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True translation filed with the post-|True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December! master at Chicago, UI., on December 
4. 1917, as reąuired by the act of 4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917. October 6, 1917.
11 miliardų dolerių eis karės 

vedimui. Beveik viskas 
turės būti surinkta iš lais
vės bondsų.

WASHINGTON, D. C., gr. 
3. — Šiandie susirinko kon
gresas antrai karės sesijai, 
bet beveik nieko daugiau ne
nuveikė, apart atidarymo 
formališkumų. Tikrasis da
rbas prasidės ryto, kada pre
zidentas VVilsonas 12:30 vai. 
išdėstys administracijos pro
gramą vedimui karės atein
antį metą.

Iždo departamentas šian
die pridavė apskaitymą biu
džeto^ fiskaliems 1919 me
tams vedimui valdžios reika
lų ir karės, kuris siekia $13,- 
500,000,000 — didžiausias 
biudžetas šios šalies istorijo-

Iš tų pinigų apie $11,000,- 
000,000 eis vien karės reika
lams. Tik dalis bus surink
ta iš mokesčių; likusi dalis 
turės būti padengta laisvsė 
bondsais.

“VOKIETIJA BIJOSI
RUSIJOS.”

NUŠOKO NUO BĖGIŲ 
TRAUKINIS SU KA

REIVIAIS.

CHICAGO. — Vakar va
kare Illinois Central trauki
nis, ėjęs į Rockford ir vežęs

Jeigu vokiečių kaizeris nesi
bijotų Rusijos, tai sunai
kintų jos revoliuciją, sako 
Trockį.

PETROGRADAS, lapkr. 
2$) (suvėlinta). — Bolševikų 
užrubežinių reikalų komisa
ras Leonas Trocki šiandie 
kalbėdamas darbininkų ir 
kareivių delegatams užreiš- 
kė, kad vokiečių militaristai 
priima pasiūlymą pertrauki
mo mušiu ne delei žmonišku
mo palinkimų ar simpatijų 
prie Rusijos. Vien tik baimė 
prieš Vokietijos proletaria
tą, įkvėptą Rusijos revoliuci
onierių pavyzdžiu, verčia 
juos priimt bolševikų vyria
usio komanduotojo Ensign 
Krylenko pasiuymams.

“Jei vokiečių kaizeris ir jo 
generolai, padengtomis me
daliais krūtinėmis už jų pa
pildytas skerdynes butų įs
tengę — pasakė Trocki, — 
Rusijos revoliucija butų mi
rusi, besidžiaugiant bur
žuazijai ir musų dabarti- 
niems talkininkams. Vokie
čių kaizeris ir jo generolai 
pradėjo tarybas su Krylenko 
dėlto, kad Rusijos revoliuci
onieriai pasakė pasaulio ša-

Francuzų kareivis neša ant pečių savo sužeistą draugą, kuomet paskui jį ramiai 
seka niekeno nesaugomi vokiečiai belaisviai, norintįs, kad nors per belaisvę ištrukti 
iš tos baisios vietos—tranšėjų ir mūšių lauko.

LAIKO KALĖJIME.

Rusas laikomas kalėjime be 
kaucijos už prakalbą 

darbininkams.

kareivius, nušoko nuo bėgių. 
Kelias dešimt kareivių ir ke
li civiliai žmonės lengvai su
žeista.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
4. 1917, as reąuired bv the act of 
October 6, 1917.

SKAITO GRASINIMU.

Rusijos valdžios nuomonė 
apie menamąjį Amerikos 

embargo.

PETROGRADAS, lap. 28 
(suvėlinta). — Atspausdini
mą atviro laiško Amerikos 
karinės misijos Rusijoj vir
šininko lieut.-pulk. William 
V. Judson, kuriame prana
šaujama, kad Amerika įs
teigs embargo ant ta vorų į 
Rusiją kol bolševikai pasi
liks valdžioje, Sovieto vald
žia skaito kaipo išreiškimą 
grąsinimo ir pastangą pada
ryti įtekmę j Rusijos vidu
rinę politiką.

Sovietas skaito laišką ne
geistinu, bepriežastiniu ir 
bereikalingu ir užreiškia, 
kad šis ir kiti talkininkų ka
rinių atstovų grasinimai pa
rodo, be šešėlio abejonės, 
kad talkininkų atsižvelgi
mas į Rusiją yra nustatomas 
vien pagal dydį karinės pa- 
gelbos, kokią šalis gali duo
ti karėje prieš bendrą prie
šą, visai nepaisant Rusijos 
tautinio ir ekonominio gyve
nimo.

lirns: “Per 40 mėnesių jus 
naikinot šimtų milionų žmo
nių gyvybę: Badas sklei
džiasi vis plačiau ir plačiau!

“Rusijos revoliucija paro
dė kelią išėjimui ir tas ver
čia mus užmiršti karinio pa
sisekimo troškimą. Kaizeris 
jrabilo į mus kaip lygus su 
ygium dėlto, kad jis žinof 
jog butų kilusi Vokietijos 
proletariato revoliucija ir 
sukilimas kareivių ir valstie
čių, jei jis butų davęs kito
kį atsakymą.

Trocki užreiškė, kad pa
saulio diplomatams buvo le
mta pamatyti visą didumą 
spėkų bolševikų, kuriuos pri
pažino visi žmonės, ir kartu 
pridūrė: “Jei diplomatai vis 
dar atsisakys tai pripažinti, 
jie bus iššluoti lauk.”

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
4, 1917. as reąuired bv the act of 
October 6. 1917.

PASKENDO RUSŲ KA
RIŠKAS LAIVAS.

Užvažiavo ant vokiečių 
minos.

LONDONAS, gr. 3. — Ru
sų generalė kvatiera prane
ša, kad ketverge rusų torpe
dinis laivas Bolitelni tapo 
priešo minos išsprogdinats.

PABĖGO Iš KALĖJIMO.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, UI., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

$600,000,000 I MĖNESJ.

Tarybos apie pertraukimą 
mūšių prasidėjo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSŲ DELEGACIJA 
IŠVAŽIAVO.

Delegacija taryboms apie 
pertraukimą musių su

sideda iš 10 narių.

RUSŲ DELEGACIJA VO
KIEČIŲ KVATIEROJ.

JOLIET, III. — 13 plėšikų 
ir žmogžudžių, nuteistų vi
sam amžiui ar šiaip il
gam laikui, 14 ar 20 metų,1 
kalėj i man, vakar ryte pabė
go iš Joliet kalėjimo. Kelių 
miestų policija jų visur įieš
ko, bet dar nė vieno nesura
do.

Tiek karė kaštuoja 
Francijai.

PARYŽIUS, gr. 3. — Fin
ansų ministeris Klotz įteikė 
atstovų butui apskaitymą, 
kad sekamą metų bertainj 
Francijos karės išlaidos 
sieks 9,000,000,000 frankų 
(apie $1,800,000,000).

NEW YORK. — Fannie 
| Witherspoon, sekretorė lega- 
lės pagelbos teikimo biuro, 
70 Fifth avė., paskelbė,, kad 
lapkr. 18 d. mieste Bridge- 
port, Conn., po prakalbos i 
rusų mechanikų unijos na
rius tapo areštuotas Niccho- 
las Hourvvich ir nuo to lai
ko laikomas kalėjime be ka
ucijos. Jaunas Hourvvich y- 
ra snuus buvusio Columbia 
universiteto prof. Isaac Hou
rvvich. Jis yra baigęs Pet
rogrado ir Pennsylvanijos u- 
niversitetus ir pasižymėjęs 
kaipo rašytojas ir lektorius. 
Jis kalbėjo rusų mechani
kams apie tos unijos uždavi
nius ir nieko tokio nepasa
kęs, kas butų skaitoma pra
sikaltimu prieš valdžią. Vie
nok jis tapo areštuotas ir to
kių žmonių, kurie nesupran- 
rusų kalbos, nors jis susirin
kime vien rusiškai kalbėjo. 
Kartu su juo tapo areštuoti 
9 žmonės, kurie palydėjo jį į 
policijos stotį. Už savaitės 
tie 9 žmonės tapo paliuosuo- 
ti, bet vėliau trįs vėl išnaujo 
areštuota ir laikoma kalėji
me, reikalaujant $10,000 ka
ucijos už kiekvieną.

Ant rytojaus po arešto 
Hourvvich atvesta į teismą ir 
be jokių klausinėjimų paskL 
rta $10,000 kaucijos ir byla 
atidėta iki lapkr. 24 d., pra
nešant, kad jis galbūt bus 
kaltinamas už “išdavystę.” 
Lapkr. 24 d. jo byla atiduo
dama prisaikintiemsiems 
teisėjams, o diena jo bylos 
negrinėjimui paskiriama gr. 
7 d., kartu panaikinama pir
mesni nuosprendį apie kau
ciją ir uždaroma jį kalėji- 
man iki teismui be jokios ka
ucijos.

Visa legalė procedūra pa
naikinta. Jo areštas, apsiė
jimas su juo kalėjime, visas 
bylos vedimas, paskirimas 
didelės kaucijos be jokio ap
kaltinimo, pagalios visiškas 
panaikinimas kaucijos yra 
netik be pamato, bet priešin
gas Suv. Valstijų įstaty
mams ir konstitucijai.

Barzdaskučiai streikuoja.
KENOSHA, Wis. — čia 

sustreikavo barzdaskučiai, 
reikalaudami pakelti algą po 
$2.00 į savaitę.

Rusija persergsti 
talkininkus

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
1, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
Reikalauja, kad talkininkai 

nesikištų į Rusijos viduri
nius reikalus, nes iš to ga
li kilti blogumų.—Rusijos 
armija demobilizuojama.

LONDONAS, gr. 3. — Su
lig pyanešimo į Daily Mail iš 
Petrogrado, bolševikų užru
bežinių reikalų komisaras 
Leonas Trocki išleido perser
gėjimą delei Francijos ir A- 
merikos komunikacijų pa
siųstų gen. Duchoninui, atsi
sakiusiam rezignuoti kaipo 
vyriausiam komanduotojui, 
apie pasiūlymą pertraukimo 
mūšių ir taikos, kuriame sa
koma:

“Niekas nereikalauja iš 
dabartinių talkininkų diplo
matų pripažinimo komisarų 
valdžios, kuri atsako už ša
lies likimą. Valdžia negali 
daleisti talkininkų diploma
tams ir kariškiems agentams 
kišties į vidurinius musų ša
lies reikalus ar bandyti su
kurstyti civilę karę. Tolimes
ni toje linkmėje žingsniai su
kels didelius nesusipratimus, 
už kuriuos valdžia neima ant 
savęs atsakomybės.”

Subatos žinia į Daily Mail 
sako, jog Trockis pasakęs, 
kad gen. Duchonino kvatie
ra tapo apsupta ir laukiama, 
kad generolas ir jo stabas 
pasiduos bėgyje 48 valandų.

Trockis pasakė, jog armi
jos demobilizacija prasidėjo, 
bet kad tolimesnis jos vysty
masis prigulės nuo taikos ta
rybų. Jis pridūrė, kad kiek
vienas teisingas kareivis su
grįš į savo kaimą su savo gi
nklais ir sudarys dalį vieti
nės Raudonosios Gvardijos, 
kuri bus įsteigta saugojimui 
revoliucijos ir laisvės.

NUTEISĖ KALĖJIMAN.
NEW YORK. — Magistra

tas Wm. Blau iš Morrisama 
teismą, Bronx, nuteisė Ad. 
Cabet, socialistų kandidatą į 
aldermanus nuo 28 distrikto,
30 dienų kalėjiman prie sun
kaus darbo už pavadinimą 
laisvės bondsų “vergijos bo
ndsais” viename viešųjų su

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired bv the act of 
October 6, 1917.

GRŲSIA NAUJAS SUKI
LIMAS ISPANIJOJ.

Reikalauja amnestijos.

MADRID, gr. 3. — Res
publikonai ir socialistai po 

j vakar Įvykusiai Barcelonoj 
I demonstracijai, išreiškė val
džiai grąsinimą.

Jie pasakė, kad gręsia su
kilimas, jei nebus tuojaus 
suteikta amnestija nuteis
tiems už rugpjūčio sukilimą 
socialistams.

Iš karės lauko
f

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SUĖMĖ 6,000 ANGLŲ.

BERLIN, gr. 3. — Vokie
čių generalis štabas šiandie 
paskelbė, kad nuo pėtnyčios 
Cambrai apygardoj vokie
čiai suėmė 6,000 anglų belai
svei! ir atėmė 100 kanuolių.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SMARKUS MUŠIS 
SIAUČIA.

ANGLŲ ARMIJA FRAN- 
CIJOJ, gr. 3. — Pagelba di
delių infanterijos spėkų ir 
smarkaus artilerijos bomba
rdavimo vokiečiai šiandie 
padarė antrą bandymą per- 
siveržti per anglų apkasus 
Gonnelieu sektore.

Mušis tęsėsi gana ilgame 
fronte, nuo La Vacųuerie į 
pietus link Vendhuile.

Vokiečiams pasisekė įeiti į 
La Vacųuerie, bet tapo tuo
jau išvyti.

Dienos laiku atakos išsi
plėtė į šiaurius linkui Mas- 
nieres. Jos buvo vienos 
smarkiausių.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
TURKIJA IRGI PRITARIA 
PERTRAUKIMUI MŪŠIŲ.

PETROGRADAS, gr. 2 
(suvėlinta). — Pildomojo 
Sovieto komiteto delegacija 
išvažiavo iš Petrogrado va
kar specialiu traukiniu į 
Dvinską, o iš ten važiuos į 
.vokiečių rytinių armijų kva- 
tierą pradėjimui tarybų apie 
pertraukimą mušiu.

Delegacija susideda iš Ka- 
menev, prezidento visos Ru
sijos Sovietų kongreso, ku
ris nuvertė Kerenskį; Sokol- 
nikov ir Bičenko, atstovau
jančius Maskvos Sovietą; 
Misteslavskio, prezidento va
lstiečių . kongreso Petrogra
de; Staškov, valstiečių dele
gato iš Smolensko; šiškov, 
atstovaujančio kai ri uosius 
social-revoliucionierius; vie
no jūreivio; vieno kareivio 
ir vieno darbininko.

Karagan, narys pildomo
jo komiteto Petrogrado So
vieto paskirtas delegacijos 
sekretorium.

Rusijos Sovieto delegaci
jos sekcija, kuri pradėjo tai
kos tarybas su vokiečiais, su
grįžo į Petrogradą, atsivež- 
dama pasirašytas sutartis a- 
pie tarybas. Už generalį 
štabą Berline pasirašė prin
cas Leopoldas, vyriausis vo
kiečių armijų komanduoto- 
jas rytiniame fronte. Seka
mi yra penki svarbiausi su
tarties punktai:

1. Vokiečiai ir rusai sutin
ka tuojau pertraukti mušius 
iki vidurnakčio, gruodžio 2. 
kas gali būti panaujinta atsi
žvelgiant į tos dienos tary
bas.

2. Vyriausis vokiečių ko- 
manduotojas sutinka parū
pinti specialį traukinį atve
žimui atstovų kariaujančių 
šalių, kurios dalyvaus tary
bose.

3. Įsteigimas tiesioginės 
telegrafinės komunikacijos 
tarp rusų delegacijos užpa
kalyj vokiečių linijos ir So
vieto Petrograde.

4. Rusijos delegatai kaip 
ir delegatai kitų kariaujan
čių šalių įeis į vokiečių lini
jas toje pačioje vietoje, Ku- 
kališkiuos, nedideliame mie
stelyje ant geležinkelio tarp 
Dvinsko ir Vilniaus.

5. Konferencija bus laiko
ma vokiečių rytinių armijų 
kvatieroj, kuri yra Brest-Li- 
tovske.

Tariasi apie pertraukimą 
musių.

BERLINAS, gruodžio 3.- 
Oficialis pranešimas sako, 
kad rusų delegacija atvyko 
į Bavarijos princo Leopoldo 
kvatierą tikslu susitarti apie 
visuotiną pertraukimą mu- 
siu.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
BULGARIJA IRGI PRISI- 

DELA PRIE TARYBŲ.

Ji irgi sutinka tarties su 
Rusija apie pretrauki- 

mą mūšių. .

AMSTERDAM, gruodžio 
3. —A Iš Sofijos pranešama, 
kad Bulgjarįjos parlamente 
prerhieras Radoslavov pra
nešė, jog Bulgarija nutarė 
pradėti tarybas su Rusija 
kartu su savo talkininkėmis 

i ir apie tai pranešė Rusijos 
valdžiai.

Mūšiai Rusijos fronte 
pertraukti

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

BERLINAS, gr. 3. — Vo
kiečių vyriausios kvatieros 
biuletenas šiandie sako, kad 
Rusijos-Vokietijos fronte 
mūšiai yra pertraukti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917.

KERENSKIS REZIG
NAVO.

Laikinoji valdžia vis dar 
spiriasi ir vadina save 

tikrąja valdžia.

sijos legalė valdžia ir ragina 
žmones neklausyti bolševi
kų paliepimų.

Manifestas toliau užreiš
kia, kad laikinosios valdžios 
nariai, kurie tapo paleisti po 
areštui, bandė vesti valdžią 
nuo Lenino sukilimo, ypač fi
nansuose ir aprūpinime ar
mijos maistu ir kitomis reik
menimis.

Kalbėdamas apie tai Pet
rogrado korespondentas Da
ily Mail sako, kad viskas ką 
laikinė valdžia galėjo pada
ryti, tai aprūpinti valstybę 
pinigais.

Jis nurodo, kad nuo bolše
vikų sukilimo, laikinoji val
džia gavo rezignacijas nuo 
premiero Kerenskio ir gen. 
Verchovski ir admirolo Ver- 
derevski, karės ir laivyno mi- 
nisterių.

Visi laikraščiai, kurie iš
spausdino laikinosios val
džios manifestą, tapo susta
bdyti. Jų spaustuvės tapo 
pavestos bolševikų ir valstie
čių nariams.

LONDONAS, gr. 3. — Su-
lig specialio pranešimo ią Pe
trogrado, du mėnesiai atgal 
bolševikų nuverstoji laikino
ji valdžia vėl pasirodė ant

AMSTERDAM, gr. 3. — 
Iš Sofijos ir Viennos prane
šama, kad Turkija ir Bulga- t, 
rija sutiko pradėti tarybas scenos pėtnyčioj ir išleido

sirinkimų. Bus paduota ape- su Rusija apie pertraukimą manifestą, kuriame ji tvirti- 
liacija. mūšių. : Ji na, jog ji yra Vienatinė Ru-

’ Svetur tarp Savųjų — 
tuo antrašu veikiai bus 
spausdinami “Naujienose” 
gerb. musų rašytojos Že
maitės vaizdeliai iš Ameri
kos lietuvių gyvenimo.
Musų skaitytojai tegul nepra
leidžia nė vieno Naujienų nu;

i merio, kuriuose tie vaizdeliai 
į tilps. Užsisakykite Naujienas 
I išanksto.

- --



NAUJIENOS, Chicago, III. Ulamink?.

tus mokino mylėt savo arti
mą — mylėt ne tiktai savo 
draugus, o ir savo priešinin
kus. Jeigu klerikalai ištie- 
sų pripažįsta Kristaus savo 
mokslą, tai siundyt žmones 
ant kitų žmonių jie neturi jo
kios teisės.

“Neprigulmingieji” katali
kai, be to, tiki į tą patį Die
vą, kaip ir rymo-katalikai. 
Jie mokina žmones melsties, 
pasninkus užlaikyt, mišių 
klausyt, išpažinties eit ir tt. 
Mokina to paties, ko ir ry
mo-katalikų kunigai.

Pamatinis skirtumas tar
pe tų dviejų katalikų rųšių 
yra tas, kad “rymiškieji” ka
talikai skaito vyriausiuoju 
savo galva “neklaidingąjį” 
Rymo popiežių, o “neprigul
mingieji” katalikai atmeta 
popiežių. “Rymiškieji” ka
talikai turi vieną dvasišką 
vyriausybę, o “neprigulmin
gieji” — kitą. Bet juk rei
kėtų, rodos, manyt, kad ti- 
kinčiamjam žmogui Dievas 
V ra svarbesnis dalykas, ne
gu kunigija. O tikėjime i 
Dievą, kaip sakėme, abiejų 
tu sektu katalikai stovi ant 
vieno pamato. Jie yra, taip 
sakant, pusbroliai. Kodel-gi 
tad jie ėdasi tarp savęs, kai
po aršiausi neprieteliai?

“Naujienų” skaitytojai ži
no, kad mes neturime jokių 
simpatijų prie tų “tautinių” 
katalikų. Bet mes visgi tu
rime pripažint, kad “rymiš
kųjų” katalikų vadai yra di
desni kaltininkai šitose peš
tynėse. Todėl mes ir nuro
dome jiems, kad jie elgiasi 
labai negerai ir nelogiškai. 
Vien už tai, kad “neprigul
mingieji” nepučia į rymiško
sios dvasiškijos dūdą, ši sten
giasi juos su purvais sumai- 
šyt, užmiršdama ir savo Die
vą, ir Kristaus mokslą, ir gė
dą, ir padorumą. Žiūrint į 
tokį klerikalų elgimąsi, išro
do, kad jiems niekas daugiau 
nerupi, kaip tik apgint savo 
kromelį nuo nemalonaus ko
nkurento.

Dabartinėje biznio gady
nėje konkurencija, žinoma, 
yra sunkiai išvengiamas da
lykas. Bet vis dėlto ji esti 
ne vienoda. Mažuose Lietu
vos miesteliuose, pavyzdžiui, 
kromelninkai traukia praei
nančius žmones už skvernų, 
kad tik įbrukus jiems savo 
tavorą, ir tuo pačiu tikslu jie 
stengiasi visaip diskredituot 
kits kitą pirkikų akyse. A- 
merikoje, kur biznis yra pa
siekęs augštesnio laipsnio, 
pirkliai tokių nešvarių prie
monių nevartoja. Pirkiko 
čia niekas prievarta never
čia pirkt, ko jisai nenori, ir 
tarp savęs pirkliai nesikoli'o- 
ja ir špygomis nesibado.

Taigi ir musų klerikalams 
reikėtų atsimint, kur jie gy
vena. Lietuvos kromelnin
kų bizniški metodai Čia ne
tinka. Jei nori čionai biznį 
varyt, tai turi stengtes pri- 
traukt kostumerius manda
giu apsiėjimu ir teisingu pa
tarnavimu.

Laikas jau butų musų kle
rikalams civilizuoties.
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Rinkimų kampa
nijos išlaidos.

New Yorko laikraščiai pa
skelbė įdomių smulkmenų a- 
pie šio rudens rinkimų kam
paniją. Jie praneša, kiek ku
ri partija išleido pinigų tos 
kampanijos reikalams, ir pa
duoda sekamas skaitlines:

Fuzionistai (Mitchel’o pa
rtija) išleido $1,274,689;

Demokratų (Hylan’o ko
mitetas) — $650,000;

Socialistų partija—$57,000 
(įplaukė $60,000).

Tai yra oficialės skaitli
nės, užrekorduotos Albany’- 
je. Jos, be abejonės, yra to- 
li-gražu ne pilnos. Kaip Mi- 
tchel’o, taip ir Hylan’o šali
ninkai išleido, žinoma, nema
žas sumas ir tokių pinigų, ku 
riu niekas nesukontroliuos.

Bet ir šitos skaitlinės yra 
pastebėtinos. Jos rodo, kad 
■demokratų partija (Tamma- 
ny Hali) išleido rinkimų agi
tacijos tikslams beveik dvy
liką kartų dauginus, negu 
socialistai, nors pastarieji 
varė kampaniją daug ilgiau 
už kitas partijas. O Mitche
l’o partija išleido dvigubai 
daugiau pinigų už Tammany 
Hali ir beveik dvidešimt-tris 
kartus daugiau, kaip sociali
stai. Mitchel’o partijos iš
laidos (New Yorke) buvo 
daug didesnės, negu bent ku
rios partijos išlaidos prezi
dentiniuose 1912 m. rinki
muose (visoje šalyje). Spė
jama, kad “fuzionistai” daug 
pinigų, suvartojo papirki
mams.

Ir, nežiūrint to, Mitchel’o 
“patriotinė” platforma suri
nko ne ką (langiaus balsų, 
kaip socialistų kandidatas.

Kam ta 
neapykanta?

Nuo rymo-katalikų yra at
siskyrus dalis tikinčiųjų žmo 
nių ir susiorganizavus į “ne- 
prigulmingas” arba “tauti
nes” parapijas. Kaip ir ry- 
mo-katalikai, jie turi savo 
kunigus, kurie stengiasi pa
laikyt savo pasekėjus tikėji
me ir įgyt naujų pasekėjų. 
Tuo tikslu jie turi ne tiktai 
■bažnyčių, kur atliekama pa
maldos ir religijinės apeigos 
bet ir rengia prakalbas, lėi 
džia laikrašti ir kitokiais bu
cais varo savo propagandą.

Rymo-katalikų kunigai te 
čiaus ir jų tarnai baisiai ne
apkenčia “neprigulmingų- 
jų”. Per pamokslus ir save 
spaudoje jie dergia ir kolio- 
ja juos, kiek tik įmanydami. 
Štai, šiomis dienomis Chica- 
gos “tautiniai katalikai” tu
rėjo prakalbas, ir klerikalų 
“Draugas” parašė, kad tai 
buvęs “bambizinis susirinki
mas”, kad “neprigulmingų- 
jų” kunigas esąs “bambizas” 
ir “mulkintojas”.

Kodol klerikalai taip dūk
sta ant “neprigulmingųjų”, 
kodėl jie taip nešvariai ko
voja juos?

Juk klerikalai sakosi esą 
Kristaus pasekėjai. O Kris- 

LATVIJOS 
SOCIAIJSTAI.

Žydų social-demokratų parti
jos “Bundo” organas, “(lotos 
Bunda“, einąs Petrograde, rašo 
apie Latvijos social-demokra* 
tus. Sako:

{vykusis liepos menesyje 
suvažiavimas, kurį sušaukė 
Ontro Komitetas, galutinai 
užtvirtino skilimą Latvijos 
j^ocial-demokratuose. Men
ševikai tame suvažiavime mė
gino dar paskutinį kartą at
siekt buvusios vienybės ir nu
siuntė į jį savo centro atsto
vus. Bet suvažiavimas milži
niška didžiuma balsų nutarė

neduol menševikų centro at
stovams dalyvaut suvažiavi
mo darbuose.

Suvažiavime buvo atsto
vaujamu trįs sroves: Lenino 
srovė; kairesnioji už Lenino 
srovę (nepripažįstanti net 
Steigiamojo Susirinkimo), ir 
menševikų - internacionalistų 
srovė. Pastarosios atstovybė 
buvo labai silpna. Tarpe 116 
pilnų suvažiavimo delegatų ji 
surinko nedaugiau, kaip pen
kis balsus. Štai dvejetas iš
traukų iš rezoliucijos “apie 
politinį judėjimą ir revoliuci
jos uždavinius“.

2-ram punkte skaitome: 
“Darbininkų Tarybos sąvo 
didžiumoje pavirto smul
kiosios buržuazijos organais, 
remiančiais anti-demokralinę 
kontr-revoliucij ą”.

1-am gi punkte: “Smulkio
sios buržuazijos kuopos: soci
alistai revoliucionieriai, soci
alistai liaudininkai, s-d. šalies 
gynimo šalininkai ir kt. at
virai stoja kontr-revoliuci jos 
pusėn.“

Organizaciniuose klausi
muose išreikšta bolševikiško 
atsiskyrimo linija. Nutaria, 
žinoma, nusiųst savo atstovą 
į Lenino C. K. Oficialu Lat
vijos soeial-demokratija, ži
noma, nedalyvaus Stockhol- 
mo konferencijoje. To ne
gana: į zimmenvaldistų kon
ferenciją nutarta pasiųst de
legatus su imperativiu man
datu (griežtu įsakymu) ne- 
pildyt konferencijos nutari
mų, jeigu tenai butų nutarta 
daylvaut konferencijoje, ku
rią šaukia Taryba (t. y. ant
roje Stockholmo konferenci
joje).

Persikeitė musų bolševikų 
■ pažvalgos tiktai karės klausi

me. Balandžio konferencijo
je buvo nutarta ragint kariuo
menę prie broliavimosi (su 
vokiečiais), o valdžią — “prie 
taikos padarymo su kiekvie
na valstybe, kuri pripažins 
proletariato pastatytus prin
cipus.” O dabar suvažiavi
mo rezoliucija smerkia pa
stangas prie separatinės tai
kos ir nesako nė žodžio apie 
broliavimosi fronte, c
Musų skaitytojams bus, žino

ma, įdomu išgirst šituos faktus. 
.Jie parodo, kokios nuomonės 
viešpatauja latvių socialistų ta
rpe. Didžiuma jų, kaip mato
me, yra bolševikiška; todėl ji 
buvo priešinga tarptautinei so
cialistų konferencijai. Bet pri- 
sipažinsime, jogui mus nemažai 
nustebino tas faktas, kad latviai 
bolševikai turi srovę, kairesne ir 
už leniniečius ir nepripažįstan
čią net Steigiamojo Susirinki
mo! Gaila, kad “Bundo” orga
nas nepaduoda motyvų (argu
mentų), kuriais remia tokią sa
vo poziciją šitie “kairių-kai- 
riausieji“. Aišku, kad tai yra 
gryni anarchistai.

AMERIKOS RUSŲ 
SUVAŽIAVIMAS

Apžvalga.

“Laisve“ paduoda sekamą ru
sų dienraščio “Novy Mir”” nuo
monę apie sumanytąjį šioje ša
lyje gyvenančiųjų rusų suva
žiavimą:

“Bušų kolionija AmeTikoj 
rengiasi prie suvažiavimo. 
Jeigu spręsti palei tą daugu
mą laiškų ir korespondenci
jų, kurių kiekvieną dieną ga
una redakcija, kolionija ene
rgiškai ir smarkiai rengiasi 
prie suvažiavimo.

Suvažiavimui reikia aptar
ti rusų kolionijos reikalai, o 
reikalam tiem nėra pabaigos. 
Rusijos išeiviai reikalinga ju
ridinės pagelbos, mediciniš
kos pagelbos, jam reikia mo
kyklos, reikia biuro, kuris rū
pintųsi surasti darbo, reikia 
lektorių, oratorių, bet visų la
biausia reikia jam organiza
cijos.

Žinoma, suvažiavimas ne
sugebės patenkinti visų, rei
kalų skaitlingos kolionijos.

Suvažiavimas negalės išgydyt 
visų ligų, kokiomis serga ko
lionija. Negalima vienu sy
kiu visa tai išgydyti; suvažia
vimas tiktai nurodys kelius, 
kaip eit prie to išgydymo.“ 
“Laisve” pritaria dienraščiui 

“Novy Mir”, kuris stoja už su
važiavimą. Reikia pastebėti, 
kad “Novy Mir“ yra bolševikiš
kos pakraipos laikraštis. Tuo 
tarpu lietuviškieji bolševikai per 
savo organą labai nupeikė to 
suvažiavimo idėją ir žadėjo “su- 
kritikuot“ ją.

PRAŠO 
“NEMAIŠYT”.

“Veinybė L.“ rašo:
“Naujienos“ nurodiinėda- 

mos, kad tautininkai ir kleri
kalai dabar save laiko didžia
usiais Lietuvos neprigulmy- 
bės rcikalautojais klausia nuo 
kaip senai jie lokiais pasidarė. 
Juk nesenai kitaip buvę.

Atsakome, kad nuo tada, 
kaip tik atbudo lietuviai. Jau 
“Aušroje” ir “Varpe“ Šernas, 
šliupas ir Kudirka to reika
lavo. Visą laiką lo reikalavo 
ir D r. Basanavičius. Reika
lavo dar tuomet, kaip Lietu
voje nebuvo nei vienos gru
pelės socialistų. Reikalavo ir 
šiandien po 40 metų reikalau
ja laisvės Lietuvai.

Jei “Naujienos“ nori būti 
teisingos, tai privalėtų nemai
šyti tautininkų su klerikalais. 
Jos juk gerai žino, kas yra 
kramolos malšintojais.

Tiesa, kad mes tą žinome, bet 
kas kaltas, kad patįs tautinin
kai tatai nuolatos užmiršta! Ne
mes juos maišome su klerika
lais, o jie patįs “nnušOsi” su jais 
(atsiminkite Lietuvių Dieną, gy
nimą Yčinio komiteto ir tt.).

Be to, kam čia “V. L.” kalba 
apie “Aušros’/ ir “Varpo” lai
kus? Faktas* juk yra tas, kad 
tautininkai, nežiūrint “Aušros” 
ir “Varpo“; šios kares laiku iki 
pereitųjų metų rudens gynė au- 
tonomijos reikalavimą ir net 
Autonomijos Fondą buvo įsis
teigę. Jie ne liktai agitavo už 
autonomiją (o ne už nepriklau
somybę!), bet ir niekino visus, 
abejojančius apie to reikalavimo 
praktiškumą, kaipo “tautos prie
šus”. Per dvejus metus “Naujie
nos” turėjo delei to daugybę po
lemikų su tautininkais, o dabar 
jie nusiduoda visa tatai užmiršę 
ir rodo i tai, kas buvo rašyta tre- 
jetas dešimčių metų atgal. Kas- 
gi tad “maišo”, ar ne pati “Vie
nybė L.”?

L. S. Sąjungoj.

L. S. S. VIII Rajono 
Kuopų Domai.

Įnešimas referendumui.

LSS. 234 kuopa susirinkime, 
laikytame lapkričio 18 d. š. m., 
vienbalsiai nutarė paduoti VIII 
Rajono kuopų referendumui se
kamą įnešimą:

Tegul delegatai į Cook pavii - 
to delegatų susirinkimus būna 
renkami nuo kiekvienos kuopos 
po vieną, ir vienas nuo Rajono 
centro K-to, vieniems metams, 
ir, kad šis patvarkymas butų 
pildomas su pradžia 1918 metų.

—A. A. Vasiliauskas, 
LSS. 234 Kp. Sekr.

Jeigu nuo pasirodymo šio į- 
nešinio bėgyje 30 dienų bent trįs 
Rajono kuopos parems, įneši
mas bus leidžiamas kuopų nu- 
balsavimui.

Parėmimus reikia siųsti Ra
jono sekretoriui. J. šmotelis 

LSS. VIII Raj, Sekr.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

VMa VMoiia* reikalui, kaip krimi/ialiikuote 
ir cMTiikuMe teismuose. Daro 
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Kas yra musų 
priešai?
(Pabaiga).

Aš užtikrinu, jog žinau ką kal
bąs, nes perėjau daugelį gyveni
mo mokyklų ir buvau skirtin
gose pirtyse “in and out.” 
Neužtenka pasakyti, kad mes 
esame išnaudojami, kad musų 
padėjimas yra beviltis, ir kaltin
ti kitus už lai. Reikia pažiūrėti 
dalykai) visapusiškai pirmiau 
negu davus nuosprendį.

Laike pasaulinės parodos Chi- 
cagoje John R. Thompson’as ta
rnavo vienoje valgykloje ant So.
Stale st. Praslinko vos 30 me
tų šiandie n jis yra turtuolis- 
milionierius. Jo pasise-kimas 
buvo tame*, jog jis nuodugniai 
pažino restoranų biznį; pažino 
jo blogas ir geras puses. l ik 
tam pasidėkojant jis turėjo pa
sisekimo. Ir jeigu norėtume 
užsidėti “Lunch Room’j“, ver- l 7 

čia u butų susipažinti su jo me
todo mis ir praktikuoti jas, o ne 
juoktis iš jo ir vesti savo biznį 
“kak popalo". Visam yra ma
stas ir saikas: kaip biznyje, taip 
ir kituosi“ užsiėmimuose; kas 
elgiasi priešingai joms, anksčiau 
arba vėliau pasijus esąs “bro
ke.”

Štai praėjusią žiemą Westsi- 
dėje mirė tūlas konduktorius, 
sulaukęs 73 melų senumo; jis 
negavo didesnės algos savo am
žiuje už konduktoriaus algą. 
Virš dvidešimts metų dirbo ant 
Blue Island avė. galvok ariu li
nijos ir uoliai “punčiavo sky
les”. Pirmas jo doleris buvo jo 
paties sutaupytas, taip kaip ir 
paskutinis. Nei vienas miljo- 
nierius mirdamas nepaliko jam 
savo milionų. Minėtas konduk
torius mirdamas paliko turto 
vertės $500,000, iš kurio dides- 
nėdalis buvo nejudinamoji nuo
savybė ir tik maža dalis buvo 
šėrai. Manyk kaip sau nori, 
kaip jis sudėjo turtą, bet tas pa
tvirtina, kad proga yra kiekvie
nam prieinama, kad ja pasinau
dojus.

“Bet lai vis praėjusių laikų 
progos” kas nors tvirtins.

“Milionieriai — tai dalykas 
praeities. Dabar tai negalima”, 

sakys kitas.
Kasdieniniame gyvenime, 

šiandien ir čionai vieni tur
tuoliai bankrutina, o nauji ran
dasi jų vietoje. Tik dalykas y- 
ra tame, jog mes jų nematome, 
kol jie mums netampa dalykas 
praeities. Pasaulyje nėra nie
ko naujo tik senas naujoje 
formoje. 

ir * A
Daugelis gal bul nesupras 

manęs. Daugelis gal bul ma
nys, kad aš stengiuos apginti 
turtuolius ir paakstinti žmones, 
kad geistų įgyti milionus ir siek
dami prie jų numirtų skurde.

Anaiptol ne. Žmogaus laimė 
nėra turte, nėra milionuose. Aš 
tik privedžiau tai, kad davus su
prasti, jog tos pat progos yra 
šiandien, kaip ir pirmiau ir kITd 
neišmintinga yra sėdėti rankas 
sudėjus ir laukti mirties tik lo
dei, kad Juozas pasakė, jog da
bar laikai blogi, o “Mary” pa
tvirtino, kad pasaulio galas ar
tinas.

Kiekvieno žmogaus pareiga 
turėtų būti, ištobulinti savo y- 
patą, kadi buvus naudingu drau
gijai, kad aprūpinus savo gyve
nimą, kad nereikėtų kęsti skur
do ir bado senatvėje, ir kad ga
lėjus džiaugties gyvenimu. Sto
vėti savo senose pėdose, girti sa
ve ir kaltinti kitus nėra išroka- 
vimo ir neapsimoka.

Kad davus suprasti, ką gali 
pasiekti paprastas darbininkas, 
jeigu jis naudosis proga ir tau
pys uždirbtą centą, aš paduosiu 
sekantį pavyzdį iš tikro gyvo- 
nimo, ir vieną tų ypatų aš ge
rai pažįstu.

Daugiau kaip 15 metų atgal 
Chicagon atvyko iš Lietuvos ke
letas draugų. Jie visi praleido 
, tuos pačius gerus ir blogus lai
kus. Jie buvo tokie pat amat-

ninkai leiberiai. Vienas jų, 
progai pasitaikius, nusipirko 
už sutaupytus centus (žinoma, 
ir sumortgečio pagelba) sau bū
dą; ne namą bei paprastą bū
dą: namu sunkiai buvo galima 
pavadinti. Laikui bėgant, jis 
išmokėjo ir progai pasitaikius 
pardavė, uždirbdamas kelis ce
ntus. Pardavus badą, jis nusi
pirko dviejų augštų mūrinį na
muką su pagelba nelemto mor- 
gečio. šiandie jis yra pilnas 
savininkas to namuko, kurio 
jis neparduotų už 3000 dolerių, 
ir tėvas šešeto vaikų. Žinoma, 
pirmiau jis turėjo pasiskrum- 
nyti ir nuskriausti save retkar
čiais, bei dabar jam visako už
tenka. .lis net išgali tokias gy-
venimo puikybes kaip pianas ar
ba panašus dalykai, ir perka už

’Tuo pačiu laiku jo sėbrai ar
ba visiškai netaupino ir gėrė
josi “good time’u“, kokį jiems 
leido jų menkas uždarbis, o ku
rie (aupino. paskolino kiliems, 
ir dabar negali atgauti. Kitam 
“doras" bankierius nunešė su
taupytus centus; ir taip jų tur
tą galima doleriais labai leng
vai suskaityti. Nekuriu jų net 
“singeliai" tebėra. Jie pirmiau 
juokės iš savo draugo, kuomet 
jis pirko būdą, bet dabar sako, 
kad jis turėjęs gerą “linkį.“

Toki “linki” butu kiekvienas * • c C

turėjęs, jeigu butų elgęsis taip, 
kaip tas minėtas žmogus elgėsi. 
Triūsas, išrokavimas, taupumas 
ir rūpestingumas išgelbėjo tą 
žmogų iš beturtnamio ir skur
do. Šiandi('i) jis net priguli 
“propertierių sosaidei” ir di
džiuojasi tuo.

Tokių pavyzdžių, aiškiai pa- 
rodhnčių kaip tūlos darbininkų 
šeimynos išsigelbėjo iš skurdo 
ir kaip jie pagerino savo gyve
nimą, aš galėčiau paduoti tiek, 
jog išpasakoti užimtų laiko iki 
prisiartins “dangaus karalys
tė.”

* * A

Kaip jau pirmiau matėme, 
mes negalime prašalinti kaip 
neteisybės, taip ir išnaudojimo 
iš šio pasaulio; bet mes galime 
išmokti kaip jas patikli ir kaip 
su jomis kovoti. Stipresnieji 
tveria kovoje už būvį, o silpnes
nieji žūva. Bergždžias kalbėji
mas ir skriaudų išmetinėjimas 
mums mažai tegelbės. Kuomet 
velnias pažadėjo Jėzui paversti 
akmenis į duoną, jis atsake: 
“Ne viena duona žmonės yra 
gyvi”...

Mes be politikos negalime ap
sieiti, bet vien politika musų 
neišganys. Mums reikia išvys- 
tvti ir sudrutinti kūną, išauklėti 
prakilnią dvasią, susipažinti su 
pačiu gyvenimu ir paslaptimis, 
kad pasekmingai kovojus už sa
vo būvį šiame pasaulyje, kad at
nešus naudos visuomenei ir kad 
tapti jos turtu, o ne skola arba 
jos sunkenybe.

Tikrų musų priešų yra vienas 
kitas kaip musų menkas cha
rakteris, arba musu netobulu
mas. —F. A. Jančauskas.

(Davę vietos šiam ilgam strai
psniui, turime betgi pastebėti, 
kad su autoriaus nuomonėmis 
mes visai nesutinkame. Bed.)

Pranešimas Naujieniečiams!
■

Atminkit ant visados!

NAUJIENOS
1840 So. Hal?ted St., Chicago. Ilk

Šiuo pranešame visiems “Naujie
nų skaitytojams, “Naujienų“ pla
tintojams, “Naujienų“ rėmėjams, 
taipgi draugijoms, kuopoms, kim
bama ir biznieriams, kad nuo šio 
laiko “Naujienų“ Spaustuvė vėl 
pradėjo atlikinėti nuo mažiausio 
iki didžiausio įvairiausius spau
dos darbus. Užtikriname, kad 
darbai bus atlikti gerai ir j laiką.

Reikale kreipkitės:

V. ViniČenko.

Momentas.

Atsimenu, po to mus nebekai- 
bėjom. Tik retkarčiais atsi- 
žvelgdavom apsimainydavom 
trumpais bereikšmiais sakiniais 
ir, kuomet musų žvilgiai aky- 
mirkai susitikdavo, nejučia nu- 
leisdavom akis ir ėjom toliau. 
Miško siena darėsi vis augšles- 
ne, aiškiau sumatoma.

Nei vienas mudviejų nežino
jom. kurioje vietoje <lriekiasi 
rubežiaus linija; rasi ji buvo čia 
pat. gal būt kur nors tolumu; o 
rasi tūlo rubežiaus sargo akis 
godžiai sekė kiekviena musu c» c <

žingsnį ir ranka jau bandė sa-o 
vo šautuvą. Mudu atidžiai žva- 
Igėvos po mišką, musų žvilgiai 
smigo tarpe medžių nei ko įieš- 

' kodami.
Bei jniško siena kerštingai 

slėgė už savęs visa tai, ko mes 
jieškojom, ir laukė mudviejų.

Nieko nematyt... kuždė
jo mano sąkeleivė.

Nieko... atsakiau tokiuo 
apt balsu.

Ir kiekviena karta man nore- C C

jos pastverti jai už rankos, pri
glaust ją prie savęs, susiliet su 
ja ir taip eit toliau. Baisiai no
rėjosi...

Bet....
Bet miško siena jau ylių arti. 

Beikia pasukt į šalį nuo kelio, 
pereit siaurą rugių rėžį ir mes 
busim miške.

Atsižvelgėm atgal. Musų ke
lias buvo tuščias ir tolumoje jis, 
nei rusvas čiurlenantis upeliu
kas, įpuolė žaliuojanėion javų 
jūron.

Buvo tylu. lik netaip tylu, 
kaip didmiestyj, kur mirties 
miege ir akmenai, ir kančios ir 
nakties garsai tykiai atsimuša 
ausyse nei amžinasties šikšno
sparnis. Tai buvo lauku tylu
ma. kur atsibūva d’ids, žaliukin- 
gas amžinasai gimimo procesas 

eiga; kur vėjalis glosto ir žai
džia su gėlėmis; vanagėlis, nui 
ant siūlo pririštas, stovi ant \ ie- 
tos augštai ore ir su syk. tarsi 
nutrukęs nuo jo, puola žaliuo- 
jančion djirvon. Žalioje dirvoje* 
vėl eina judėjimas, kova tarpe 
vabalų, kirmėlaičių, pelių ir var
pų inetresų.

Eisim... ' sukuždėjo mer
gaitė.

Eisim... taipjau tykiai at
sakiau.

Ir vėl man norėjosi paslvujti 
jai už rankos... Bet. . . .

Mes įėjom į rugius. Sušių.še- 
no geltonieji rugiai; apie ^bjas 
pradėjo šokinėt žioge liai.

Miškas stovėjo nejudėdamas, 
ko tai laukiąs....

VI . t
Klausykitės! sušuko jauiii- 

kaitė ir urnai sustojo.
Jeigu mane* nušaus, <> tam

sta liksi gyvu, lai parašykite- 
šiuo adresu...

Ji suminėjo adresą ir keletą 
kartų pakartojo jį.

(Bus daugiau)
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Tel. Yards 3654.

AKUSERKA MRS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Peunsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
3113 S. KALSTEI) STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

Korespondencijos
BROOKLYN, N. Y.

AKINIŲ

i Ant Platt’s Aptiekos 2-ras auMŠtaa 
ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo 9 ryto iki 12 dieną 

Tel. Canal 5334

REIKALAUJI
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga | krvvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, . 
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ai! 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TEMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatves 
Valandos: nuo 9 i

“Didelės” tautininku prakalbos.
---------------- 1

Vargšai tie musų tautininkai, 
kiek jie pridėklamavo apie Lie
tuva, kiek gailių ašarų išliejo, 
bet... kaip neturi intakus visuo
menėj taip neturi, štai gaunu 
apgarsinimų, kad lapkričio 29 
d., įvyks didelės prakalbos; ren
gia Tautinės Sandros 1-ma kp., 
bus kalbama apie išgavimą Lie
tuvai leisves. Paskirtu laiku 
nueinu pasiklausyti. Svetainė 
pasamdyta labai didelė; manau 
sau, turės susirinkti daug pu
blikos. Apsirikau. Klausytojų 
buvo vos apie 50. Pirmininkas 
kviečia, kad eitų arčiau prie 
“steičiaus”, kad būt geriau gir
dėt.

Pirmininkas praneša, kad kal
bėtojas (kuris turėjo tą vaka
rą kalbėt) dėl tūlų priežasčių 
nepribuvęs, lai jo vielą užimsiąs 
■Vytaitis.

P-no Vytaičio argumentai.
Padeklamavęs apie Lietuvą ir 

jos vargus, p. Vytaitis griebėsi 
“aiškinti”, kaip kas rūpinasi iš
gavimu Lietuvai laisvės. Davė 
truputi vėjo socialistams, kam 
jie esą pirma socialistai, o jau 
paskui lietuviai; apie išgavimą

Nupeikė lietuvius už neduos- 
numą, kad maža aukauja šliu
po pasivažinėjimui po Europą, 
ir nukentėjusiems nuo kares.

Aukų surinkta “Lietuvos rei
kalams” $14.53, mat sakė, ku
rie aukos, tų vardai busią įra
šyti “amžinoj knygoj”.

Antras kalbėjo Sirvydas, nau
jo maža ką tepasakė, atkartojo 
tik Vytaičio kalbą.

— S. R. Jautrus.

BALTIMORE, MD.

Prisiruošimas.

Vis daugiau ir daugiau ruo
šiamos. Statoma daugiau pa- 
brikų karės pabūklams gamin
ti. Kaip tik kilo anapus van
denyno karė, viena kompanija 
čia apipirko gyvenamuosius na
mus ir vietoj jų pastale didžiau
sius pakrikus. Bet pasirodė per 
maža, dabar vėl apipirko namų 
ir stato naujas dideles dirbtu
ves, kuriose turės darbo daugy
be darbininkų.

Kunigų jomarkas.

Nesenai čia buvo “alpuskai”. 
Iš visų pakampių privažiavo ku
nigų, kai juodvarnių jomarko 
laikyti. Vienas jų savo pamok
sle pasakė:

—Per keturiasdešimt metų 
lietuvių atvažiavo į šią šalį gal 
daugiau kaip keturi šimtai tuk-

Akis Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra tuš

čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page
rintą Ophthalmomat- 
er. Ypatinga dossa 
atkreipiama I vaikas. 
Valandos: nuo • ryt* 
iki 9 vakaro: n*MW. f 
nuo 10 iki 11 dieną. 4 

4649 So. Ashland Aveaa*, |
Kampas 47 St. į

Telephone Yards 4317 I

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

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

786-88 Mihvnukec avė., arti Chicago av. 2-ros
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tol. Uayinaiket 2484.

i

Draugijos ir Organizmų Evoliucija
Knygą parašė garsus publicistas Arthur 

M. Lewis, sulietuvino Dr. A. J. Karaliai. 
Išleido J. Ilgaudas.

3.

5.
6.

8.
9.

10.

Thales iki Linneus.
Linneus iki Lamarck.
Darwin’s “Gamtiškas Parinkimas.” 
Wesmann,o Paveldėjimo teorija. 
De Vries’o “Atmaina”.
Kropotkino “Savitarpinė pagelba”.
Atsakymas Haeckeliui.
Spencer’io “Socijalis Organizmas”.
Spencer’io Individualizmas.
Civilizacija—Ward ir Dietzgen.

Kaina 50c.

1840 S. Halsted St., Chicago, III.

Daktaras ^WISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

Lietuvai laisvės socialistai, gir
di, rūpinasi tik tiek, kiek jiems 
reikią, kad turėjus sau lietuvių 
simpatijos.

Paskui nurodė, kad socialis
tai netiki į diplomatijas; jie 
(soc.), esą, tiki, kad tik susipra
tęs proletariatas revoliucijos 
keliu galėsiąs iškovoti Lietuvai 
laisvę. Kalbėlojas-gi (Vytaitis) 
manąs, kad lai lik svajonės. Gir
di, kajn kelti revoliuciją, pirma
reikia išbandyti prieinamesnį

j PIRMA NEGUPIRKsF^
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stogines Popieros.

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

YIKNATINI8 REGISTRUOTAS RUSAS APTTKKORniS ANT BRIDGRPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rSntuosa nuo fl.00 ir *■• 
gščtau. Sidabro rėmuos* nuo 11.09 Ir 
augiėiau. Pritaikome akiniu* nldyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervilku- 
mas. akių skaudėjimas, užvilkima* fe 
tt. yra vaisiais įvairių ligų, kuri* gali 
būti prašalinto* gerų akinių pritaiky- 
mu. Ištyrimas ušdyką, jai peršti ar 
skauda aki*. Jei jos raudonos, j*l gal
va sopa, jei blogai matai, jai akis sil
psta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagalboa 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai ušdyką. Atmink kad mes ko*, 
□am gvarantuojam akiniu* ir kionki*- 
n ana gerai prirenkam.

B. M. MK8IROFF, Rkspkrtas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mane. Al buvau ap- 
tiekoriu* Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 11 motų. Al duodu patarimus DYKAI- Galia* 
padaryti bilo koktu* rusišku* vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al eaa 
draugas įmonių 8. M. ME8ntOFP,_ >14180. MORGAN 8T., CHICAGO, IT.T-,

V—

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po piety. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

MID-CITY BANK BUILDING
Antras augštas, Kambarys 211-212

803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago. 
Inėjimas iš Madison gatvės.

budai — diplomatijos keliai.
Vienas tinkamiausių būdų, 

esą, tai dabartinis dr. Šliupo vei
kimas. x Pas valdonus daktaras 
jau neeinąs laisvės prašyti, ne
są valdonai laisvės nesuteiksią.
Nagi tai pas ką dabar reikia pra
šyt Lietuvai “laisvės”, jeigu jau 
nėra vilties susilaukti malonės 
iš valdonų? O-gi —- lieka “tin- 
kaimausis šliupo veikimas” — 
prašyt Lietuvai laisvės pas gar
sius žmones: profesorius, rašy
tojus, poetus ir 1.1, ir 1.1.

Jeigu jau ir tais keliais nebu
sią galima i š g a u t i, tai 
tada ir jie (tautininkai) kelsi# 
revoliuciją, ir, ir Vytaitis busiąs 
kalba labai augštu tonu).

Taigi mat, tik ką sakė kad so
cialistu budai išgavimui Lietu
vai laisvės esą svajonės, o vė
liau ir pats pripažįsta paskutinį 
būdą —• revoliuciją!

Nupasakojo, kad Vokietijos 
socialistai pripažįsta Lietuvai 
tik kultūrinę laisvę, bet nepri
pažįsta politinės ir ekonomines. 
Nupeikė Rusijos Kareivių ir 
Darbininkų Tarybą, kad nesirū
pina Lietuvos reikalais; pasmer
kė Rusijos socialistus, kad nesu
teikiu po Rusija esančioms tau
toms laisvės. Tikrino, kad Ru
sijos ir Vokietijos socialistai e- 
są pirma rusai-vokiečiai, o tik 
paskui socialistai. Rusai socia
listai norį, kad Rusijos šalis bu
tų stipriausia, tik vieni lietuviai 
socialistai statą pirmon vieton 
tarptautinį darbininkų klausi
mą, o paskui Lietuvos. Pasigy
rė, kad tik tautininkai pripažįs
tą teisingiausį Lietuvos tvarky
mąsi, o klerikalai ir socialistai 
ne. Vieni norį, kad Lietuvos 
valdžia susidarytų vien iš kleri
kalų ir kad tokiems žmonėms 
kaip šliupas, Bagočius ir Mich- 
elsonas nebūtų vietos o antri no
ri proletarų valdžios. Tautinin
kams esą nesvarbu, kokia bus 

valdžia, “bile Lietuva butų lai-, 
sva, tada mes galėsim skelbti 
savo idėjas”.

Gerai, bet kaip butų galima 
skelbti savo idėjas, jeigu butų 
klerikališka vaklžia? Juk kleri
kalai iš anksto skelbia, kad lai
sviems žmonėms, esant klerika-i 
lų valdžiai, nebus vietos.

stančių, o “veiziek,“ bažnytėlę 
kažin ar lanko koks šimtas tū
kstančių. Kur gi kiti?—

Ištikro, kur gi tie “kiti”? Ar
gi, kunigėliams taip “besirūpi
nant” žmonelių dūšių išgany
mu, visi “tie kiti” bedieviais iš
virto?...

DR. M. HERZMAN4
IŠ RUSI JOS

Gerai lietuviams Nuomas per 16 n»«. t. 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- [• 
ir akušeris. h

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vj 
rų, moterų ir valkų, pagal naujausiai . 
metodas X-Ray ir kitokius elektros p»h>

i taisus. '■
Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb < 

St. netoli Fisk St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fe į 

6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. fi 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street t

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.
,  i f

Kas tie bolševikai?
Dirbtuvėje, kame aš dirbu, 

dirba įvairių tautų darbininkų. 
Sykį sumaniau tyčia paklausinė
ti jų, ką jie mano apie Rusijos 
bolševikus. Bet prieš tai ban
dau patirti, ar jie žino kas yra 
bolševikai. Klausiu italo:

■—Kas yra bolševikai?
—Bolševikai... toki žmonės.
Klausiu čeko. Atsako:
—Tai anarchistai, turbut.
Pagalinus klausiu lietuvio, ge

ro parapijom) ir kunigų Draugo 
skaitytojo.

■—Pasakyk, sveikas, kas yra 
tie bolševikai?

■—Ar bolševikai? O, tai nege
ri žmonės!

Daugiau nė nedrįsau klausi
nėti.... —Z. G,.

PITTSTON, PA.

Lietuvių Mokslo Draugystė at
liko puikų darbą, pastatydama 
nuosavus namus, kurie dabar 
patampa centru čionykčių lietu
vių gyvenimo ir judėjimo. Na
mai pastatyti atsiėjo ne menkai, 
vien tik trobesys kaštavo $35,- 
579,87, o rakandai, naujai supir
kti—^$1,928,07, taigi viso $37,- 
507,94. Stilius namų gražus, taip 
kad jais gerėjasi netik lietuviai, 
bet ir svetimų tautų žmonės.

Kaip sakiau, L. M. D-stės na
mai dabar darosi centras vietos 
lietuvių bruzdėjimo. Du choru 
naudojasi dykai svetaine savo 
repeticijoms eis. Vaikų orkestrą 
mokina net trįs ar keturi moky
tojai: ant trubų mokina J. Kaz
lauskas, ant smuikų J. Karuža, 
ant klernetų Apžega ir J. Mar
cinkevičių. Vaikų mokinas dau
giau kaip dvidesėtu; lekcijos c- 
sti nedeldienių vakarais.

—Juozas Virbickas.

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

Real Estate Ofisą*
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

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

Peržiūri apsirūktus, padaro popieraa 
NOTA R Y PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted Drover 2448

*

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1271.

IVI. S A H U D M. D.
Sena* Rasa* Gydytojas ir Chirurgas. 

Specialistas Moteriškų, Vyriška ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwauke* Av*.

Kampas North Av* , Kambary* 101. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto

1:80 iki 8 Ir 7:80 iki 9 vakar*.

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULIAI
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcags 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M

DR. A. I. EPŠTEIN ] 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3101 So. Halsted Street
Kampas 31-mos gatvės 

OFISO TEL. Boulevard 4974 
Gyvenimo Tel. Canal 5188 
—....................■■ ■ ■..... ........................... .

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

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

“NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, 111.

“AUDĖJAI”
Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jj yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:
“NAUJIENOS” 4 

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Milda Teatras
VODEVILIUS I« PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

J. JOKUBAUSKUI, Bridgeporto » 
pielinkes Naujienų agentui, atsisa* 
kius nuo savo vietos, jo vietą užem 
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted s*

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
verte L. Juras. Išleista. “Naujienų” B-vte.

Kaina 15c.
“NAUJIENOS”

1840 S Halsted St.,------------ Chicago, HL

Garsinkites “Naujienose” Garsinkitės “Naujienose
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verst patarnautoją suteikti jam 
“stiklą alaus”. Saliune butą 
detektivo, kurs ir pastojo jam

Pranešimai

Pabėgo trylika 
prasižengėlių.

iderio pamokslu ir nei kreiva a-

darban revolverį. Detektivas 
dviem šūviais paguldė smarkuo
lį. Nei alaus nei gyvasties.

ti' naktį 
hėco tr tie fabrikantai tokie nezbažnin- 

kai: daro jauniems vyrams ta-

Policija be 
galvos

liausiu nuo 10 metų iki gyvos 
galvos kalėjimai!.

vos argu savo šefo Sshuettlerio.

policijos dedamų 
surasti ištrukusius 
u s, iki šiol tatai dar

Vagiliai 
veikia

cagą, kur — nieks nežino. Ne
žinoma, girdi, nei kada jis su-

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

Cicero, III.—LSS. 138 kuopos susi
rinkimas įvyks seredoje, 5 gruodžio, 
Tamoliuno ir Gudgalio svetainėj, 
1447 S. 49 th avė ir 15 gatvės, 8 v. 
vakare. Draugai ir draugės, malo
nėkite susirinkti paskirtu laiku, nes 
turime daug svarbių reikalų svar
styti. —Org. A. K. Lingė.

į^ykjJ ■ A pswi rs t y k i t
PABĖGO mano pusbrolis, Jonas 

Motikaitis, 5 pėdų, 8 colių, melsvų ri
kių, •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 Motikaitis, 
1715 S. Canal St., Chicago, 111.

Tel. Canal 4414

Gerai

f*as {skandino

gi., vakar

<iią policijai.
\Vell, tamsta pažiūrėk mo

ters lavoną, kur šiandie tapo iš-

pranešė jam policijos ser-

ton
ka nuėjo nurodyton vi<>- 
Įleistas lavonų kambarin

I

Mudu 
in ingai

ji. Veronika! Kodėl 
padarė, — nesuprantu, 
•venonie taikiai, ir lai

trįs jauni našlaičiai.
ija rengiasi pradėt lyri

«n.

Nepavelijo būti “artiste

Mažoji 1 l-kos metų panelė, 
Bemier Middlvton baisiai norė
jo būti artiste. Ji atkartotinai

nuvin pikicuose . tėvai ne
tiko. Tuomet mažoji panelė,

vo <iu 
reikali

siutkeisiu" visa, kas jai

vilna
užsispyrėlės reikala- 
mr tu ia surasi. Pa-
Ibon policij

Užpuolė vagi, 
rado sunu

18 gt.. vakar naktį sugrįžo i na-

šviesą savo miegruimyj. Kadan
gi miegruimio nieks daugiau ne
galėjo lankvt, kaip tik jis, tai

čia tikrai esama vieno tu nedo- c

Nieko nelaukdamas Smith pa
saukė policijos vežimą ir išdid
žiai ėjo kambarin pagauti

Sniithas jame rado savo šu
nų, su kuriuo jau dveji metai jis 
nebuvo matęsis. Simus mat su
grįžęs nuo ūkės ir nera<\-s na
mie tėvo, užsižiebė jo kambaryj 
žiburį ir atsigulė. Dėdės turė
jo grįžti be belaisvio, kadangi jį

gos vagiliams.
Nežinomi vagiliai, pasivogę 

E. Foremano, 1711 E. 16 gt. au
tomobilių įvažiavo juo krautu
vės įaugau 600 \V. 47th gt. Va-

Lėgo. Dėdės nugabeno jį savi
ninkui. l'uo tarpu per išdaužtą 
langą įlindo kiti vagiliai ir išne
šė iš ten sauiriaia šėnele. ku-

radosi 260 dol. pinigų, 
mitomobiliaus, nei pinii 

(giliai nepagauti.

noje
Nei

C^igaretai 
kalti

Metodistų kunigas, Mr. Schnei-

driko jauni vyrai palaidauja: 
neina bažnyčion, lanko pasilink
sminimo vakarus, kalbina mer-

ru

gini

lėldienis klausytųs Mr. Schne-

automobiliu

per kelias valandas tapo pavogta 
net vienuolika automobilių. Nei 
vienas vagilius nepagautas.

Auka Rusijos re
voliucijai remti

pono Petro Zdanausko, 2/36 \V.

Areštavo
“išradėją

Slaptoji policija vakar areš
tavo tūla Jobu \V. Eisenhuth’ą, c

lio vežimo išradėją", kuris be-

teidavus tą savo “išradimą”. .Jį

grąžint San Franciseon,

tuos savo “išradimą”,"turės at
sakyti už neliesotą pasisavinimą 
tulos kompanijos pinigų — apie 
aštuoniolika tūkstančių dol.

Mažai 
pelnė

Automobilių banditai vakar 
užpuolė tris praeivius šiaurva
karinėj miesto dalyj. Iš vieno 
atimta 31. kito — 90, trečio 75. 
Kažin, ar “uždirbo” ant geso- 
lino?

Suvažinėjo policisto

Ant 12 ir Ashland gtt. kampo 
vakar tapo suvažinėta p-lė lie
ku O'Connell, policisto duktė, 
lydėjusi namo savo trijų metų 
augintinę. Šoferio neapsižiūrė
jimas. šoferis ir du važiavu
sieji jo automobilium žmonės 
areštuota.

Ristynės
Juozapas Bancevičia, žinoma-

gruodžio 15 d. Hrincevičiaus 
svetainėje', 1813 S. Halsted st., 
su vokiečiu ristiku. (ii Dom. 
Dndinskas su J. Klovų, lietu-

Pokilis

dieną, atsibuvo šaunus pokilis 
p-lės Sofijos Diktavičiutės na
muose paminėjimui jos gi
mimo dienos.

si 16-tą metų eilę. Ji betgi tu
rėjo tą laimę būti pirmeivių tė-

putoje galima laukti naujos vei-

Svečiams besišnekučiuojant,

kalinius Amerikoje, čia jau su
manyta ir parinkta tam reika
lui aukų. Aukos ir aukautojų

—žvaigždutė.

Užklupo.

Nedėlios naktį policija suren
gė visuotiną medžioklę ant iš
tvirkavimo įstaigų. Krėsta visa 
eilė viešbučių ir šiaipmužiurimų 
privatinių šlubų. Pasekmės se
kamos: areštuota astuonias de
šimts du asmens, jų tarpe ketu- 
riasdešimts moterų, c

Del alaus 
stiklo

Randasi žmonių, kur stato lo
siu gyvastį ir dėl alaus stiklo.

Bet kadangi Scbraegelis buvo

jas atsisakė duoti jam alaus. 
P-as Sehraegel pasijuto Įžeistu. 
Sugrįžęs Į namus jis pasiėmė re
volverį ir pagelba jo norėjo pri-

Racine. Wis.—124kp. susirinkimas 
įvyks <lec. 5 <1. Socialistų svetainėj. 
500 Monuinent. Draugai, malonėkit 
atsilankyti visi B. K. org.

Miškelis padavė sumanymą pa
rinkti aukų Rusijos revoliucijai 
remti, kas ir tapo padaryta. Ali

Peter Zdanauskas .... $1.00 
Kazimeras Miškelis .... 1.00 
Marija Miškelaitė .... 1.00

• Ncllie Miškelaitė ..............50
John Balnis .................  2.00
Mrs. Balnięnė ............. 1.00

Alfonsas Balnis............. 1.00
Olga Balnis....................... ’.OO
Liudvika Teišerskis .... 1.00 
Jobu Starolis ................... 1.00
Jozefą Starolienė.......... 1.00
Franciška Staroliutė.........50

so..........$12.00
John Starolis.

$12.00 gavome ir persiusime

Red.

| South Chicagos 
Skaitytojus

Nuo pirmos dienos gruodžio, 
Adolfas l'arvidas, 8950 Houston 
avė., yra “Naujienų” platinto
jas So. Chicagojt. Pas ji nialo-

reikalais, ir malonėkite jam už
simokėti už j namus pristatomas

Senesnis pardavinėtojas M. 
Feldmonas ir jo nusamdyti vai
kai neturi teisės už “N-nas” pi
nigų kolektuoti.

“Naujienų” Administracija.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras .........  ”
Miltai

U bačkos maišas .........
’š bačkos maišas .........
5 svaru bačkos maišas ..

Ritėju Miltai
Bohemian style % 
5 svarai ...............
Balti Iš bačkos . 
Juodi, Vs bačkos .
5 svarai ...............
Graliam miltai 5

Corn Meal
Balti ar geltoni .

Maisas (Hominy), svaras 
Ryžiai.

Fancy hcad .................
Bhie rose....................

Bulvės
N 1 Wis., Minu, ir Dak. .. 34—38

Pienas
Condensed, geriausis 
Vidutiniškas .............
Evaporated, nesald. .

Sviestas, sinetonos
Iš bačkučių .............
Plytose ......................

Butferine
Plytose ....................
šmotuose .................
Vidutiniškas ...........

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

Pupos (beans)
Navy..........................
Lima ..........................

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

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

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

Taukai

7%-8%c 
(Maišas) 
280—295 
142—149 

. 33—37c 
Maišas 

bač. ..135—145
32—35e

.......  1.20—1.35 
........ 29—34c 

sv. niaiš. 30-35 
svaras 

5%—6F2C
....6 —7c 

svaras 
. 10%—14 
... 10-13 

(Pekas>
(Kenas) 

.... 16—21 
16ya—ĮSVac 
... 13—15c 

svaras 
. ..48—53c 
.... 43—49 

svaras 
... 32—35c 
... 31—34c 
... 29—33 

tuzinas 
... 53—59 
36^—42^2 
341/2—40 

svarui 
17%—20% 

.... 16—26 

.... 13—17 

.... 13—16 
... 11—14 
. .. 33—37 
31 %—35% 
... 4.5—56 
.... 40—44 

svariu
Dėžutėj ............................... .32—37
Palaidi, geriausi .. .•........... 31—36
Paprastieji ........................ 30—35

Kalakutai svarui
švieži ........................•.... 29—35
Šaldyti ............................... 25—33

Vištos svarui
Šviežios............................... 22—26
Šaldytos ........................... 19—25
Gaidžiai, švieži ................ 19—23
Šitokiomis kainomis groserninkai 

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

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Ar galima 
i kitur deiman
to žiedus pi- 

^giau pirkti?
Ar galima 

Elgino laikro- 
dėlius pigiau

■ gauti?

t
p 1

Jei nori greitai ir pasekmingai temokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, ta> lankyk musų 
mokyklų. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama
Lietuvių kalbos S V.Istoritos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybts Gramatikos

-.Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMARir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- .. 
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas | I 
aiškinama lietuviškai. 1 1

American College Preparalory School
3103 S. Halsted St. Chicago III.

KAMPAS 31-M0S IRHALSTED GATVIŲ

Pajieškau savo pusbrolių ir pusse
serės Burdulių iš Suvalkų gub., Pun- 
cko parapijos, Vaiponiškių kaimo. 
Gyveno Pittšburge, Pa. Taipgi norė
čiau susižinoti ir su kitais pažįsta
mais. Malonėkite atsiliepti.

Jonas Burdulį s, 
2844 W>. 40th Str., Chicago, Hl.
. .James VVedeckis tegul ateina į 
Naujienų ofisą atsiimti laiško ir fo- 
togrąfijos atėjusių jam iš kares nc- 
laisvio Vokietijoj.

LSS. VIII Rajono valdybos ir Agi
tacijos komiteto reguliaris posėdis 
įvyks seredoj, gruodžio 5, apie 8 v. -—---
vakare, “Aušros” svet. 3001 S. Hal
sted st. Taip pat kviečiame ir kuopų ___
valdybas dalyvauti. —Sekretorius. Rcrnę

JIEŠKO DARBO

.1 IEŠKAU pastovaus darbo į, bar- 
;. Esu atsakantis, patyręs bar- 

•rys. Meldžiu atsišaukti laišku, 
Naujienos” 1840 S.Lietuvių Kriaučių Kliubo Sav. Pas. 

narių ir publikos domai.
Lietuvių Kriaučių Kliubas yra nu
mažinęs naujiems nariams įstojimo 
mokestį į Kliubą iki 35 melų amž. 
tik už vieną dolerį iki Naujų Metų, 
tai norintieji įstot į Kliubą, pasinau-

Senieji Kliubo nariai: malonėkite b* ypata ir kalbanti angliškai. Butų 
atsilankyti priešmetinin susirinki-į k«ul rastųsi toks, kurs yi a prie 
man, kur bus renkama nauja admi- 0 1 l,r. )Dh'snių žinių 
nistracija. Susirinkimas įvyks ryto.; kreipkitės ypatiskai arba laišku, 
gruodžio’5, 7:30 vai. vak. Liuosybės o_ o „ M,< k'iVI< h. .
svet.. 1822 \V:di:insi:i Neoamicš- 8. Halsted St., Chicago, 111.

Kadangi Halsted st.

JIEŠKO PARTNERIŲ
PAJIEŠKAU partnerio su penkiais 

šimtais dolerių ($50(1). Turi būti ga-

k i t o. —Valdyba.
REIKIA DARBININKŲ

Roseland, III. — Lietuvių Scenos 
Mylėtojų Ratelio priešnietinis susi- ___________
i inkimas įvyks šiandie, gruodžio^ 4, patyrusių merginų tvarkyt vilnones 
8 vai. vakare, S. Dovido svet., 10501 nuokarpas. Mokama gera mokestis. 
Michigan avė. Nariai malonėkite 
būtinai atsilankyti * ir atsivesti nau
jų narių, kurie galėtų ir mylėtų vei
kti kariu su mumis. Be to bus ren-Į 
kaina ir nauja valdyba.

—J. M. Pučkorius, pirm.

REIKALINGA 100 patyrusių ir ne

Mokama gera mokestis. 
B. COHEN and SON

1244 So. Union avė. Chicago.

FIRSTERfe^YSTEn

Čia Yra Jūsų Proga ;
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 41G-417, prieš City Hjįl 5

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

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

Prie Milwaukee ir Nortb Avės.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Pasaulio Pranioniečių organizaci- . 
ja rengia masinį viešą susirinkimą 
šiandie, gruodžio 4, 7:30 v. v., Mil
dos svetainėje, 3-ėios lubos, S. Hal
sted. prie 32 gtv. Be kitų, kalbės

REIKALINGAS atsakantis budėti s. 
Turi mokėti savo darbą gerai. Atsi
šaukite į 858 W. 33rd St., Chicago, 
Tel. Drover 4796.

. . .. , PA.1IEŠKAU pirmarąnkio bekeiio,taipjau Riiiidonoji Mergele. Kvieita- kuris moka duoną ruginę kepi. At- 
meskatlmenmgai susu tukli. sįšaukit tuojaus. Gera mokestis.

—komitetas. ]A.ngVas darbas. Mr. Pelei; Sloke 
-------- 3165 Archer avė. Chicago.

įvairiu tautų, kartu ir lietuvių, re- Į 
voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrą susirinki
mą įvairiems dienos klausimams ap
svarstyt. Kol kas eina dar lik tų or
ganizacijų susižinojimas tarp savęs 
nutarimui, kada turės toks susirin
kimas įvykti;
dėti prie tos organizacijos malonės 
kreipties adresu: .lobu Semaškoj 
1752 \V. Madison st., 'relei’. Ilaymar-Į 
ket 4238. Chicago.

REIKALINGAS bueeris žinanti'' 
gerai amatą. Geistina, kad galėtu kirk 
angliškai kalbėti. Atsilankyki! 1915 
\V. 14 st. Cicero, III. Atsilankyki! va-

Norinčios dar prisi-i karais no 7 iki 9. Atligininias geras.

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus’. 9 kuopa ren
gia gerb. J. žemaitės mindai vakarą, 
su turtingu ir įvairiu programų. —j 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo ęlraugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norimą tą vakarą padaryti vienu iš 
pasekmingiausių, kad parodžius ger-1 
biamai žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Yak Renginio Komitetas.

REIKALINGAS atsakantis bučeris. 
mokėti angliškai ir lietuviškai.

Jos Vasilkus,
S. State St. Chicago

Turi
5911

PARDAVIMUI

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

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, j prie 11432 Aberdeen st. 
atsilankykite paskirtu laiku. Bus: bučerniai. F. Vander \Val 11432 
renkama nauja valdyba 1918 metams. Aberdeen str., Morgan Park, Chicago. 
Kurie norėtumėt pristoti prie šios: 
draugijos kviečiami taipgi ateiti. š: 
draugija yra laisva, nė kokių prie 
vartų nėra. P. Matonis, Rasi.

PARDAVIMUI grosernės sankrova 
Gera proga

PARDAVIMUI grosernė ir smulk-

LDLD. 45-tos kuopos priešnietinis 
susirinkimas įvyks utarninke, gruo
džio 4 d. 8 vai. vak. M. Meldažio svet. 
2242 \V. 23rd PI.—Malonėkite visi at
silankyti, nes reikės rinkli valdybą 
1918 metams, Belo, turime daug ir 
kitų reikalų apsvarstyti. —Valdyba.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelbimams kainos:- 

1 colis, syk|, 50 centų; 'dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek-

šios Naujienų Smulkiųjų 
Skelbimų skiltis tai geriausia 
Eriemonė tiek biznio tiek dar- 

o žmonėms įvairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaito 
tūkstančiai žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie įieš
ko įvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
reikalauja darbininkų, kas no
ri $aut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir tt., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite, 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

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

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

ninnii kambariais užpakalyje. Pas
tovus užsiėmimas*. Kaina sankrovos 
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Bandos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs. J. B. Weber
2245 W. 22nd St., Chicago.

PARDUODU 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 telefoliuokite taip: 

Drover 7357.

RAKANDAI
EXTRA

Jauna pora priversta paanktąt ta
vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly-

■ čios setas, tikros skuros, už >20. Va
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonn, davės- 
port, taipgi >525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už >115 ir >225 Victrola ta 
brangiais rekordais už >60.00. Ala 

i yra retas pigumas ir jums aptimo- 
i kės patirti nežiūrint kur jus gyva* 
’ nat. Viskas vartota vos B savaites, 
j Persiduos taipgi po vieną. Atsižau- 
I kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1122 
So. Keozie avė., arti 22-rot fat.. 
Chicago, DL

i JAUNA PORA turi pardooti tuo- 
, jaus penkių kambarių veik nąujna 
, rakandus, divonus, cabineL phono- 
graph, upright pianą ir tt Parduodi 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, trf 
grynus pinigus.
2910 Nortb Avė., 1-mas flatas. Prieš 
Humboldt Park. Chicago

MOKYKLOS

MOKYKIS SIUT MOTE1IIKU® 
KUBUS

Pajieškau savo dukters Jievos šim- Išmoki n am piešimo, kirpimo formą 
” sĮU|j naminius daiktus arba aprMa-

lūs. Diplomas kiekvienam, kurs liti- 
mokins. Valandos dieną arba raka-

kaitės, 14 metų senumo. Prasišalino 
nuo manęs jau 2 savaites; tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, pailgo
balto veido, ant abiejų žandų po ap- rais dėl jųsų parankumo. UI >16 iš
gamą; 5 pėdų ir 3 colių augščio. Gir mokinam jus siut visokius drabuži**- 
dėjau, kad gyvena čia-pat Chięagoj. i DRESS MAKING COLLEGEH, 
Kas pirmas praneš arba suras ją tas 2836 Madison r»t., Weater* ava. 
gaus o dolerius dovanų.

Antanas Shimkus,
5553 So. Kostner Avė., Chicago.

dėjau, kad gyvena čia-pat Chięagoj. i DRESS MAKING COLLEGES,

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Well» rai

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

TKLETHONE YARD3 2721

DR.J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgai

3315 S. Halsted St., Chicago

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 S. Halsted St., Chkaga.

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 SUChicago.

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

.1. RIMKUS,
P. (). Box 36, Holdbrook, Mass.

Geriausia Krautuve
dėl pirkimo ir taisymo visokių daik 
tų, kaip tai: laikrodžių, žiedu, levor 
vėlių ir kitokių. Kas ką pirksit pa> 
mane, tai aš viską gvarantuoju - 
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 rt 
įėjimą, arba galvos skaudėjimą, na 
laukite ilgai, bet ateikite pas mana 
Aš duosiu jums rodą ir pririnksią 
akinius. Už savo darbą gvarantaa 
ju arba sugrąžinu pinigus.

G. M1LLER, akių specialistas, 
PETER A. MILLER, opticiaa 

Te). Ganai 583B
2128 West 22-ra gatvA CMcaga

DR. W. YUSZKIEWIC?

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Km tori (kaudamas arba allpnae akla, ai, 
calvoa skaudėjimo, atsilankykite pas naa* 

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

O rvto iki J po pi»t.

Vyrišky Drapany Darganai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
lų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir ovei- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
14.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėlioinis ir v* 
karais.

S. G O R D O N
1415 £ Halsted St» Chicago, HKf.

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, 111.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Ofisas: 

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

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldienius ir Seredat

DR. S. BIE Z I S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofisas: 2359 S. Leavitl SL 
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak, 

Tel. Canal 3877.

Telephone Drover Ifll

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Bpaeialirtaa Moteriiką, Vyri ik#, Valką 
ir visą ehroniiką lirą-

VALANDOS: 10—11 ryto, 4— i po pUtą, 1—4 
vakar*. Nedėldieniais 10—1 po pietą.

>354 S. HALSTED ST., arti M Ik 
CHICAGO. ILL.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lieluviškai-Angliškas

Angliskai-Lietuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.
. Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St., 
Chicago, III.

/1 ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.


