama klausimu: “Ar 
socialistai gins tėvynę socializ
mo gadynėje?” Diskusijos bu
vo betgi labai silpnos, nė vieno 
nebuvo, kad butų galėjęs ką rim
ta tuo klausimu pasakyti.

Buvo diskusijų ir apie tai, ka
trie soicalLstai geresni, kairieji 
ar dešinieji. Bet ir čia buvo 
daugiau kits kitų niekinimo, ne
gu rimtų argumentų ir prirody
mų. Iš kairiųjų pusės ypačiai 
teko laikraščiams, kaip Naujie
noms, Laisvei ir Keleiviui. Po
“diskusijų” buvo balsavimai 
(rankų pakėlimu), katrie gere
sni, ir už kairiuosius pakelta da
ugiau rankų. Buvo pastebėta, 
kad balsavimas turėtų eiti klau
simu, kuri pusė geriau dalyką 
išaiškino, bet į tai neatkreipta 
domos.

Man regis, kad tokios disku
sijos nedaug naudos atnešė nė 
patiems socialistams, nė ki
tiems, juo labiau, kad patįs dis- 
kusuotojai nedidelį supratimą 
teturi apie klausimus, kuriuos 
jie nori kits kitam išaiškinti. 
Kits kito niekinimai tai ne argu
mentai, ir jais nieko negalima 
prirodyti ne įtikinti.

—Buvvęs diskusijose.

Del koresp. šnipo priekaišto.
Pittsburgh, Pa. — Naujienų 

279 nu m. tilpo korespondencija 
apie vietos Lietuvių Mokslo dr- 
stę. Tarp viso gražaus aprašy
mo korespondentas Šnipas nu
siskundžia ant J. Virbicko, kad 
jis ką ten šokinąs pagal savo ar
monika. c

Kadangi apie Liet. Mokslo Dr- 
stę yra susispietusios visos ge
resnės lietuvių spėkos, tai aš ir 
padariau skundą ant kurių-ne- 
kurių korespondentų, kur mela
gingomis korespondencijomis 
(daugiausia jų tilpo Laisvėje) 
tik šmeižia lietuvių vardą. Ir 
kadangi nebuvo prirodyta, kas
taip daro, tai Draugija, supran
tama, kitaip ir negalėjo pasiel
gti, kaip tik pasiskundimą at
mesti.

Bet vis dėlto tas pasiskundi
mas gal atneš gerų gaišių. Juk 
ir patsai d. Šnipas parašė į Nau
jienas gražią korespondenciją ą- 
pie Liet. Mokslo D-stės ir kitų 
draugijų gerus darbus veikia
mus visuomenės dirvoje.

Kas dėl Virbicko, jis nieka
dos neužkenkė jokiai draugijai 
ką-nors pakilaus veikti. Mano 
kaltintojas, tikiuosi, ir patsai ge
rai žino, kad Virbickas dalyvau
ja visuose beveik viešuose pa
rengimuose, neveda jokios po
litikos ir dirba, kiek jis dirbti 
pajiegia, lietuvy visuomenės la
bui, nekenkdamas jokioms par

tijoms. Nesivaržykime dėl dar
bo — jo pakaks visiems, tik dir
bkime teisingai, be žeminimo ir 
niekinimo kitų.

—Juozas Virbickas.

CHICAGO HEIGHTS, ILL.

Atsitikimai.

—Lapkričio 23 pasimirė 
lietuvė, D. Jonelienė, apie 
metų amžiaus. Ji mirė staigia 
mirčia, todėl buvo padaryta la
vono revizija ir surasta vidu
riuos nuodų. Tada policija su
ėmė du gyvenusiu pas ją įna
miu, kad iškvotus, ar ne jie yra 
kalti, ir tuo tarpu laiko uždarę 
kalėjime. Bet vietos moters, 
kur su Joneliene draugavo, sa
ko, kad ji pati turbut priėmus 
nuodų, dėlto kad keletą dienų

čia
40

prieš tai ji išsitarus, jog neužil
gio mirsianti.

Tatai jos mirtis kol kas pasi
lieka paslaptis, ir gal būt, kad! 
kiti nekaltai turi dėlto kentet 
kalėjime.

—Pačiame vid/unniestyj, die
nos metu, kažin koks italas 
.skustuvu perpjovė kitam žmo
gui gerklę. Už ką, tikrai neži
nia. Pasakojama, kad dalykas 
buvęs toks: minėtas italas dir
bęs vienoje geležies liejykloje. 
Dirbtuvės sargas, ko tai supykęs, 
pagaliau p ra mušęs tam darbi
ninkui galvą. Antrą ar trečią 
dieną po to italas, susigavęs sar
gą mieste, atsikeršydamas, pa
vartojo skustuvą. Sako, žandas 
perpjautas net du sykiu taip, 
kad dantįs matyt. Piktadarys 
tapęs suimtas. —Slapukas.

EAST CHICAGO, IND.

Dabar patsai vakarų sezonas, 
ir vakarų rengėjai dirba išsijuo

sę. Lapkr. 25 T.M.D. 127 kuo
pa statė “E^propriaciją” (jau 
rašė kitas koresp . nr. 284. —
Red.). Dabar, adventais, LD.- 
LD. 70 kuopa rengia vakarėlį su 
programų. L.A.U. Klibas taip
jau mokinas veikalėlį “Mulkinę 
ir Mulkintojai”, kurį žada sta
tyti sekamų metų sausio 13 die
ną, o LSS. 201 kuopa taipgi pa
siėmė mokintis vieną veikalą, 
kad pastačius jį netrukus po ka
lėdų. Be to, ta pati kuopa ke
tina susitarus su LSS. 217 kuo
pa iš Indiana Harbor, surengti 
vakarą LSS. XII Rajono naudai, 
dėlto kad Rajonui pinigų reikia, 
o kasa jo apituštė. Be pinigų 
juk sunku kas veikti.

★ * *
Kad pasitaiko susieiti su kitų 

miestų lietuviais ir imi kalbėt 
apie tai, ką East Chicagiečiai 
veikia, tai dažnai išgirsti pasa
kymą: “Bepig jums ir veikti, 
kad gyvenate netoli nuo lietu
vių inteligentijos centro” (sup
rask Chicagos). Bet toks prie
kaištas ar pavydas vargiai be
gu pateisinamas. Kad stengia
mės čia kartais surengti prakal
bas ir laiškais kreipiamės į Chi
cagos draugus iš inteligentų, 
kviesdami kalbėti, tai dažniau
sia j laiškus ir atsakymo negau
name, o jei atsako, tai atsaky
mas paprastai esti toks: “Atsi
prašau, gerbiamieji, bot atvykti 
negaliu...”

Dabar LDLD. 70 kuopa, LSS. 
201 kuopa ir L.A.U. Kliubas jau 
senai yra nutarę rengti prakal
bas. Komitetai suka tik galvas, 
iš kur čia reikės gauti kalbėto
ją — nors ir arti... inteligenti
jos centras. —Pipiras.

WAUKEGAN, ILL.

Lapkr. 29 dieną LMPSA. 47 
kuopa buvo sutaisius vakarą su 
skrajojamąja krasa. Buvo ski
riamos dvi dovanos, viena mo- 
terims-merginoms, antra vy
rams, kur daugiausia gaus atvi
ručių. Dovanas laimėjo p-lė 
Kazimiera Stasevičiutė ir Anta
nas Sabeckis. Publikos buvo 
pilna svetainė, linksminos visi 
gražiai, ir galima tikėties, kad 
moterų kuopa turės pelno.

LMPS. 47 kuopa dar tik trįs 
mėnesiai kaip įsikūrus, bet jau 
spėjo gerokai sustiprėti ir savo 
darbštumu įgyti sau plačios 
žmonių simpatijos. Ligi šiol 
kuopa buvo surengus jau vieną 
spektaklį, vieną šiaip pramogų 
vakarą, o po kalėdų rengiasi vėl 
suruošti gražų vakarą. Apla
mai, savo darbštumu ir gyvu
mu progresyviosios moters vi
sai nemano užsileisti vyrams.

—Girios Paukštis.

INDIANA HARBOR, IND.

Purtosi nuo literatūros.

Sužinojęs, kad vietos šv. Fra- 
nciškaus 5-kių ronų draugija 
rengia vakarą-balių lapkr. 29, 
pasiėmęs dėžę įvairių knygų nu
ėjau pardavoti. Susiradęs ba
liaus tvarkylą, klausiu jo, ar ga
lėčiau čia pardavinėti literatu-

rą.
—Kodėl ne, by lik kas pirk

tų, — atsako tvarkyki.
Kampe pasiskleidžiau knygas. 

Priėjo keletas vyrų, žiūrinėja, 
| varto, renkasi. Bet štai ateina 
tas patsai baliaus tvarkyki ir lie
pia man pasiėmus knygas eiti 
sau. !

—Kas per priežastis? — klau
siu.

—Kad daugelis narių protes
tuoja... Sako, kad bedieviškos 
knygos.

—Bedieviškų kažin ar čia yra 
kurios. Daugiausia darbininki
škos ir šiaip įvairios knygos. 
Pirkėjai gali pasirinkti, kokios 
jiems gei’iau patinka, — aiški
nu. B

—Well, mes nenorime ir ga
na.

Ką daryt, manau sau. Kad 
jau liepia kraustyties, reikia 
kraustyties. Ir išėjau.

Rašau apie tai tik dėlto, kad 
parodžius, kaip žemai dar stovi 
supratime ir išmanyme kunigų 
globoj esantieji žmoneliai. Jie 
purtosi kiekvieno geresnio laik-
raščio, kiekvienos mokslinės 
knygelės ir dreba, kad beskai
tant jiems staiga neatsiverstų a- 
kįs ir neparegėtų platesniojo pa
saulio. Jiems geriau, kad savo 
nežinioj ilgais žiemos vakarais 
besitrynus po saliunus, negu pa
siskaičius gerų raštų ir palen
kus savo smegenis veikti, pro
tauti.

Tikra dar dvasios ubagija.
—Knygius.

CAMP DEVENS, MASS.

Tai viena cįidžiulių kareivių 
stovyklų, užimanti didelį žemes 
plotą. Tarp kelių dešimčių tūk
stančių kareivių yra daug ir lie
tuvių įvairiuose reginiui tuose. 
Lietuviai, matyt, nori susižino
ti, kiek iš tikro jų čia yra. Lap
kričio 27 buvo susirinkimas Co- 
lumbus Dailėj ir septyniasde- 
šinits penki lietuviai padavė sa
vo vardus, bet tai toli gražu dar 
uc visi. Be to, apie trisdešimtį 
jų išvežė jau į South Caroliną. 
Lietuviai didžiumoj paeina iš 
Connecticut valstijos.

Netoli nuo čia yra miestelis 
Lowell, kame gyvena apie pen
ki šimtai lietuvių šeimynų. A- 
pie jų veikimą neteko nieko pa
tirti. Jie užlaiko bažnyčią, bet 
jų parapijon priklauso ir daug 
lenkų. Patsai klebonas labai 
sunkiai lietuviškai kalba.

—Kaz. Stepanavičia.

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC 

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

PEARL (ĮUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kuri ilsino* 
čiame dykai.

Georgi & Vitak MusicCo.
1540 W. 47th St.. Chicago, III
■III® nsmiiiiai lihi Ii iii * 1,1 ■ ■> rtu.l.-*. U .......... .

GARSINKITĖS * 
“NAUJIENOSE”

Del pseud. “Slapukas”.
Naujienų 284 nuni. tilpo ži

nutė iš West Sidc, Chicago, ant- 
galviu “Sukruskim.” Po ta ži
nute pasirašo “Slapukas.” Ta
sai draugas tur būt pasiskolino 
mano slapyvardį, nes pirmiau 
niekados neteko pastebėti Nau
jienose kito pasirašant Slapuku, 
išskiriant manęs. Todėl prašy
čiau to draugo nesideti svetima 
kepure; geriau butų, kad jis pa
sirinktų sau kitokį slapyvardį.

—Slapukas.

■i ............r-i.

AKIŲ SPECIALISTAS t. 

Akla Egzaminuoja Dykai 
Gyvenimas yra ta*- 

ėiaa, kada pranyksta 
regėjimas. 

Mes vartojam papo
rinta Ophthalmomet* 
•r. Ypatinga doma 
atkreipiama | vaiku. 
Valandų: nuo 9 ryte 
Iki 9 vakaro; nadlld. 
nuo 10 iki 11 dian«.

Redakcijos Atsakymai |
J. Martui, KenosfiaTWis. —- 

Apie vakarą pakaks to, kas jau 
kito korespondento buvo anks
čiau rašyta.

♦ ■■i ■■

Nusipirk Mosties.

Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatum Co. Prieš eisiant gult iš
tepk veidą mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toji niostis išima pienius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P.O. Bx 36. Holdbrook, Mass

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI HAITIS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicage

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
8203 S. Halsted St., Chicage.

Tel. Drover 7179.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

Vyrišky DrapanųBargenai 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa 

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

Nau'ji, daryti gatavi nuo $15 ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu parauk 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba: 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0C 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir ve 
karais.

' S. G O R D O N
1415 S. Halsted St.. Chicago, Ift

Šokių Mokykla

Prof. J. KLOVAS
Tel. Canal 7270 Prof. J. ŠLAŽAS 

Mokiname sulig naujausia mada visokius lo
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Pa- 
nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:46 v. rak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St., Chicaro, UI 

Duodama Privatines Lekcijos

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metų patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

Valandos kasdien nuo 9-7. Ned. 10*12

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4117

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

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

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2-rM 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ižryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pieta- 

Tel. Haymarket 2434.

w i , -T -• JT. .iTiru Ui

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Statomas per 16 nte 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akuloris.

Gydo aitrias ii chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1028 W. 13t> 
St. netoli Flak St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 metai praktikos

PASITARIMAS DY^AI
Dr \Vhitney J

505 S. State st., kertė dongress 
Valandos: 9 ryto iki 8 vakare; 
Nedėldieniais 10 iki 2 popiety.

V 0

BR.G.M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas , 

8149 S. Morgan St. kertė 32 >t 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboidt 1278.

M. S AH U D M. D.
Senaa Rusas Gydytojas Ir Chirurgas. 

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

Kampas North Avė , Kambarys •(>•. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 ilryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakare.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Mtoias Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western ava.

Valandos: 9—12 ryte; 2—B 
vakare.

Telephone Yards 5033

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

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. A. I- EPŠTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188 

, ■„iii ' n "iHT

Telephone Drover MM

Dr. A. A. Roth
Ir vtoų ebraaUk« Hg>

VALANDOS: 19—11 ryto, 4—• g® I 
vakar*. Neddldieniaie 19—1 P®

1354 S. HALSTED ST., arti 84 M* 
CHICAGO. ILL.
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CHICAGOS ŽINIOS
Padėkojo uz 
pačią

Dulkes ir ^ažin koks dvokiantis ir iškrapštęs iš kažin kur vieną
numerį Draugo, parode pagar-

“Karės nuotakos 
scenoj e

koje “Karės Nuota

gai gerai lošė vyriausioje — Ja
dvygos rolėje — p. P. Maliorie- 
ne, ir motinos A. Meilienė. Ki-

P-

Kuosaitis.
Lošimui pasibaigus dainavo 

choras, p. Katiliaus

Turskis solo,, ir Lietuvių Mote- €

tnas, Be to dar buvo mažos 
mergytės, Grušiutės, solo kor
netu. Koncertinė programo tia

kalbant aplamai.

tuviu Moterų Chorą. Sudaina- 
vo jis tris dainas, ir sudainavo 
taip, kad jeigu surengus visu, 
kiek Chicagoj yra, lietuvių cho
rų kontestą, aš neabejoju, kad 
jaunutis Moterų Choras laimėtu 
pirmą prizą. Matyt, jį veda tik
ra artisto ranka. —Rep.

<ių, Louis Bushtin, 1640 Wa- 
burn gt., subatos vakare, kir- 
i nužudė savo moterį Sarą 
vvnių vaikų motiną. Du jau- 

kudikiai (dvynučiai) 
ėn. amžiaus, 
les Liaunu žuioužudžio

n

diego į tryliktosios gat-
i ir atsidavė i jos ran-l

mano, kad Bushtin 
s. Klausinėjimo lai-

ki

epr
P

. kirviu pačios nosį, idant 
uis jai ko nors atsimini-

daugi ji nebenorėjusi gimdyt 
n daugiau vaiku.
Apžiurinėjant lavoną tečiaus

ąuteškinta kirvio smūgiais.
Bushtin laikomas kalėjime. 

Bus pašaukta daktaras ištyri
mui jo proto stovio.

Reikalauja $7,500,000 
padengimui miesto 
išlaidu v

Miesto
kur tapo
tartus su
denu reikalu sušaukimo nepa-

išsiųsta Springfieldan
gubernatorium Law-

matėsi su gubernatorium ir ap- 
reikė jam, kad sekamais metais 
Chicagos miesto iždas turi būt

Dr. K. Draugelis
DENT1STAS

Nuo Gruodžio 1 d. šių metų 
Ofisas atdaras kasdien iki

9 vai. vakaro; Nedėlio- 
mis iki 12 v. dieną.

3261 SO. HALSTED STREET 
Phone Drover 5052

Chicago

padidintas $7,500,000. Priešin
game atsitikime miestas busiąs

šųjų darbų.
Gubernatorius Lavvden betgi 

atsisako šaukti legislaturos po
sėdį, bent tol, kol nebus įteikta 
jam formalis reikalavimas, pa- 
tvirtintasyyisų atsakomųjų mie
sto valdžios įstaigų.

Nubaudė keturis automo
bilių vagilius.

Teisėjas McGoorty pereitą su- 
bata nubaudė keturis automobi- *.

mą p a 1 i s n o t i juos.

tavojimui”. Vagiliai dar jauni 
vaikėzai, nuo 19 iki 20 metų am
žiaus.

L.S.S. 174-tos kuopos 
vakaras.

Vakar Meldažio svetainėje L.

sproriacija.

siu, kadangi jo turinį jau žino 
chieagiečiai. Lieka pasakyti žo- 
dis-kitas apie lošimą.

Pirmų pirmiausia reikia pa-

imtinai visi sunkaus darbo žmo
nės. dargi lik pradedą pasirody
ti ant pagrindų. Neveizint to.

i na i. Vietomis jie dargi 
ikri musų “prote

Ini.”
Koncertinę programo dali iš

pildė Keistučio N yru Choras ir

M. Girniaus, l iek choras, tiek 
kvartetas ylin šauniai sudaina
vo keliatą parinktų dainelių.

Žmonių buvo vidutiniai. Ma-c

nau, kad rengėjai turės šiek- 
tiek ir pelno. —K. Janiontas.

\Vetern Indiana

les Markino, mirtinai pašovė po- J 
lieista M. McGough’ą, kuomet<• O 4. ’ ,

vežimu, prikrautu vogtų anglių.

tis pasitaisymo maža. O jeigu

gyvasų, lai daktarų manymu, 
jis vistik liks amžinu kolieka.

Žudeika dabar gailisi padary-

ko po valandos įti kinę, taigi ne
turėjęs tikslo nušauti minėtą

Kiek tapo pavogta 
automobilių?

Pradedant sausio 1 d. 1917 m.
iki pereito nedėldienio automo-

automobilius, iš kurių 2,178 vė
liau tapo surasta ir sugrąžinta 
jų savininkams. 881 automo
bilius tečiaus nepasisekė suras
ti.

Vien tik lapkričio mėn. tapo 
pavogta 293 automobiliai, iš ku
rių 199 nebesurasta.

Prakalbos
Rengia 

! L W. W. ORG.

Utarninke, Gruodžio 4 d., 1917.
MILDOS SVETAINĖJE, Ant Trečiųjų Lubų

Pradžia 8 valandą vakare
Šiose prakalbose bus kalbama apie darbininkų 

judėjimą Rusijoj ir Suvienytose Valstijose, ir kokiuo

KOMITETAS.

tarnauja S. V. kariuomenėj, pa
siuntė. Ottis’ui Olsonui ilgą-ilgą 
padėkos laišką už užleidimą 
jam savo.... moters Eleanoros. 
Mat pastarasis, pajutęs, kad jo

žodį “netemdysiąs besimylin- 
čiųjų balandėlių laimę”. Iš to 
džiaugsmo taigi Roy atpleškino 
Olsonui ilgą padėkos laišką. -O 
pastarasis, kad pasiliuosavus 
nuo savo “bėdos”, nunešė laiš
ką teisėjui ir — gavo divorsą.

Skerdyklų darbininkai 
bruzda

bėgiu sekamų keturių dienų, or-

lų darbininkai turės nuspręsti: 
dirbti ir toliau už dabar gatina-

nas, sustreikuoti. Unijų valdy
ba įsitikinus, kad milžiniška da
uguma stos už tai, kad paskelbt

mdytojus išpildyt savo darbini
nku reikalavimus, v

telmoniški, kad nepriėmė dar
bininkų delegacijos, nunešusios 
jiems savo draugų-darbininkų 
reikalavimus. Dabar taigi klau
sima turės išrišti kova. Ir esą

darbininkai.

Dar tebejieško
Polrcija»vis dar įieško viešbu- 

šio savininko, Harrison Stovvel- 
l’o, kur kiek laiko atgal nežinia 
kokiu budu “pražuvo” iš ('bi

Dviguba 
bėda

Ponas Guerin, automobiliaus 
savininkas, užsimanė “praleist 
laiką ant tyro oro’’. Aprengė 
moterį, pasikvietė savo draugą 
Stanlev’a ir dui automobiliu— c

kiek lik jis neša. Nelabasis bel-

ta automobiliu. Pono Guerin’o 4. 4.
automobilius smogė svetimąjin

p-ia Guerin tapo nuvežta į li
gonbutį, o pats Guerin ir Stan- 
ley’as šaltojon — už važinėj i- 
mąsi būnant neblaiviu protu. 
Dviguba bėda: Guerin dabar tu
rės užmokėti dvi bilas dakt i
rui ir policijai.

Brangi klaida
13

tnyčios naktį kaž-kokiu budu 
ponios Cook, 561 NV. 13 gat.,

moklino. P-ia Cook nelemtąjį 
svečią betgi pasitiko — pokeriu.

vest p. Rusą j pavieto ligonbutį 
kad susiuvus perskeltą galvą.

Pirma diena Chicagoje

nėse valstijose Kansase, Miss- 
ouryj, Oklahomoj ir New Me- 
xicoj, važiavau į Chicagą.

Nejauku pasidarė ir nubodo 
gyventi tarp svetimųjų. Per tą r

lietuvio

Pribuvau.
Vaje, dievuliau tu mano! Na-

mas apdainuojamas garsusis 
miestas, su savo įvairiomis pui-

'liesa, tųjų visų linksmybių 
r negalėjau pamatyti, bet

.ydau. Durnai padanges apte
mdę slepia nuo žemes saulės

Indiana Harbor, Jnd. — LSS. 217 
"I^jnętinis susirinkimas įvyks pa- 

i - ,r. . , - - - -’radžia 7:30 v! 
vakk—Visi draugai atvykite paskirtu 
Luku. Bus valdybos rinkimas 1918 
inetams. Norintįs prisirašyti prie 
vietinės kuopos meldžiami ateiti da- 

—B. Matonis, Rast.

JIEšKO PARTNERIŲ
Bildesys, užimąs gatveka- sinimą, jog šį vakarą Giceroje ^>2 —’J’J vdėti.

rių, “eleveiterių” ir visokių ve
žimų tiesiog misis draskė—nors 
bėgk iš to “palaiminto” miesto.

Ret tai nieko, maniau sau:

miestelyj netoli nuo Chicagos, 
kur lietuvių randasi, ir bus ge
ra.

rasti nors vieną lietuvių koloni
ją < ’

Gatvėj stovinčio policisto pa
klausiau:

viui gyvena?
— Apie Halsted strytą, kaip 

aš žinau... visame mieste aplin-

Sužinojęs, kaip pasiekti Hal
sted gatvę, netrukus jau ten ir 
buvau. Važiuodamas gatveka- 
riu iš šiaurės j pietus Halsted ga
tve, mačiau daugelį lietuviškų 
parašų: “Lietuviškas saliunas”-, 
“Lietuviška užeiga”, “Lietuviška 
aptieka”, “Lietuvis graborius”, 
“Lietuviškas daktaras” ir tt.

Na, manau sau, dabar tai jau

Mano širdis truputį atsigavo. 
Pasidarė maloninus.

psnį, kad turėjau savo nosį ran
ka užsidengti, ir negalėjau kaip 
reikiant alsuoti. Nei nepama
čiau, kaip mano akyse sumir
gėjo parašas didelėmis raidė

mis:

Tada jau supratau kame da-

pie lietuvius 
dirbamąsias

lų kalbos vardu 
r buvo rašyta a- 
darbininkus ir jų

tų aprašymų žino-
į.iii. 1<;ik yi-n tie stoelc yar<lni. it- 
diibiir jau žinojau, iš kur tas 
baisus kvapas eina.

Susitikdamas žino

kais veidais, karts nuo karto gi
rdėjau lietuviškai kalbant. Ak, 
kaip malonu girdėti prigimtą 
kalbą po dvejetą melų jos ne

Visą dieną išsivaikščiojęs ir 
nuvargęs, vakare užėjau vienon 
restauracijon pavalgyti. Tar
naitė, su šypsą lupose priėjusi 
klausia, ko aš norėsiąs. Žino
ma, kalba anglikai, bet iš akcen
to supratau, jog ji neamerikie- 
tė gal lenkė, ar gal lietuvai-

tais.
links-

mesnis, klausiu jos:
Kokia tamsta dar kalba kal-

Labai malonu susitikti to-

vau.
O, tamsta jų gali sutikti ši

mtus, be manęs.
Bet tamsta dar pirma, ku-

Kad svečiu restorane beveik

mą indijonų New Mexikos val
stijoje, apie pačią Mexiką. Ma
no pasakojimai ją, matyt, užin-

ant viršaus aptiekus durių, įė
jau vidun. Nusipirkęs cigarą, 
klausiu:

Ar tamsta lietuvis?
—Taip, lietuvis.

Gal būtute taip malonus pa
sakyti man, kur čia butu koks 
nedidelis miestelis netoli Chica-

na?

ra. Patarčiau važiuoti kad ir į 
Cicero, ten daug lietuvių yra,

Išaiškinęs, kaip ten nuvažiuot

įsidomėjęs adresą ir pasakęs a- 
čiu už viską, išėjau ir, įsėdęs

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie

PAJlEšKAl' partnerio su p 
šimtais dolerių ($5(10). Turi l 
bi ypatų ir kalbanti angliškai 
gera, kad rastųsi toks, kurs y 
daktarų dirbęs. Platesnių 
kreipkitės ypatiškai arba laiš 

M. V. Mickevich.
3548 S. Halsted St., Chicago, III.

u ga-
Balų
žinių

* . i • - • •• v piivaivjr, /j m Lie-Atvykęs ) Cicero ėmiau Jie-s- luvi,, Mot Prog,. Sus. <) kuopa dn- 
kol vietos, kur tas vyčių vaka-18',“J;
ras buvo rengiamas. Vaikų pa- 
siklausinėdamaš, šiap taip sura
dau.

v v . . -v- V i jr«..n<,u purouzius ger-Maza, salta svetainele, uzpa- biamai žemaitei musų pilną jai už- 
kalyje bažnytėles. Susirinkę ke
lintas moterėlių, diedukų ir ma
žų vaikų, kurie darė lokį truk-

su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 

i norime tą vakarą padaryti vienu iš 
' pasekmingiausių, kad parodžius ger-
uojautą. .Xak Rengimo Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ
n a n ■ ■ Vyram? ir Moterims VI-11 A U U fl I JOKIOS rųšie? metalo11 U ll fil U I ari>a medžio dirbamose■J Ji 11 U Ji | fcapof-e, ' fabrikuose, ko

teliuose, restoranuos, ea- 
/Junuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit mušt) DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employment Eschange 
i-ras augŠtas.—179 W. Washington st

su mano kaimyne, su kuria ša
lia sėdėjau.

štai pasirodo scenoj pirmi
ninkas ir praneša, kad jau va
karas prasidėsiąs. Tikrai ir 
prasidėjo —viena valanda vėliau 
ne kaip buvo garsinta.

Buvo statoma “Byla dėl mar
kos”. Ak, dievuliau tu mano, 
jau gi ir aktoriai, ir lošimas!

Pasaulio Pramoniečių organizaci
ja rengia masinį viešą susirinkimą 
utarninke, gruodžio 4, 7:30 v. v., Mil
dos svetainėje, 9-čios lubos. S. Hal
sted, prie 32 gtv. Kviečiame skait- 
meningai susirinkti. —Komitetas.

Indiana Harbor, Ind. — Lietuvių 
Vyrų ir Moterų Apšvietos draugijos 
metinis susirinkimas įvyks utarnin
ke Gruodžio 4 d. A. Mikalavičiaus 
svet., 2112 — 137 St., pradžia 7:30 
vai. vak.—Visi, draugės ir draugai, 
atsilankykite ■ paskirtu laiku. * Bus 
renkama nauja valdyba 1918 melams. 
Kurie norėtumėt pristoti prie šios 
draugijos kviečiami taipgi ateiti, ši 
draugija yra laisva, nė kokiu prie
vartų nerti. P. Matonis, Rast.

je, matau tokį “teatrą”. Bet 
vis tiek, iškenčiau, išsėdėjau iki

Lošimui pasibaigus kažin

bą laikyti. Pynė, paistė ir pats, 
matyt, nesuprato, ką kalbą. Bet

kad darbininkai valdą pasaulį, 
kad jie visų skriaudžiami, spau
džiami, net ir jųjų protas išnau
dojamas, o kapitalistai visus ir 
visą pasaulį engia...

Po prakalbai, kits toks pats

iš spausdįntos knygutės, 
paskaitės apie vieną lapą 
kė, jogei nenorįs daugiau 
tyti...

Po visam buvo šokiai, 
tiek ši karta. Kita kartą
pasižiūrėti, ką musų socialistai, 
ką tautininkai veikia. V. Romeo.

Bet
pasa-

REIKALINGAS: vedęs žmogus už 
janitoriu, duodama fialas: Atsišau
kite į ofisą 28 E. 23rd St., arti Wa- 
hash (Basement). Chicago.

REIKALINGA 100 patyrusiu ir ne 
patyrusių merginų tvarkyt vilnones 
nuokarpas. Mokama gera mokestis.

B. COHEN and SON 
1244 So. Union avė. • Chicago.

REI KALINGAS atsakantis biičefis. 
Tari mokėti savo darbą gerai. Atsi
šaukite į 358 W. 33rd St., Chicago, 
Tel. Drover 4796.

Town of Lake, Davis Sąuare Par
ke bus paskaitos apie '‘Šveicarijos 
Demokratiją”, iliustruotos krutamais 
paveikslais, panedėlyj. gruodžio 3 d. 
1917. Vaikams 4:30 vai. po pietų: su
augusiems 7:30 vai. Inžanga dykai.

LDLD. 45-tos kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks utarninke, gruo
džio 4 d. 8 vai. vak. M. Meldažio svet. 
2242 W. 23rd PI.—Malonėkite visi at
silankyti. nes reikės rinkti valdybą 
1918 metamsv Beto, turime daug ir 
kitų reikalų apsvarstyti. —Valdyba.

į ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau savo tėvo Jeronimo Sta

nkevičiaus, arba Joe Stankaus, paei
na iš Suvalkų gub., Garlevos parapi
jos. Augštas, tamsios pažiūros ant 
veido; 50 metų amžiaus, seniau gy
veno E. St. Louis, 111. Jis pats, arba 
kas jį pažįsta malonėkite atsisaukt. 
Aš atlyginsiu išlaidas.

Jonas Stankevičius, 
2912 W. 39th PI., Chicago, III.

Pajieškau savo dukters J ievos šim- 
kaitės. 14 metų senumo. Prasišalino 
nuo manės jau 2 savaitės; tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, pailgo 
balto veido, ant abiejų žandu po ap
gamą; 5 pėdų ir 3 colių augšeio. Gi,r 
<tėjau. kad gyvena čia-pal Chicagoj. 
Kas praneš suras ją tas
gaus 5 dolerius dovanu.

Antanas Shimkus, 
VALDŽIOS NUSTATYTOS 5553 So. Košt nėr Avė., Chicago.

KAINOS CHICAGOJ-------------------------------

eisiu

šiandie
nend-
... 7%—8%c

(Maišas)

bač

142—149 
. 33—37c

Maišas 
.135—145 

32—35c

PABŪGO mano pusbrolis. Jonas 
Molikaitis, 5 pėdų. 8 colių, melsvų a- 
kii.L rausvais plaukais, ir apskrito 
veido, paeina iš Kauno gub.. Rasei
nių pavieto, Tauragės valsčiaus ir 
miestelio. Kas jį suras gaus $10 do
vanų. Mano adresas —

Jurgis Motikailis, 
mal St., Chicago, III. 
Jei. Canal 4414

PARDAVIMUI

PARDVODAMA pigiai barber shop 
arba galima pirkti pusę—už pigią 
kaina. Atsišaukite laišku į Naujie
nas No 254. Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai auto
mobilius FORDAS, vartotas tik tris 
(3) mėnesius. Pardavimo priežastis 
-—savininkas turi eiti į karę. Norin
tieji pirkti atsišaukite tuojaus į:

K. Eneizirag,
361 E. 116 St. Kensington? III.

PARDl 01)1 grosernę ir saldainių 
krautuvę, lietuvių ir lenkų apgyVen
toj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Turiu parduot, nes einu į kitą biznį. 
Rašykite laišką šiaip:
No. 155 “Naujienos”, 1840 So. Hal
sted St. arba telefonuokite taip:

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paauktBt m- 
vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigik kainą, 8125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už f20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandu,, 2 rmikirj divonij, ciavcn- 
port, taipgi 9525 pinnu su 25 m. *va- 
rancija už D15 ir $225 Victrola ■■ 
brangiais rekordais už $60.00. Iii 
yra retas pigumas ir Jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus fyve- 
nat. Viskas vartota vos 9 savaitei. 
Persiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1123 
So. Kedzie avė., arti.. 22-ro» gat.. 
Chicago, IHCukrus, burokų arba 

rių, 1 svaras ....
Miltai

U bačkos maišas .
% bačkos maišas .
5 svaru bačkos maišas

Rugių Miltai
Bonemian style %
5 svarai ...............
Balti % bačkos .
Juodi, % bačkos .
5 svarai ..........  ._.
Graliam miltai 5

Corn Meal
Balti ar geltoni .

Maisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancy hcad.................... 10%—14
Bluc rose .........................

Bulvės
N 1 Wis., Minu, ir Dak. .

Pienas
Condensed, geriausia .... 16—
Vidutiniškas ...........
Evaporated, nesald. .

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių ....... v ■
Plytose ....................

Butterine
Plytose ....................
šmotuose ................
Vidutiniškas ...........

Kiaušiniai
.švieži extra ...........
Refrigeratorių, extra 
Tefrigerarorių N 1 

Pupos (beans)
N avy ........................
Lima ........................

Slyvos, geros svarui...
Vidutinės................
Prastesnės .............. :

Kumpis, geras, svarui
Prastesnis ......... . . .

Lašiniai geri, svarui .
Prastesni ...'............

Taukai
Dėžutėj ........... .........
Palaidi, geriausi ....
Paprastieji ...............

Kalakutai
švieži ......................
Šaldyti ......................

Vištos
šviežios....................
Šaldytos ...................
Gaidžiai, švieži .......
Šitokiomis kainomis groserninkai 

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

. 1.20—1.35 i

... 29—34c '
maiš. 30-35 

svaras!
. 5%—6y2c

••6 7e Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir 
Antano Valatkių ir pusseserės Vero- 
nikos Valatkiutės. Paeina iš šedu;

p , vos parap., Pabiržėlių kaimo. Taipgi 
U.j a.jX pajieškau pusbrolių Kajetono Mand- 
•..y ravicko ir Mondravickiutės, po vy-
(Kenas; ru Bmvilienės. Paeina: vyras iš 

i Šiaulėnų parapijos, moteris — iš Pa- 
: Šušvės parap. Taipgi pusbrolio Kle
menso Trebeiz.os, Ūgmenų kaimo, 

Jie patįs ar kas 
juos žino malonės atsišaukti.

Monika Sirusiukė 
(Petrauskienė)

>Oth place, Cheiago, UI.

16%—18% t 
... 13—15c

18—53c 1 Haisogaiės parap. 
. . 43—49;*'

svaras,
... 32—35c j ų; j 
... 31—34c 
... 29—33 

tuzinas 
... 53—59 
36%—42% 
34^—40% 

svarui 
17%—20% 
.... 16-20 
.... 13—17' 
.... 13—16 
... 11—14 
. .. 33—37 I 
31 %—35% Į 

.... 45—50 į 

.... 40—44' 
svarui' 

.... 32—38 | 

.... 31—361 
,... 30—35 

svarui
... 29—35; 
.... 25—33

svarui 
.... 22—26

..James NVedeckis tegul ateina į 
Naujienų ofisą atsiimti laiško ir fo
tografijos atėjusių jam iš karės ne-, 
laisvio Vokietijoj.

Skaitykite ir Platinkite
NAUJIENAS I

Pranešimai
Cicero, 111. Panedėlyj, gruodžio 3 

d., S. Žvibo svetainėje įvyks Cicero 
lietuvių kooperacijos visuotinas šė- 
rininkų susirinkimas.—-Visi šėrinin- j 
kai privalote ateiti lygiai 8 vai. va
kare. Labai svarbu. —Koop. Sekr.

29 ir 30 Wardo socialistų doniai.— 
Visos 29to ir 30to \Vardo Socialistų 
Partijos ir Sąjungos kuopos turės 
bendrą “caucus” susirinkimą utar-i 
ninke, gruodžio 4, lygiai 8 vai. va- j 
karo Settlemento bute, 4630 Gross Į 
avė. Šis bendras susirinkimas šau
kiamas tuo tikslu, kad nominavus, 
kandidatus į aldermanus. Balsuoti 
turės teisės tik pilni nariai, todėl 
kiekvienas ateidamas į susirinkimą 
tegul atsineša savo mokesčių knygų-: 
tę. Visi nariai tegul skaito savol 
priederme atvykti.

JAUNA PORA turi parduoti tno- 
jaus penkių kambarių veik naujui 
rakandus, divonus, cabinel, phono- 
graph, upright piana ir tt. Parduodu 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, ui 
§rynus pinigus.

910 North Avė., 1-mas fialas. Priei 
Humboldt Park. Chicago.

MOKYKLOS
MOKYKIS S1UT MOTERIIEUB 

RUBUS
Išmokinam piešimo, kirpimo formjL 
siūti naminius daiktus arba aprėda- 
lus. Diplomas kiekvienam, kurt išsi
mokins. Valandos dieną arba vaka
rais dėl jūsų parankamo. Ui 118 ii- 
mokinam jus siut visokius drabuiiu.

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., We»teri ava,

, SARA PATEK, MOKYTOJA.
9 1859 Wells tat.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLĄ 
Mokinama: angliškos ir lietuyii- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewritinc pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, poliu- 
kinės ekonomijos, pihetystčs, daiha- 
rašystčs.

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

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai • Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street
■


