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Ciais
True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by thv act of 
October 6, 1917.
Vokiečiai atsisako išpildyti 

rusų reikalavimus — ne
siųsti kareivių į kitus fro
ntus. Tečiaus susitarta 
pertraukti mušius 28 die
noms.

Aeroplanai užpuolė 
Londoną

Eksplozija ir gaisras sugriovė pusę miesto. Virš 3,000 sužeista

Vokiečiai suome 11,000 italu
Vokiečiai paėjo prie- 

kyn prie Cambrai

PETROGRADAS, gr. 5.— 
Vokietijos, Austro-Vengri
jos, Turkijos ir Bulgarijos 
atstovai susitiko su Rusijos 
emisarais Brest-Litovske ti
kslu pasitarti apie pertrau
kimą mūšių. Centralinių 
valstybių delegatai pranešė

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Iii., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
25 vokiečiu aeroplanai užpuolė

Angliją; 6 jų pasiekė ir Lon
doną. Du aeroplanai sunai
kinti.

k tarties apie pertraukimo 
ušių sąlygas, ką rusų ofi- 
alis pranešimas vadina “iš- 
šukinėjančiu užreiškimu.” 
Rusų delegatų reikalavi- 

zisos šalis butų pa- 
pasitariman apie

pertraukimą mušiu, sušilau-1 
kė atsakvmo iš priešo, kadi rrue translation filed vvith the post- 

”. 1 i-^ rp i Imaster at Chicago, UI., on December

inas

LONDONAS, gi-. 6.—Apie 25 
vokiečių aeroplanai šiandie ry
te buvo užpuolę Angliją, šeši 
iš jų pasiekė Londoną ir jį bo
mbardavo.

Du iš užpuolusių aeroplanų 
tapo nušauti. Jų įgulos, i>o 3 
žmones kiekvieifame, tapo su
imti. >

Numestos užpuolikų bombos 
pagimdė nemažai gaisrų Londo
ne, tečiaus jie visi greitai suval
dyta. Nuostoliai žmonėmis, 
manoma, buvo maži.

jis neturįs tos galės. Tada 7 1917, a« 
rusai pasiūlė projektą per-|^cĮob^ 
traukimo mūšių visuose fro
ntuose, kurio svarbiausia są
lyga buvo prižadai, kad aus-1 
trai ir vokiečiai nesiūs ka
riuomenės iŠ rytinio fronto; Chathtni. D(»vt r ir Marga te. 
i kitus frontus ir kad vokie- --------- -—---------- -—
.. . . ., , ,. I l rue translation filed with the postCiai turi pasitraukti nuo sa- Į master at Chicago, iii., on December 
lų apie Mėnesio pertaką'L IV17- .ręquiie<i by thv act of 
(prie įėjimo į Rygos įlanką). 

Rusams įteikta pasiūly
mas pertraukimo mušiu rv-‘ 
tiniame fronte; tą pasiuly-l 
mą dabar rusai egzaminuo-1 
ja.

Oficialis pranešimas sako:j 
“Priešo delegacija užreiš-' 

kė, kad mušiu pertraukimo 
sąlygos nėra priimtinos ir iš-‘ 
reiškė nuomonę, J 
reikalavimai gali būti pasta- 7- -1?17’ «s1I?9uired by the act of 
tyti tik pergalėtai saliai. Mu
sų atstovams kategoriškai 
užreiškus, kad jie tariasi a- 
pie pertraukimą musių vi
suose frontuose, tikslu įvy-.... 
kinti visuotiną demokratinę priimtosios taktikos,
taiką, pamatais nustatjlais “'’!s f Pr,Paž,n" 
visos Rusijos tarybų kong- 
reso, priešo delegatai vėl at- --------------------------------------
sakė išsisukinėjančiai, kad kalbėjimo vokiečių delegatai 
jie negali svarstyti klausim? išreiškė pritarimą pratęsti 
tokioje formoje, kadangi jie J 28 dienom. Tas laikas gali 
dabar yra įgalioti vesti de- būti automatiškai prailgin- 
rybas tik |u Rusijos delega-[ tas, jei nebus atsisakymo, 
cija, delei nedalyvavimo ko- kas turi būti padaryta į 7 
nferencijoje Rusijos talkini-1 dienas prieš užsibaigimą pe- 
nkių. rtraukimo mūšių, kuris turi

reąuired by the act of

vokiečiu
L

eibė, kad 
šiandie bombardavd

October 6. 1917.

7 UŽMUŠTA IR 21 SUŽEISTA.

LONDONAS, gr. 0. Kanc- 
i toris Bonar Law šiandie paskel- 
| bė atstovų bute, kad užpuolime 

iš oro 7 žmonės užmušta, o 21 
sužeistas. Iš jų 3 užmušta ir 10 

I sužeista Londone.

i j . i • True translation filed wtth the post* 
Kaa tOKie master at Chicago. III., on December

. • • s i __________ • . 11 11 A _ /♦

Nepripažįsta bolševikų.
PEKIN, gr. 5 (suvėlinta). — 

Kunigaikštis Kudačev. laikyda
masis kitų Rusijos užrubežinių

nkių. rtraukimo mūšių, kuris turi
“Musų delegatai vėl atsa-(prasidėti gr. 10, jei musų de- 

kė, kad jų užduotim Jnivo legacija apleis Brest Litovs- 
Pa^raukti visas kąriaujan-'ką ryto; o jei išvažiuos vė- 
čias ša lis y tarybas, tikslu į- liau, pertraukimas mušiu ir- 
gyti visuotiną ta1fcą^\Atsi- j gi prasidės vėliau.
žvelgiant į išsisukinėjančius Iš pat pradžios musų de-' 
priešo delegatų atsakymus, legatai reikalavo tikrų roko
kai p minėta, mes atidavėme rdų visų tarybų ir jų nuos- 
priešo sąlygas pertraukimo prendžių, kad paskui paskel- 
mušių musų kariškiems ži- bus juos čieiybėje. Posėdžių 
novams, padarymui kritikos protokolai ir kalba yra ru- 
iš grynai kariško žvilgsnio,!sų iš musų pusės ir vokiečių 
kad jie galėtų nurodyti ka-'iš vokiečių pusės. Buvo pa- 
me, reikaluose musų armijos skirta specialė komisija pa- 
ir laivyno nuo Baltiko iki lyginimui kiekvienos sesijos 
Juodųjų jurų, yra reikalin- protokolų, 
gos permainos. I r~"

Pirmas dalykas pasiūlyta- sekamas atstovų
rr.e priešui pertraukime mu- mas įvyktų Rusijos teritori- y * t • i • ••

“Mes pareikalavome, kad
i susirinki-

siu buvo ilgis pertraukimo.joj ir kad butų padaryta 7 
mušiu, kuris buvo nustatys' dienų pertrauka, kad musų 
tas dviem savaitėm, prade- delegacija galėtų sugrįžti į 
dant gruodžio 8 d. Po pasi- Petrogradą.“

True. translation filed wjth the post- , 
master at Chicago, III., on December ; 
7, 1917, as reąuired by the act of J 
October 6, 1917.

Baisiausia eksplozija 
sras sunaikino pusęjHali- 
fax miesto, Nova Scotia, 
Kanadoje. Nuo 800 iki 2- 
000 žmonių užmušta, o 3,- 
000 sužeista. Sunaikinta 
turto už milionus dolerių. 
Viską pagimdė susidūri
mas dviejų laivų.

KAS ATSITIKO HALIFAXE.

gal

HALIFAX, N. S., gr. 6/ — 
Policijos viršininkas šiąnakt 
apskaitė, kad skaičius užmu
štųjų gali pasiekti 2,000.

HALIFAX, N. S. gr, 6. — 
Nuo 800 iki 1,000 žmonių už
mušta 3,000 ar daugiau su
žeista ir pusė Ha!ifax mies
to guli griuvėsiuose, kaipo 
pasekmė eksplozijos kilusios 
šįryt Bedford užtvankoj, į 
šiaurę nuo miesto, kada Bel
gijos šelpimo laivas loma 
susidūrė su franeuzų amuni
cijos laivu Mont Blanc.

Mont B<įanc tapo sutrupin
tas į šipulius, bet; laivo įgu-

eksploziją.
Vairininkai sako, kad su

sidūrimas įvyko delei sumai-

Mont Blanc tapo perskro
stas iš porto šono beveik iki 
mašinų kambario, loma, 
kuris buvo mažai pagadintas 
tuojaus nuplaukė atbulas, 
kada kilo gaisras ant amuni
cijos laivo ir įgula jį apleido.

Monc Blanc kapitonas ma
tydamas, kad eksplozija ne-

sti i valteles. Įgula pasiekė

Nariai laivų įgulų, stovin
čiu uoste, tapo užmušti ir 
sužeisti. Ant vieno laivo — 
Pictou — sakoma, 33 iš 40 
žmonių įgulos užmušta. Dau
gelio jurininkų lavonai su
gauti uoste.

Kilęs po eksplozijos gais
ras ir grąsinęs sunaikinti vi
sų miestų, pridarė nuostolių 
už milionus dolerių.

Ekspliozijos spėka sunai
kino telegrafo aparatus per 
keletu mylių aplinkui.

Beveik visa šiaurinė mies
to dalis sugriauta ir nuosto
liai siekia milionus dolerių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLIJOS PAVALDINIAI
SULAIKOMI RUSIJOJ.

STOCKHOLM, gr. 6. — Bol
ševikų užrubežinių reikalų mi- 
nisteris Leonas Trockį mato
mai pildo savo grasinimą sulai
kyti Rusijoj visus Anglijos pa
valdinius kol Rusijos kaliniai 
Anglijoj nebus paliuosuoti. At- 
vykstantįs Į Ha pa randą, Švedi
joj, keleiviai sako, kad keli an
glai tapo sugrąžinti nuo Finlan- 
dijos rubežiaus, nors jie turėjo

Užmušta nuo 800 iki 2000 
žmonių, o apie 3000 sužeista.

Šimtai žmonių užmušta ek
splozijos smarkumo.

Paskandinta laitai uoste.
Sunaikinta daugy bė amuni

cijos ir karės reikmenų san
dėlių.

Užmušta telegrafo operato
riai už keturių mylių nuo mie
sto.

Ištrupinta langai apielinkė- 
je per 60 mylių.

Praeiviai priblokšti prie na
mų ir užmušti.

Prikrauti tavoriniai vago
nai numesti nuo bėgių.

Sudeginta ar sugriauta be
veik dvi mylios namų.

Sugriauti dideli grudų ele
vatoriai, o grudai išbarstyti 
per ištisas my lias aplinkui.

Sunaikinta telegrafo, kabe
lio, telefono ir apšvietimo sto-

Suardyta gatve karių komu
nikacija.

Sunaikinta mylios doku ir 
prieplaukos.

Pagimdyta gaisrai, kurie 
sunaikino už milionus dol. 
vertės nuosavybių tavorų.
. Sunaikinta maisto sande* 

liai, taip kad gy ventojai tu
rėjo atsišaukti į aplinkinius 
miestus prašydami prisiųsti 
maisto.

Dartmouth irgi paliestas.
Dalis miesto Dartmonth, 

esančio skersai uostą nuo 
Halifax, irgi sunaikinta. Be
veik visi dokų namai yra pa
versti griuvėsiais.

Sunaikinimo zonas Kali
fą x’e tęsiasi nuo North gat
vės geležinkelio stoties į šia
urę iki Africville, o iš ten iki 
Bedford užtvankos užima 
plotų dviejų ketvirtainių my
lių Richmondo distrikte.

Namai, kurie išliko nesu
griauti baisios eksplozijos, 
tapo sunaikinti vėliau kilu
sio gaisro. V

Daugybė žmonių tapo su
žeista sugriuvus geležinkelio 
stočiai, arenai, kariškai gim
nastikos salei, cukrinei ir 
grudų svrinui.

Viskas apmirę.
Visas biznis sustabdyta. 

Ginkluotos kareivių ir juri-

Kaukazas 
kariaus

True translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Kaukazas kariaus ir toliau 
su Turkija, tik reikalauja 
pinigiskos pagelbos.

ninku sargybos patruliuoja 
miestį.

Nė vienas gatvekaris ne
vaikšto ir dalis Halifax mie
sto šiąnakt yra tamsumoje.

Kaip viskas atsitiko.

Susidūrimas atsitiko ties Ro- 
Į ckingham, priemiesčio skersai 
uostą nuo Halifax miesto, tuoj

True translation filed with the post* 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Vokiečiai paėjo priekyn dvi 
ir pusę mylios Cambrai 
fronte ir paėmė keletu kai
mų,

True translation filed vvith the poat- 
master at Chicago, Iii., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Austrai-vokiečiai naujame o- 
fensive paėmė stiprias italų 

pozicijas.

Mont Blanc buvo prikrautas 
3,000 tonų amunicijos ir jis ren
gėsi išplaukti skersai Atlantiką, 
kada jį užgavo iš šono Belgijos 
šelpimo laivas.

Susidūrimas pagimdė ant fra- 
neuzų laivo amunicijos eksplo
zijų ir gaisrų, kuris tuoj persi
metė ant prieplaukos ir kitų ar
timesnių ųamų, sugriautų eks-

Dar bandyta užgesinti gaisra, 
bet ugnis artinosi prie, amuni
cijos sandelių, tada Įgula apei- 
do laiva. £

Laivas priplaukė prie vienos

sudraskiusiĮvyko eksplozi 
laivą Į šipulius.

Kas atsitiko vėliau, reikia 
daugausia spėti. Kiekvienas 
tarsi apsvaigęs nuo pasekmių. 
Sudrebmimas viską apgalėjo.

Jis užmušė telegrafo operato
rius už 1 mvliu nuo vietos.

Jis ištrupino langus Truro. 
Jis nuvertė sunkius prikrautus 
tavorinius vagonus nuo,bėgių.

Jis sugriovė ar apgriovė be
veik visus namus palei dviejų ir 
pusės myliu kelią nuo Union 
stoties iki Queens viešbučio.

Jis pavertė dokus ir'prieplau- 
kas j griuvėsius.

tį, kuri kainavo $35,000,000 ir 
buvo viena puikiausių pasauly
je*

Jis pavertė akrą paskui akrą 
griuvėsiais gyvenimų ir pirkly- 
bos dist riktu.

Jis sugriovė svirnus, kurie 
sugriuvo arit žemės su griausmo 
trenksmu. O virš visko kilo 
riksmas ir dejavimas sužeistų
jų-

Valandėlei miestas buvo su
drebintas tarsi baisiausio žemes 
drebėjimo. Abejotina net, kad 
žemės drebėjimas butų galėjęs 
padary ti daugiau nuostolių.,

Kiekviena telegrafo vielą, visi 
kabeliai buvo sutraukyti. Visa 
apšvietimo ir telefonų sistemos 
dizorganizuotos. Per tūlą lai
ka Halifax visai buvo atskirtas £
nuo pasaulio.

ukazo administracija ir ka
rės viršininkai yra priešingi 
bolševikams ir kad atvyko 
specialė delegacija į Tegera- 
ną tarties su Rusijos ir An
glijos legaci jomis apie tęsi
ma karės. Žinia priduria, 
kad Kaukazas nesustos ka
riavęs prieš turkus, bet kad 
jis reikalauja pinigiskos pa
ramos.

LONDONAS, gi’. 6. — Ce
ntral News iš Copenhageno 
praneša:

“Rusijos legacija Danijos 
sostinėj paskelbė telegramą, 
gautą nuo Rusijos legacijos 
Tegerane, Persijoj, kad Ka- dėjime'

16 ANGLIAKASIU AP
DEGINTA EKSPLOZIJOJ.

ZEIGLER, gr. 5. — Šian
die kilusioj anglių kasykloj 
apdeginta 16 darbininkų. 
Keturijų yra kritiškame pa-

BERLINAS, gr. 6. — Ka
rės ofisas paskelbė, kad vo
kiečiai paėmė Graincourt, 
Anneux, Cantaing, Noyelles 
ir miškų ir aūgštumas į šiau
rę nuo Marcoing. Vokiečiai, 
sakoma, paėjo priekyn 4 ki
lometrus (apie 2Į4 mylias) 
10 kilometrų (apie 6Įzį my
lių) ilgio fronte.

* Pranešimas sako, kad be
sitraukdami1 Cambrai sekto- 
re anglai sunaikino kaimus,

ten ir Cambrai mieste, pir
miau sunaikintame, ilgai bus 
matomi Fra nei jos žemėje.

Anglai pasitraukė į augš- 
t urnas į šiaurę ir rytus nuo

Anglų nuostoliai Cambrai 
apygardoj, sakoma, buvo di
deli. Skaičius paimtųjų be
laisvių užaugo iki 9,000, o 
skaičius atimtųjų kanuolių— 
148.

True translation filea with the post 
master at Chicago, II!.. on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ANGLAI PAĖJO PKIEKN.

Apleido nekurtas pozicijas.

LONDONAS, gr. 6. — O- 
ficialiai paskelbta, kad ang
lai biskį paėjo prtekyn į piet
vakarius nuo La Vacquerie, 
Calambrai fronte.

Utarninko naktį anglai 
pasitraukė j pietvakarius 
nuo Noyello-Sur-L’Escant ir 
Boulon miško ir matomai 
vokiečiai nepatyrė iki vakar.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI., on December 
7, 1917, as reąuired hy the act of 
October 6. 1917.

PERTRAUKTI MŪŠIAI 
10 DIENŲ.

Taip sako vokiečiai.

BERLINAS, gr. 6. — Ofi
cialiai paskelbta, kad sutarta 
pertraukti musius nuo Juo
dųjų iki Baltiko jurų ir ru
sų-turkų karės lauke, Azijoj, 
nuo ryto vidurdienio iki gr. 
17 d.

Tarybos tarpe vokiečių ir 
jų talkininkų atstovų ir bol
ševikų apie Rusijos pertrau
kimų mūšių bus atnaujinta 
už kelių dienų Brest Litovs- 
ke.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ATSAKO ŠŪVIAIS.
JASSY, gr. 6. — Oficialiai 

paskelbta, kad priešo ban
dymas draugauti su rumunų 
kareiviais Hihaleasiret apy
gardoj buvo pasitiktas arti
lerijos šūviais.

Baltavandenų apygardoje

' BERLINAS, gr. 6. — Ofi
cialiai paskelbta, kad nauja
me austrų-vokiečių ofensive 
kalnuotame fronte Šiauri
nėje Italijoj suimta 11,000 i- 
talų. Meletta apygardoj pa
imta stiprios pozicijos.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

ATGABENO NAUJŲ 
KAREIVIŲ

Visame Italijos fronte siau
čia smarki artilerijos ugnis.

WASHINGTON, D.C., gr. 
6. — Sulig šios dienos oficia- 
lio parnešimo iš Rymo, nau
jos Austrų-vokiečių divizijos 
iš Francijos ir Rusijos fron
tų nuolatos atvežama į Ita
lijos frontą. Nepaprastas 
veiklumas įsiveržėlių visame 
fronte, ypač kalnuotoj apy
gardoj, parodo reorganiza
vimą savo armijų naujais 
kareiviais, užimančiais vietą 
žuvusiųjų laike dabartinių 
bandymų persilaužti per ita

Smarki artilerijos ugnis 
siaučianti nuo Vallarsa iki 
jurų skaitoma nurodymu, 
kad reorganizavimas beveik 
užbaigtas. Delei nepapras
tai gražaus oro ir puikių ke
lių įsiveržėliai išpildo didžiu- 
mų savo planų. Žinios sako, 
kad Italijos karvedis pasiti
ki savo pozicijoms. Aeropla
nai yra naikinami ir italų 
patruliai yra nuolatiniame 
susidūrime su priešu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, I1L on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
VARTOJA 15,000 KANUOLIŲ.

SU ITALŲ ARMIJOMIS, gr. 
6. 15,000 vokiečių kanuolių
sutraukta 15 mylių fronte ir di
delis kariuomenės judėjimas pa
rodo, kad austrų-vokiečių ar
mija rengiasi prie didžiausio už
puolimo ant Piave upes linijos.

Italų aviatoriai praneša, kad 
didžiosios kanuoles sutraukta 
prie strategiškų vietų. Nekurtos, 
jų jau veikia. Visur artilerijos 
ugnis eina smarkyn. Priešas 
maišo gazinius šuvius su dide
liais ekploduojančiais šoviniais.

Aviatoriai taipgi praneša di
delį sutraukimą rezervų, kas 
parodo, kad priešas pavartos vi
są galę naujam italų stūmime, 
pirmiau negu žiema susilpnįs 
musius.

(Jei šios skaitlinės yra teisin
gos, tai reikštų, kad kas penkios

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Pasitraukė.
RYMAS, gr. 6. Karės ofi

sas paskelbė, kad po visos die
nos mūšio italai šiauriniame 
fronte pasitraukė nuo pakalnės

priešo batarėjos apšaudė ru- 1 pietus nuo Monte Caslelgoum- 
sų tranšėjas. _ bert iki Foza viršūnės.



NAUJIENOS, Chicago,^11 Pėtnyčia, Gruodžio

ŽKIMAITĖ. . L

Svetur tarp Savųjų j PUIKUS TEATRAS
S L. M. P. S. 9-ta Kp.

Stato scenoje A. Fromo
trijų aktų dramą

Vaizdai.

Pora savaičių prieš Velykas te
ko apsistoti viename Amerikos 
pąjurio didmiestyje.

Įdomu, kokios čia bus pirmos

Su pagelba gerų žmonių ga
vau gerų, didelį kambarį* tik la
bai toli nuo vidurmiesčio, ir ma
ži vaikai dienas naktis už sienos 
čirpia.

Vienas mano pažįstamas, dar 
iš “krajaus” draugas, paėmė ma
ne į savo globų. Sykį atėjęs ta
rė:

—Tau čia ne vieta gyventi.... 
Aš turiu gerus žmonės, pažįsta
mus, jie turi savo namus, daug 
vietos... A« užsakiau vienų kam
barį, bus tau patogiau ir arčiau 
miesto.

Vedamas to draugo, mano glo- 
Nuėjome a- 
Priėmė mus

nebuvau dar 
moters...

bėjo, parvažiavau. 
hu<įu į naujų butų, 
šeimininke.

Net nusigandau!
matęs tokios storos 
Turbut ji per savo storumų nie
kados nemato savo kojų.

Sužinojusi, jog čia “burdin- 
gierių” jai atvedė, tarė:

- Jes, jes! orait! yra keli rui-

Mes užlipome (repais, ir ji pa
skui atpuškavo.

štai vienas ruimsa, — ved
žioja, tupinėja rodo. - - štai ki
tas, dar tenai yra.... Štai ir kiči- 
nas yra. Jei norėsi kų pasišildy
ti... gezas yra, lempos... Visos

klausiau, kodėl burnos nesiprau- 
| šia, rankų uenusimazgoja ?

Išgirdusi motina užsišoko:
—Nekoks “grinorius” mano 

vaikas. Jis tikras Amerikonas/ 
čia gimęs, ir kalba tik angliškai; 
kitaip nesupranta. O prausties— 
nors penkis sykius per dienų pri
varyk: išeis į gatvę ir vėl visas 
purvinas... Žiūrėk: vakar apvil- 
kau čystų overkotų, o šiųndie 
koks jau ? Batai purvo nebepa
kelia — juokiasi žiūrėdama į 
vaikų. —■ Tik tu, boise, nelipk 
ant karpetų tokiomis kojomis, 
—sukniaukėjo j vaikų kažinkų 
angliškai.

Kodėl tamsta nemokini vai
ką iš mažo lietuviškai?

O kam to lietuviško? Vai 
kams lengviau mokykloje, kad 
moka angliškai. Ir aš kitaip nc- 
j lizinu su vaikais...

Kaip užaugs didesni, pra
dės žaisti su vaikais, girdės jų 
kalbų ir išmoks—sakau: — Vai
kai kaip girdi, taip ir jie kalba. 
O lietuviškai nemokėdamas iš 
mažo, niekur paskui neišmoks. 
Mokykloje ir gi tik angliškai mo
kinasi.

Nebešnekėjo su manim. Ma
čiau, supyko. Paskui sužinojau 
nuo draugo jog pikta ant manęs 
begalo, kam jos vaikus prie gri- 
norių prilyginęs.

Mano poni mėgo daug kalbė
ti, bet mudu nelabai tegalėjome 
susiprasti.

šeimininkas, jos vyras, pus-
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GERBIAMOS IR GERBIAMIEJI!
Kviečiame visus atsilankyti į šį puikų 

romantišką veikalą, kuris publikai pagei
daujant statomas scenoje antru kartu.

Perstatymui šio veikalo yra pakviesti

“Palocius Ežero Dugne ’
geriausi artistai-lošėjai, tie patįs ka 
mą kart lošė. , 

Dainininkes-loŠėjas sumok’
ra pakviesta ponia GUGIF* 
ponia DUNDULIENĖ.
Po perstatymo šokiai i KČiai.
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klynyta. ne dulkių ne nieko, vi- 
sur čysta, spakaina... Aš neži
nau bradų... Sutiksim.

Prižadėto duoti pusryti ir va-

rkiša į pečių. Nežino kas para
šyta, nemoka skaityti, pažįsta 
tik iš paveikslų... Pamatys at- 
malevotų kunigų — neberasi to 
laikraščio.

Šeimininkė mėgo apie politikų 
kalbėti.

—Aš viskų žinau, viską per
manau— sako.—Nors mažai kur 
tevaikščioju, ale man kiti pasa
ko... Man netinka toks skirsty
mosi: vienas — tautininkas, ki
tas katalikas, arba sicilistas... 
Lygu mes visi neką tulikai? 
Šiur! Į bažnyčių vaikščiojam, 
meldžiamės, visi lietuviai, visi 
tautininkai, visi norim geriau...

—Mat socialistai darbininkus 
užtaria, — tariau. Už darbo 
žmones stoja...

— Juk mes visi stojame už 
darbininkus užsišoko poni.— 
—Mes visi sicilistai. Jees! Mes 
visi darbininkai.

—Darbininkus išnaudoja, mi
šk raudžia kas....

—Niekas neskriaudžia... . - 
pertarė poni. — Kas juos skria
udžia, kas išnaudoja? Tiek da
bar uždirba... antra tiek kaip pir
miau. Jes! Ale mes stojame už 
darbininkus, šiur! Mano vyras 
kiek samdo į šapų?.. O užmo
ka....

Sykį prie pusryčio mano dra
ugas, paėmęs šakutę, bešneke-

laidų galus. Beįbeganti mergai
te, apdususi, šaukia:

—Mame taip nenori kortini.... 
Maine nori, kad butų graži!.... 
Mame nenori tų vindou taip!...

Nesupratau iš sykio; jai išėjus 
tik atsiprotėjau, kad už atidary
mų lango barėsi.

Per Velykas apsėdome stalų— 
maž «vieni svečiai, šeimininkas 
tik su mumis sėdėjo. Poni nesė- 
do, iš šalies tik žiurėjo, kad ko 
netruktų ant stalo, ir visus ragi
no.

Valgykit čikino, gal kepto, 
ar virto? Kulkit kiaunių, o gal 
ėmės imsit? Kas ko mėgsta, val
gykit... gerkit, kas degtinės, kas 
alaus.. Visi gerkim, ant to Vely
kos...

Raudona, įsiręžusi, lygu sta
tinė, į stiklus alų pylė ir pati ger
dama visus ragino.

Svečių buvo: Artistas, Redak
torius, Mokytojas viso labo, dar 
du ponu—jų profesijos nežino
jau.

Prisivalgę, pasigėrę, nuėjome 
į “frontrumį”. Visi vyrai užsirū
kė, kas cigarų, kas papirosų, kas 
pypkę. Šnekučiuodami leidžia 
durnus kaip iš kamino.

—Kad jus šimts, su tuo rūky
mu—sakau: langų nebematyti 
per durnus, lygu pakuroje: mė
sų galėtum išrūkyti.

tįstas pats atėjo paješkoti, kad 
grįštų į chorų. Tokių balsų labai 
reta, be jų sunku Artistui ir ki
tus mokinti... Dabar vėl ’vaikš-

Kartais poni labai linksma, 
juokiasi, pasakoja, o kartais pik
ta, susiraukusi, rodos tuoj griebs 
už pagalio ir skels tau į kaktų. 
Kodėl taip nevienodo ūpo, neti
kėtai sužinojau.

Vienų rytų, anksti, pašokau

beatvelkąs visų “bųksų” alaus! 
butelių. Atnešęs, pilnus, išsineJ 
šė tuščių vėl tiek pat. v
Paskui kas rytas girdėjau bu

telių žvangesį; supratau, jog per 
įtekmę tų buteliukų ponios ūpas 
mainosi...

Sykį supykusi vėl mane išba
rė:

- Žiūrėk, ką tu man padarei!
- rodo į grindis:-—

Mano taip išklynitos, taip gra
žiai pafiksintos padlagos... taip 
baisiai išbraižei savo apcacais....

Kas taip daro?
- Juk aš nešoku, nebraižau— 

teisinuos:—maža ir tevaikščio
ju, už ką čia mane kaltini?...

—Man nepasakysi, manęs ne
apgausi...—šokosi poni:—aš ma
tau kur man krivida....mano au- 
za brangi...

Pasigerindami
pragyvenome sy

karienę.
- Pietų negaliu duoti sako.—

reina. Vyras jo niekados nėra 
ant pietų nuo ryto anksti išei
na į šapų, vakare vėlai pareina.... 
Vaikai iš mokyklos, vienas pir
ma, kitas paskui kųnors užkan- 
■da. O vakare, tėvui parėjus, val
gome... Tamsta pietus gausi re
storane... gerų čia yra. Draugas 
parodys.

Reikia paklausti, sakau 
draugui, kiek už viską rokuos?*

Nereik sako: šeiminin
ko nėra, o su ja nesusi rok uosi, 
ji niekur nesikiša... Verčiau ne
klausti. Geri žmonės, geros šir
dies. Rrangiai nelups.

kaip man poni pasakojo. Turįs 

dvejus namus, vieni kur patįs 
gyvena, o antri kitoje gatvėje, 
netolymais — pro langų man 
parodė kriaučių šapų turįs mie
ste. Kiek darbininkų laiko, kiek 
mašinų pastatė, poni skaitliaus 
nežino, bet daug turi...

Kada patį ponų vakarais ma
čiau, visados su cigaru dantyse. 
Dažnai vakarais ateidavo drau
gus; sykiu su juo ir šeiminin
kas, įėjęs pas mane į kambarį,

politikų disputavome. Aš pri
silenkęs persergėjau draugų pa
tyliais, kad staltiesės nesubady
tų. Poni šokosi:

O! o! jau ant manęs, paš- 
nabšdom ! Mat.aš kvaila, nieko 
nesuprantu, prasta boba... Jus 
begalo mandrųs!.. Daug išma
note iš tų savo raštų... — ėmė

kiasi pypkoriai: — reikia jį pri
pratinti prie durnų... išrūkyti...

Kad ruko, kad dumia tyčia, 
užsikosėdami, net užtrokšdami, 
pratina mane prie durnų.

Kerčioje stovi vargonėliai. 
Pradėjo kits kitų, raginti grajiti 
- visi atsisako. Prašo Artisto ir

grajiti.
šeimininkas, sėsdamas prie

Teisinamės, aiškiname, jog vi
sai ne į ta pusę, ne apie jų šne-

rajų ponių, susipažinau arčiau, ir 
prie pusryčio turėjome progos 
pasišnekėti. Vaikų turinti peh-

vienas

ll

nu.

ipsibardami 
arti mene- 

man išvažiuoti, 
ižmokesni, netkad užkrovė

man akįs pabalo. Nū geriausia
me viešbutyje tiek nebūtų atlu- 
pę-
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cigaro durnų, kad ir atsikvėpti 
sunku. Pritrukęs kantrybęs sy
kį mandagiai paprašiau nerūky
ti ir nedumti taip baisiai durnų, 
nes mano galva nepakelia.

Atsikėlęs tuoj išėjo, ir nuo to 
sykio nustojo mane belankęs;

šaukia:
Neapgausit manęs, neap

gausit! Aš viskų žinau. Nors 
tų kvail ųgazietų neskaitau, bet 
viską suprantu, viskų imanau...

šnekino manęs.
Vaikų, vyresniųjų mergaičių, 

niekados nematyti namie: dieną 
mokykloje, o vakarais, tai į 

“pikčius” išeina nė motina 
nežino kur vaikščioja.

Sykį paklausiau šeimininko,

Buvo surokuota duoti man 
pusrytį ir vakarienę, bet aš iš 
miesto grįžau kas vakarų vėlai, 
kuomet namie jau visi buvo su-

ji Ii kojomis, nei jus rankomis....
Atsidaręs ėmė. kojomis min

tį ėmė dudyti, net ausįs spengia...
Poni ėmė pasakoti, jog labai 

mylinti Artistų.
Labai geras žmogus, sako, 

- mokina chorų giedoti....

Mano mergaitės labai puikius 
balsus turi... Buvo supykusius, 
kam su beibėmis liepia joms gie
doti, nebeėjo ant tų peticijų... Ar-

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

jieškodamas tarė. — Aš turiu

Sykį išeidamas paprašiau po
nios:

Meldžiu tamstos man vaka
rienės neduoti. Vėlai tepareinu, 
tamstai neramumas... Man tik 
pusrytį duosi....

Aras tau neduodu pusrytį?!
už-

įprausęs. Ji|okda-1 pasijuokti... Tik beda su mWlo 
u jį grinorium. Pa-1 pačia. Kaip lik užeina kur, tuoj

davusi.

Daugiausiai Pertikrinanti Verte
omec nors pagaminta Amerikoj po penkis dole- 
s. Nauji rudeniniai nepaprasti čeverykai— (vie-
> iš šimtų) gerai pasipuošusioms moterims.

paklausiau.
pinigu, mano

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

3iole ir tikrojo Bankoje. .28 metus teisingai vedamoje Rankoje 
eiiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearlnf House) dovoaita 

Ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1»W BLUE ISLAND AVĖ., kampas 19 gatvėa. 

WALENTY SZYMANSKI 
pirklys
H. E. OTTE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. WILCE

Ice Co. vice-prez. T. Wilco Co. 
JOZEF SiKYTA 

kasierius.
PERVIRŠIJA $6,000,000.

K Al.B? IMA LIETU VI AR Al

W. KASPAR 
prezidentas

3TTO KASPAR 
vice-prezidenta*

<ILLIAM OETT1NG 
prez. Oetting Bros. 

MARLES KRUPKA 
rice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Ct.

J. PESHEL
■ckr. Turk Mnff. Cr

OTTO KUB1N 
prez. AtlM

[Brevrisf C«

*1|u |»)o |»| ♦ 1

Daktaras
Specialistas iš

VVISSIG
Seno Krajaus

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

Tel. Ganai 3263.

KARDAS
Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais.
Jame rasite.
Eibes juokingų straipsnių,
šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,

^7" Kunigu žiedus.
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro,

■ Jagamasčių jr jų storukių gaspadinių pikčerius, 
CTikietą j Dangų, etc., etc.

Metams Vienas Doleris.
Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

Naująją Lįetuvą”
Kiekvieno tikro darbo žmonių draugo pareiga— 

visomis jėgomis remti savąjį laikraštį.
Tiktai bendrai ir visas pajėgas įtempę mes galė

sime įveikti savo priešininkus. O laikraštis tam tiks
lui—geriausias įrankis. Todėl, visi į darbų. Padė
kite, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

“Naujosios Lietuvos” kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4Lo rub.

I:

Ko čia dar nori? Aš tau 
sipuolč ant manęs. Aš t 
butas, atbulas prie durių.

Naujiena! Naujiena!
Automatiškas Revolveris kišeniniame peilyje

imu)

nes ne
nustojo

Podolskaįa, 15 Petrograd, Russia

i

Geriausia vertė mieste.
Šie juodos ir rusvos sku- 

ros 10” Čeverykai su guzi- 
kais^ir raiščiais, už$5

Tokie pat galima gauti 
žemom kurkom.

Musų Vyriški $5 čevery
kai yra visi garantuotos 
geros skuros. Visokios sta
ilės juodi arba rudi su gu- 
zikučiais arba raiščiais.

N. Ruttenberg
1237 S. HALSTED GATVĖ 

Kampas O’Brien.

parneš, poni sako:- jis ant to 
greitais. Bile tik centų jam duosi, 
ši u r.

mane pasakė:
Tamsta šiandie išeik į mie

stą, ai- kur, ilgasniam laikui. 
Mums reikia išklynyti visur, vi- 
sa fliorą, karpetai išdulkyti prieš 
šventes. Mano mergaitės mėg-

paskui eina ir po savam klynija, 
orait padaro....
Pavakariais parėjęs radau pri

dulkintą kambarį net atsikvėpti 
trošku. Dulkių visur perpilna. 
Pabraukus kur pirštu juodas 
palieka. Atsidariau lųngų. Ne
mačiau, kad) užlaidos permainy
tos, baltos užkabintos. Apačia 
lango, vėjas ištraukė laukan už-

SUSIVIENIJIMAS LIETUVI 
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE• t 1 *it iih r*pirmiau Ticnia-ncujį patentuotą peili,. kui 10 ‘ " 1/revolveris ka-\ Sis yra naujausias peihs ir yra tikras reyoKens. Ka 

smailiomis kulkomis, ir patronai be kulkų. Šis peilis 
. uup kad jus praliet nežiot .ii savo vestes ki&eniuje, taip pat 

is turi vieną didelę geležtę, labai aštrią, padarytą is genai-
...i . . t... niKKk ilsi i.

Čia jų* matote stebi finą. _ .
ir niekuomet apie jį negirdėjot.

Jus galite šauti iŠ jo su smailiomis 
yra labai gražus, mažos formos, taip I--1 "•
kaip kiekvieną kitokį peilį. Jis turi vienų uiuelv 
šio plieno. Jis tarnaus jums visuose atsitikimuose, ir dargi jus ;,ale..įte ku juo nusisku tj. 
Geležtės atsilenkia v ien tik paspaudus automatišką knypkį. Prietaisas dėl užtaisymo rai du
si geležtėje, storai apvilktoje nikeliu. Mes jį gvarantuojame ant 20 metų. Mes prisiusime 
jums rašytą gvarantiją sykiu su peiliu. Šis stebėtinas peilis^, galima vartoti ne vien tik 
kaipo peilis, bet ir kaipo revolveris. Nemanykit, kad tas yra vien tik naujiena, jis yra tik
ras 22 kalibro revolveris. Jis yra taip padarytas, kad kiekvienas nežinodamas kad sis pei
lis yra revolveris, neims už nieką kitą kaip tik už peilį. Sis išradimas, labai įdomus ir 
taipgi labai naudingas. .

Ką tai jums reiškia turėti tokį peilį? Ir taip. Šis peilis bus jųsų naudojamas ne vien 
tik kaipo peilis, bet taipgi kaip revolveris ir kartais apsaugos jus nuo blogų žmonių. 
Ne dyvai kad mes kasdiena parduodame šimtus šių peilių, dėlto kad kiekvienas kuris šį 
peilį nusipirko iw. igail, kadangi jis yra jam labai naudinga. Kaip veikti su tuo peiliu, tai 
yra taip lengva, kad kiekvienas gal tai suprast, ir apart to mes, išsiųsime nurodymus su 
kiekvienu peiliu. Kaina šio stebėtino išradimo yra visai nebrangi, kadangi kainuos jums 
$4.95. Jus negalite nusipirkti šio peilio kur nors kitur, jus galite tiktai nusipirkti jį nuo 
musų. Nesiųskite pinigų iškalno, tiktai prisiųskite mums savo pilną adresą, įdėdami 20c 
stampom padengimui siuntimo išlaidų, ir mes išsiųsime jums šį Pe'H> *r $4315 jus užmokė
site, kuomet peilis bus nusiųstas į jųsų namus, 
esate užkviesti ateiti ir pamatyt šį stebėtiną peilį, 
dėlis greitai bus išbaigtas.

DEFRNDER POCKET
1757 W. Superior St., Depl. B-32

tėt 
libras 22.

Kurie gyvenat Chieagoje ir apielinkėje, 
Rašykite dėl to šiandien, kadangi snn-

KNIFE CO.,

t* U- J

Kapitalas i Sausio, 1917, $145090 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtiniu $150, $300, $600 
ir $1.000 Moka ligoje* pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 i savaitę.

riELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietu/7 ių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus. //

ĮMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
“ truotu mėnesiniu priedu Moterims ir V aikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

Susivienijimas lietuvių Amerikoje yra seniau
sia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prjsirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY*
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“Taupykie Do
leri” ir Daugiau 
už savo darbi
nius ir gelžke- 
»:o čeverykus

i

Amerjkos Lietuvių Gyvenimas į
— Musų korespondentų pranešima!

MAR1ON, INU.

$2.50 ir
$3.ąo

G E LEŽIN K E LI0 vy ra i 
dirbtuvės, angliakasiai 
ir ūkininkai negali gaut 
: vi rtesn i ų i r užga nėdi- 
nančio tarnavimo nuo 
bile darbinių čeverykų,

Miestelis gana švarus pažiū
rėki ir vadinasi “sausas“. Gėry
nių vienok nestokuoja, ir svai
galų mylėtojai gauna jų kiek 
tik nori.

Lietuvių gyvena čia nedaug, 
gal apie dvidešimt-trisdešimt 

daugiaušcimvim ir šiek-tick » v
nevedusių. Yra jų š 
pasiturinčių žmonių, įsigijusių 
nuosavius namu.**, bet biznierių 
nėra, dagi nėra nė vienos lietu
viu sankrovos. Vadinasi, visi A
darbo žmonės.

Draugijų yra tik viena, pašel- 
pinė, bet be vidurinių draugi
jos reikalų daugiau nieku ne
užsiima, jokio viešo darbo ne
parodo. Ne tik prakalbų, bet 
nei paprasto pramogų vakarėlio 
nesugeba surengti. Yra pora ar 
trejetas asmenų, kurie norėtų

troškimo

Darbininkiškų laikraščių ma
kos skaito. Ateina keli kle

rikalų organai, bet juk tie tik 
tam ir leidžiami, kad žmones 
migdyti ir nesužadinti juose 

šviesties ir ka nors t
Pamėginkite porą šian
die ir jus “sutaupysite 
Doleri” ir daugiau.

Neva rk Shoe Stores Co.
1314 S. Halsted St., tarp 
13-tos ir 14-tos gatvių.
24 San krovos Chicagoje
Taipgi parduodam nau
jausios mados Moterų 
čeverykus šiose musų

Krautuvėse:

V Y RISK V IR MOTERIŠKU’ 
ČEVERYKŲ SANKROVOS:

NORTH W ĖST SIDE: 
2738 W. North Avė., 

Arti California Avė. 
2879 Milwaukee Avė., 

(Avondale).
1647 W. Chicago Avė.,

Tarp Ashland av. ir Paulina 
6317 S. Halsted St.,

Tarp t»3 ir Elevatoriaus stot. 
1605 W. 63-rias St., 

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE: 

3866 Cottage Grove Avė 
Arti 

8.36 E.
Blk. 

9138 (
Tarp 91-o ir 92-ro St.

11331 Michigan Avė., 
(Rose)and)

SOUTHWEST SIDE 
4731 S. Ashland Avė., . 

Arti 47-to St.
WEST SIDE: 

3205 W. 12-tas St, 
Kampas Kedzie Avė.

3536 W. 26tas St.,

SOUTH SIDE:

39-to St.
63-čia St.
E. Cottage G rovė 
ommercial .Avė.,

VIEN TIK VYRU ČEVERYKŲ

107 W. Madison St.
Taip Clark ir La Šalie, 

328 S. Stale St.
Tarp Jackson ir Van Buren.

72 W. Van Buren Su
Tarp Clark ir Dearborn.

106 S. Clark St.,
Arti Monroe St.

12 N. Dearborn St.,
Tarp Washingt. ir Madison.

NORTH SIDE:
3175 Lincoln Avė., 

Arti Belmont.
1241 N. Clark St..

Tarp Belinont ir Aldine.
1583 Milwaukee Avė-,

Arti Robey St.
14 S. Halsted St.,

Arti Madison st.,
1221 Milwaukee Avė.,

Arti Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros kas 
Vakars Pirkėjų 

Parankumui

257 Sankrovos 97-iuose 
miestuose

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų z

VYRŲ ir MOTERŲ
25 metai praktikos

PASITARIMAS DYKAI
Dr Whitney

)5 S. State st., kerte Congress 
alanilos: 9 ryto iki 8 vakare; 
edėldieniais 10 iki 2 popiety.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

Beveik

gruodžio pirma diena.
Programas susidėjo iš prakal

bos (kalbėjo P. M. Bakšaitis), 
muzikos, dainų, dpklemacijų ir 
monologų. Programai pasibai
gus, prasidėjo žaismės ir šokiai, 
kaipjau paprastai čia daroma, su 
užkandžiais. Turiu pasakyti, kad 
svečių, o ypač Chicagiečių, ne
simatė ir nežinia kame prieža-

žios ir visi linksmai laika pralei
do.

vo nariais ir randasi jaunų gabių 
vaikinų, iš kurių galima tikėtis 
gerų darbininkų visuomenės ir 
socializmo dirvoje. Kuopa turė
jo savo nepaprastų susirinkimų 
gruod. 3 d., buvo kialbėta apie so
cialistams (marksistams) užme
tamų juodų dėmę iš katalikų pu
sės. Aš neabejoju, kad Naujienų 
skaitytojai pastebėjo rašinėlį 

“Moksl. Skyr.”, nr. 285 s. m., kur 
musu taip vadinamos Valparai- 
sietės lietuvaitės pradėjo purvais 
drabstyti socialistus, sakyda

mos: “Paliaukime klausyt dole
rinių marksizmo klapčiukų. Ne- 
siduokime, kad jie mus vestu 
prie gyvuliškumo; neklausyki
me ir netikėkime jų tuščiomis 
frazėmis. Stenkimės sveiku pro
tu dalykus gvildenti, jieškokime 
atsakymo savyje” (visur mano 
pabraukta. Mok.) Irstai mes tu-

Bolys ir k.; už tėvynės gynimų 
S. Bakanas, K. Šimkūnas etc.

Diskusantai mažai tebuvo pri
sirengę diskusijoms išskiriant 
tik d. J. Baltrušaitį. Visi kartojo 
tas pačias mintis , kurios buvo 
išreikštos nesykį spaudoje. Vis 
dėlto šiuo klausimu diskusijos 
buvo rimtesnes ir įdomesnės.

Apie diskusijas “socialistų po- , 
zicijų gerumo” klausimu never-( 
ta nei rašyti. Jų dagi nei disku
sijomis negalima pavadinti. Kar
tota tie patįs šmeižtai, kuriuos 
vartoja Kova prieš savo oponen-, 
tus, o kai kuris “kairiųjų”, kaip, 
pavyzdžiui Bolys, pralenkė ir^ 
Kova, viešai užreikšdamas, kad 
Naujienos ir Keleivis tai, “dar
bininkų mulkintojai”, valdžiai 
parsi<lavusieji laikraščiai” ir tt.

I “kairiųjų” prikaištus atsaki
nėjo K. Šimkūnas, S. Pikšrys ir 
S. Bakanas. O d. J. Baltrušaitis

neėnųė* nei nebalsavo turbut dėl 
to, kad ištikro “diskusijos” bu
vo žemiau kritikos.

Trijose liejyklo- rim perlų krūva iš po mokslei-

visi lietuviai dirba ge
ležies liejyklose. Kaikurie ir 
neblogai uždirbu, bet užtai dir
ba po dvylika ir penkiolika va
landų paroje!
se jau penki menesiai kai tęsia
si streikas. Lietuviai skebauti, 
neina, kai kurie pasirūpino gau
ti darbo kitur, o kurie nedirba, 
galina iš unijos pašalpos. Bet 
kažinkaip tas Streikas pasibaigs, 
kad kompanijos įsigijo daug 
streiklaužiu skebu. Gal tos

v v

—Vietos Darbininkas.

GIRARDVILLE, PA.

(Gruodžio 1 <}. vietos klerika
lai surengė prakalbas. Kalbėto
ju buvo paskilbęs klerikalų “do- 
noščikas”, John J. Roman-Ra- 
manauskas, tas pats, kur rašė 
laiškų Exeter Boro policijai, į- 
skųsdamas Keleivio redaktorių 
d. St. Mjchelsona, kad jam ne
leistų ten prakalbų laikyti. Ka 
tas kunigų ir policijos agentėlis 
kalbėjo? Kaip paprasta: ko

škė apie savo sapnus, apie inon- 
kes ir apie, visa, kas lik jam ant 
seilės užėjo. O kad gailaus vie
nas socialistų, pasiprašęs balso, 
uždavė “kalbėtojui” porų klau
simų, tai vyrukas begalo susi
maišė: pynėsi, pynėsi ir vis tik 
atsakyt nesusigraibė. Tada ku
nigas, kur buvo pirmininku, pa
stebėjęs, kad kalbėtojas atsidū
rė kebliame padėjime,'atėjo jam 
i pagelbų: pasakęs, kad kalbėto
jas jau esąs pavargęs uždarė 
susirinkimų. ... —Ten buvęs.

vių-lietuvaičių - valparaisicčių 
plunksnos. Po tais perlais pasi
rašo panaitė Ona Pečiulaitė 
(Patch), kuri savo parašu kuni
gų Drauge pereitas metais juo
dino Naujienas už pranešima a- 
pie “nekalčiausį kun. Ežerskio 
užsimiršimų”, ’ir antra jos drau
ge, kuri, matyt, pasirengus eiti 
tuo pačių keliu ir purvinti mu
sų pažangiąją jaunuomenę pa
naitė B. Žilvitaile.

(Gaila tų “atsakymo jieškan- 
čių savyje” mergelių, bet jeigu 
jos nemoka pačios( protauti, o 
protavimų už save paveda kuni
gėliui, tai vargiai tos ir “atsa
kymų ras savyje”.

Kuopa, matydama, jog čia tai
koma moksleiviams socialis
tams. išrinko tam tikslui komi
siją iš trijų asmenų, kad užklau
sus minėtų panaičių aiškesnių 
prirodymų apie tuos “dolerinius 
socialistus”, taip, kad kp. sužino
jus galėtų išbraukti juos iš savo 
tarpo ir perserget nuo jų plačią
ją Amerikos lietuvių visuomenę. 
Bet jeigu musų si'sutės nestengs 
to padaryti, jos turės noroms ar 
nenoroms, prisiimti panaičių 
melagių vardų.

Kodėl tokia tema pasiimta 
diskusijoms?

Gal kas paklaus savęs, kodėl 
Pittsburgo draugai pasirinko to
kia tema savo diskusijoms? Iš
aiškinti galima tuo: Pittsburgho 
“kairieji” draugai ėmė kalbėti, 
kad mažai kas besirašą į LSS. 6- Į 
tų kuopa. Kai kų pakalbini ra- • 
šyties, sako, tai gauni atsaky-| 
iną, kad nesi rašų dėl Kovos. Jei 
sako, Sąjungos organu butų 
Laisvė, arba Keleivis, arba Nau
jienos, tai jie rašytųs. Be to, 
jie pravardžiuoja kairiuosius 
“bolševikais”.. < įflMI

Diskusijų tikslas

Musų “kairieji” draugai mato, 
kad dėl ginčų dalykai blogėja, 
bet įsitikėję Kovos neklaidingu
mu. visa beda verčia ant Naujie
nų. 'fa i p norėdami padėti Ko
vai žeminti ir diskredituoti Nau
jienas Pittsburgo publikos aky
se, surengė diskusijas apie soci
alistų pozicijų geruma.

Be abejo, diskusijos tuo "klau
simu butų buvęs geras daiktas, 
jeigu butų klausimas diskusuo- 
jania objektiviškai ir vengiama 
šmeižtu. Bet kad diskusantai €
vietoj argumentų vartoja šlykš
čių apkalbų ir dergimo oponen
tų “mulkintojais” ir “parsidavė
liais”, tai to turėtų būt perdaug 
dagi ir bolšcyikiausiams “bol
ševikams”.

Turiu betgi pridurti kad ir 
Pittsburgho publika daugiau už
jautė Naujienoms ne kaip Ko
vai. —S. Bakanas.

MUSKEGON, MICH.

dar ir LDLI). 73čia kuopa. Vei
kimu ji betgi, be parengiamų 
šokių, ne ką dar tcpasižymčjo.

T. M. 1). kuopa turi čia hepilnų 
pusę tuzino narių. Paskutiniame 
savo susirinkime (30 d. lapkr.) 
ji aštriai isi reiškė. prieš Centralę 
Vahlyba už pirkimų laisvės 
bondsų. Bet tas pats narys vėl 
apsigręžęs atsiprašė už “pabari
mų” valdybos, bijodamas, jog 
(kaitras, neduokdie, galįs su
spenduoti visa kp. Lodei prote
stas prieš valdybų likosi neišneš
tas, o palikta taip, kaip vienas 
nariu išsireiškė: iš paša lies pa-

SHEBOYGAN, WIS.

Pirkite Drabužius čia 
Kalėdų Dovanoms
Pirkites Anksti Reikalingus Daiktus Kalėdoms

Copyright Hari Schaffner & Marr

SANKROVA iš savo pusės žiu 
ri, kad jus ilgai būtumėte 

užganėdinti nupirktomis joj pre
kėmis. Ji mėgsta dargi ką nors 
gerąsnio, jeigu jums nepatiktų 
čia nupirktos prekės, mes mielai 
atmainysime.

Dovanos nuo $2 iki $3
Puošnus Marškiniai
Tvirtos Automobiliui Pirštinės.
Marškiniai—Extra geros koky

bės; randasi naujausių madų.
Nauji skuriniai daiktai—Kalnie- 

riams dėžės, graznoms dėl ke
lionės, toilėtinis kelionei setas, 
keletas kitų naudingų daiktų.

“Firkitės Savo Kalėdinius Reikmenis Anksti"

Del Savo ir Musu Pučių Gero

JS dažnai mąstėte, kad jus 
gerai išrūdytumėte “tokiame 

ir tokiame” overkaute arba siute. 
Gal būt ir jis taip pat mąstė. Bet 
dėl tūlų arba kitų aplinkybių jis

Būt praktika ir geros Kalė
dinės dovanos suteikiant jannier 
šias Kalėdas. Jus galite žinoti jo 
mierą, bet jeigu ir nežinotumėt, 
su tuo galima susitaikyti vėliau.

Mes turime vėliausius mode
lius žieminių siutų ir overkautu, 
pasiutų dėl mus Kart Schaffne- 
r’io and Marx ir kitų gerų siu
vėjų.

Vyrų Siutai ir Overkautai 

$15, $18, $20, $25 
ir aukščiau iki $75

VIETA, kur galima rasti Ka
lėdines dovanas dėl vyro, y- 

ra ten kur vyras perkasi daiktus 
pats dėl savęs — vyrų sankrovo
je. Čia yra keletas naudingu dai
ktų ,kurie patinka vyrams, susi
taikant su jų kaina.

• Naudingos Dovanos 
už $1 arba daugiau 
Kaklaraištės—surišamos arba ga 

tavos; puikios petrenos.
Pančiakos—šilkinės arba kito

kios, visos naujos spalvos, su
dėtos kalėdinėse dėžutėse.

šleikos
Nosinės—su 

kalėdinėse
Šalikai
Diržai
Spihkos

raidėmis arba be, 
dėžutėse.
Kalnieriai 
šilko paraiščiai 
Špilkos į šaliką

' Pirkite* Savo kalėdinius Reikmenis Anksti"

Del Savo ir .Musu Pačių Gero '

tas kai kuriuo žvilgsniu, bet* 
kaip kultūrinei, švietimo drau
gijai, LDLD kuopai turėtų rū
pėti labiau, kas kita, ne vien tik 
šokimai. Reikėtų labiau atkrei
pti domos į švietimo darbų. Jai 
vienai tatai, žinoma, nelengva 
butų tas darbas varyti, bet ji ta-

talkon LSS. kuopų. Veikiant 
bendrai, butų galima daug dau
giau naudingo darbo atlikti.

Nubudęs.

VALPARAISO, 1ND.

Margumynai.

Vitiiie Liet. Literatiška Drau
gija turėjo surengusi pasilink
sminimo vakarėlį su programų,

—Mokinys.

P1TTSBURGH, PA.

Dar apie tas diskusijas.

Be to, kas jau kito korespo- 
dento buvo minėta apie jvyku-

gynimo” ir “pozicijų gerumo” 
klausimais, paduodame čia kai 
ka iš vėliau atėjusios d. S. Ba- 
kąno korespodencijos. Jis rašo:

Tėvynės gynimo klausimu d. 
J. Baltrušaitis prirodinėjo, kad 
socialistai neturi ginti tėvynės, 
jie nepripažįsta karių, dėlto kad ! 
karės auklėja militarizmų iri 
žiaurumų; socialistai pripažįsta 
tik revoliudijų. Prieš tėvynės gy
nimų stovėjo taipjau Galginas, Garsinkitės “Naujienose

N-nų 285 numeryj, žinutėj iš 
Sheboygan, korespondentas bu
vo pa minėjęs apie dviejų vietos 
moterų, pp. Kričinienės ir Pa- 
žerienės, bylų, ir kad p. Kriči- 
niene, skundėja, užsimokėjus | 
$19.47 teisino lėšų. Dabar mes i 
gavome iš p. Kričinienės laiškų, • 
kur ji labai bara korespondentų, 
kad jis netiesų parašęs. Pasak 
.ponios Kričinienės, tai buvę 
“miesto iškaščiai”, o ne jos.

Tikimės, kad šiuo paaiškini
mu netiesa parašęs musų korės-; 
pondentas bus pilnai sugėdinta, j 
o poni Kričinienė bus pilnai pa
tenkinta. Red.

G AL būt jus ųorite nusiųsti ką 
nors kaikuriems kareiviams 

“į frontą” arba “i buveinę”. Jus 
galite būt užtikrinta, kad jie pa
brangins jųsų nors mažą atsimi
nimą, jeigu jus norite mes nusių
sime jiems už jus. Jus rasite su
rašą, nosinių, pančiakų, šalikų, 
pirštinių, kurie yra išskirstyti 
šiame surašė ir jie yra visi geri.

Dovanos tarpe $1 ir $2
Marškiniai—visokių spahų ir petren. 
Naktiniai Marškiniai 
Skėčiai 
FuII Dress graznos 
Kaklaraiščiai—kaikurie 

surišami, po $1.50.
'Pirkitės Suvo Kalėdinius Keikm<ni» Anksti”

Del Savo ir Musfi Pučių Gero

Dovanos nuo $3 iki $5
AL būt šis surašąs suteiks ką 
nors tokio; reikalaukite jo. 

Mes galime ji turėti šioje sankro
voje, jei mes neturėtume mums 
bus malonu įgyti dėl jūsų

Dovanos nuo $3 iki $5
Skrybėlės — visokių išvaizdų ir

Pajamos 
Pirštinės 

Apatnešos 
labai puikus

Puikus Waistkautai
Šilkiniai Skėčiai Pirštinės 
Maudynei ir pailsini aprėdalai. 
l/2 tuzino porų šilk, pančiakų.

Dovanos nuo $5 iki $10
Tuzinas nosinių; jis negali per

daug jų turėti.
Maudynei Rūbai ir Pasipuošimui.
Naminiai Kautai Svederiai
Šilkiniai Marškiniai
Puikus Waistkautai
Kelionės Pervažai ir nriediniai

“Pirkitės Savo Kalėdinius R^ikmvnis

Del Savo ir Musę Darių Gero

Roseland’o Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

Bach Bros
DATR1J0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

Michigan Avė, prie 115-tos gatv.

Namas Hari Schaffner & Marx Drabužių

Kambarinė Baseball dykai su kiekvienu vaiko Siutu, Overkautu arba 
Maekinaw Kauteliu.
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• * ’f «sdien išskiriant ne dėl dieniu s

Užsisakomoji Kaina: 
ChicaRoje— 
nešiotojams kasdien pristatant j na
mus, moka:

Savaitei .................................. 12c
Mėnesiui............................... 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
dėk ia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
•niėjams išanksto užsimokėjus:

Metams............................... $(5.00
Pusei mėty........................$3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago- 
|e, pačtu:

Metams ............................. $5.00
Pusei metų ........................ $3.00
Trims mėnesiams ........... $1.75

Kanadoje, metams................... $7.00
Visur kitur užsieniuose......... $8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

hrst Lifhuanian Daily irt America 
Published Daikp Except Sundap

ll'HUANIAN NEWS PU b C O Ine.

Terma of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One wcek ...........................  12c
One month .......................... 50c

To paris of city not covered- by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year........................... $6.00
Six months .................... ‘$3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year................ .......... $5.00
Sis months........................$3.00
Three months.................... 1.75

Canada, one year ................. $7.00
Other foreign countries .... $8.00 
Money mušt be send by Postai Mo
ney Order, in advance.

su bolševikais apie mušiu 
pertraukimą ir taiką, tai be 
Vokietijos darbininkų pagel
bės bolševikai jokiu budu 
negalėtų išsiderėt tinkamų 
jiems sąlygų. Dar ir dabar 
yra klausimas, kaip jiems ta
tai pavyks; bet jeigu Vokie
tijos socialistai — ir mažu
ma, ir didžiuma — nestotų 
už visuotiną ir demokratinę 
taiką, jeigu jie neremtų tos 
taikos formules, kurią iškė
lė Rusijos revoliucija, tai bo
lševikų taikos pasiūlymas, 
kuomet talkininkų valdžios 
nepritaria jiems, pastatytų 
juos i visišką Vokietijos au
tokratų malonę.

Išgelbėt nuo suirimo bol
ševikų taikos pienus ir išgel
bėt nuo žlugimo bolševikų

stengsis palaikyt draugiškus 
ryšius su ofięialėmis Rusijos 
įstaigomis, ažuot jieškoję pa
ramos opozicinėse Rusijos 
frakcijose ir net kontr-revo- 
liuciniuose jos elementuose?

Kolkas dar nematyt daug 
palinkimo pas talkininkus 
eiti tuo keliu, kurį nurodė 
Wilsonas savo kalboje. Ji
sai skaito būtinai reikalingu 
daiktu, kad talkininkai aiš
kiai pasakytų savo karės ti
kslus, vienok konferencija, 
kuri šiomis dienomis pasibai
gė Paryžiuje, to dalyko ne
atliko, nežiūrint to, kad Suv. 
Valstijų įgaliotinis, pulkini
nkas House, kaip buvo pra
nešta telegramose, rekomen
davo paskelbt karės tikslus, 
idant sustiprinus Rusijos de-

rencijoje. Be/to, protokole ne
pasakyta ne žodžiolapie tą svar
bu dalyką, į kurį Darbininku Ta- 

, ryba atkreipė konferencijas do
mų: apie “šnipu'’ klausimą
ir panašius dalykus.

A.L.D.T. laikinojo komiteto 
laiškas

Chicago, III. tapk. 25,T7 
Tarybų Konferencijos Kvieti
nio Komisijai, per .1. B. Kau
pą, Brooklyn, N.Y.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted St, Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
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»es rankraščius taisyj 
tni, arba grąžinami at „
jų ir išsiunčia kraso.4 ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

Asmeniškai Redaktorių matyti galima tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak.

Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
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1, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja
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Chamiškos 
sensacijos

na Dievo galybės misterija 
ir pažymi ją įvairiomis iškil
mingomis apeigomis. O 
“Draugo” redaktoriai, išgir

laiku dažniau, negu pa
či i, jvvksta nusižudy-

tokią tragingą,

mat. begiu paskutinių Ke
lių mėnesių pasidarė galą ir 
dvejetas ar trejetas lietuvių 
įvairiose amerikiečių koloni-

cha m iš-

ir kiekviename žmoguje, ku
ris turi nesupti fintus jaus
mus, jie negali nieko kita iš-

nelaimingų, be laiko žūvan
čių gyvasčių.

Vienok randasi sutvėrimų, 
panašių į žmogystas, kurie 
tuos nelaimingus atsitikimus 
pasitinka lyg su džiaugsmu. 
Štai klerikalų “Draugas” va
kar su dideliu riksmu prane
šė apie “Antano Gustauto” 
(Goštauto) nusižudymą Ci
cero, 111. Išspausdino tą ži
nia didelėmis raidėmis ant 
pirmo puslapio ir žada pas
kui dar “plačiau parašyti”.

Iš žmogaus mirties daro 
šlykščią sensaciją.

Nepatyręs teisingai dar 
nė nabašninko vardo, tas lai-j 
k rastis jau bliauja visa ger
kle, kad “Gustautas” buvęs 
“uolus socialistas” ir “dar 
uolesnis ‘Naujienų’ ir ‘Lais
vės’ i _
jas”. Kam tas riksmas, 
kam tas pasistengimas su- 
kurstyt publikos žingeidu
mą akyveizdoje tos liūdnos 
tragedijos?

Kada žmogus miršta, tai 
ir beširdžiai budeliai nusii
ma kepures ir atiduoda pas
kutinę pagarbą užgęsusiai 
gyvybei. O “katalikiško” 
laikraščio redaktorius tokia
me momente nejaučia nieko 
kita, kaip tiktai norą pable* 
vyzgoti apie nabašninką.

Ir čia-pat apmeluoja jį.
Iškreipia pavardę.
Padaro jį “uoliu socialis

tu”, kuriuo jisai niekuomet 
nebuvo.

Ir liepia išsižiojusiems 
klausytojams laukti dar di
desnių sensacijų.

Mums nesvarbu, ką “Dra
ugas” tauzys toliaus apie na
bašninką. Mes nematytume 
nieko bloga ir tame, kad Go
štautas butų priklausęs so
cialistų organizacijai. Bet 
mes nesuprantame, kodėl to 
neva katalikiško laikraščio 
redaktorių jausmai yra ne
panašus į viso svieto.

Visi žmonės žiuri į mirtį, 
kaipo į vieną didžiausių ga
mtos paslapčių, prieš kurią 
kiekvienas nejučiomis lenkia 
savo galvą. Tikintieji-gi 
žmonės skaito ją pasibaisėti-

kūmas!
Bet ko geresnia galima ti- 

kėties iš tos veislės tokiuose 
atsitikimuose, kada ji nema
to sau pelno?...

Ot, jeigu A. Goštautas ne
būtų buvęs “bedievis”; jeigu 
dvasiški tėveliai turėtų da
bar vilties gauti dešimtinę 
kitą už jo lavono pakrapini- 
mą, — tuomet butų kas kita. 
Tuomet jie nešmeižtų jo, o 
giedotų “Reųuiam eternam”.

Nėra dolerių, nėra maldų. 
Nėra dolerių, nėra žmoniš
kumo ir gėdos.

O yra tiktai chamas, besi
skubinantis iškoneveikt na- 
bašninką.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Dar viena dogma 
sprogo?

United Press agentūros 
telegrama iš Londono prane
ša, kad Rusijos bolševikai o-

platintojas ir skaityto- ficialiai pakvietė Vokietijos
social-demokratų partiją (di 
džiumos frakciją) j konfere
nciją taikos klausimo apsva
rstymui. Tokia žinia esanti 
išspausdinta Stockholmo lai
kraštyje “Social-Demokra- 
ten”.

Ta žinia gali būt teisinga 
arba ne. Bet ji yra liabiau 
panaši į tiesą, negu į išmis- 
lą. Jeigu Rusijos bolševikai 
gali daryt konferencijas su 
Vokietijos generalio štabo 
įgaliotiniais, tai kodėl jie ne
galėtų susieit su Scheidema- 
nn’o partijos atstovais?

Ir pasitart su Vokietijos 
socialistais bolševikams da
bar labai svarbu, jeigu jie 
nori įvykint savo pieną. Be 
organizuotų Vokietijos dar
bininkų pagelbos dabartiniai 
Rusijos valdonai neįstengtų 
padaryt taiką su Vokietija, 
kadangi pastarosios valdžiai 
visai negali būt malonu ves
ti pertraktacijas su bolševi
kais. Keletas dienų atgal 
laikraščiuose buvo paskelb
ta, kad kaizeris pasakęs, jo
gei su Lenino valdžia jisai 
nekalbėsiąs. Ir jisai vargiai 
butų kalbėjęs su ja, jeigu Vo 
kietijos ir Austrijos darbi
ninkai nebutu ėmę smarkiai 
reikalauti taikos.

Bet jeigu kaizeri 
tų savo noru

tai) tiktai energingiausia 
Vokietijos socialistų para
ma. Tą dalyką bolševikai ži
no aiškiai, ir todėl nieko nė
ra nuostabaus, kad jie kvie
čia Scheidemann’ą į konfe
renciją.

Bet kada jie šitaip daro, 
tai jie visai atmeta pirmesnę 
savo poziciją linkui “social- 
patriotų”. Pirma jie nieku 
budu nenorėdavo kalbėties 
su Vokietijos social-demo- 
kratų didžiuma. Jie net ske
lbė boikotą tarptautinei Sto- 
ckholmo konferencijai už 
tai, kad į ją buvo pakviesta 
visos socialistų partijos ir 
frakcijos, o ne vien tik “zim- 
mervvaldiečiai”.

Taigi 'ta bolševikiška dog
ma, ka’d su “social-patrio- 
tais” reikią kovot, kaip su 
darbininkų klesos priešais, 
neišlaikė gyvenimo kritikos. 
Ji sprogo. Ir kiek dar tų do
gmų sprogs ateityje!

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Decctnber 
7, 1917, 'as reouired by Ihc act of 
October G, 1917.

Amerika ir
Talkininkai

Gvildendami prezidento 
Wilsono kalbą, mes nurodė
me, k a d jo pozicija 
karės klausime kaikuriais 
svarbiais punktais žymiai 
skiriasi nuo tos pozicijos, ku
rios iki šiol laikėsi talkinin
kų valdžios. Dabr kįla klau
simas, katra tų pozicijų pa
ims viršų ateityje.

Vakar mes išreiškėm nuo
monę, jogei prezidento Wil- 
sono kalba kongrese yra žen
klas to, kad talkininkų politi
koje žada įvykti atmaina. Ši
tą ntiomonę mes remiame, 
viena, tuo įsitikinimu, kad 
Wilsonas kalbėjo ne vien 
Suv. Valstijų valdžios, o ir 
talkininkų valdžių vardu; an 
tra, pačiu tuo faktu, kad ji
sai laikė tokią kalbą, kuri už- 
brėžia naujus kelius karės 
politikai Vokietijos priešų 
pusėje.

Bet kitas yra dalykas, kaip 
didelė bus toji atmaina talki
ninkų politikoje ir kokiu bu
du ji įvyks.

Prezidentas Wilsonas už
siminė apie tai, kad taika ga
li būt padaryta su Vokieti
ja, nors dabartiniai josios 
valdonai ir nebūtų nuversti. 
Klausimas tečiaus yra, ko
kių sąlygų išsipildymo tuo
met reikalaus talkininkai, 
kad pripažinus galimu daik
tu pradėt taikos derybas: 
kad Vokietija atvirai išsiža
dėtų užkariavimų tikslų? 
kad ji prieš pradėsiant dery
bas pasitrauktų iš užimtųjų 
teritorijų? ar ko kita?

Prezidentas Wilsonas la
bai apgailestavo, kad talki
ninkai nepasistengė praša
lint neužsitikėjimo tarp sa
vęs ir Rusijos. Viešas užgyri 
mas Rusijos taikos formulos 
jo kalboj buvo mėginimu at
gauti Rusijos demokratijos 
simpatijas talkininkų pusei.

' Bet klausimas, kiek šitos rų-
- sies pastangų norės daryti
- talkininkų diplomatai: ar jie1

mokratiją.
Antra vertus, reikia paste

bėt, kad ir prezidentas Wil- 
sonas viename svarbiame 
punkte padarė kompromisą 
su talkininkų politika. Pir
ma jisai gana aiškiai stoda
vo prieš komercinį Vokieti
jos boikotavimą po karės, 
kurį šią vasarą talkininkai 
suplenavo Paryžiuje. Dabar 
-gi, savo kalboje, Wilsonas 
grasino nepriimt Vokietiją į 
tautų bendrovę ir neprileist 
prie “laisvo ekonominio dra
ugavimo” su kitomis tauto
mis, jeigu ji nenusikratysia- 
nti savo autokratų. Nors 
prezidentas tuoj po šitų žod
žių užreiškė, kad jisai netu
rįs omenėje agresyvių prie
monių ir nemanąs, jogei ker
štu butų galima atitaisyt Vo-

kininkų šalyse tuos jo grasi
nimus pasveikino, kaipo pri
tarimą “ekonominio boiko
to” idėjai. Kitokią prasmę 
juose surasti, deja, ir nega
lima.

Taigi toje kovoje tarpe A- 
merikos politikos, iš vienos 
pusės, ir talkininkų politi
kos, iš antros, kaip matome- 
toli-gražu ne visi pergalės 
šansai priklauso Amerikai 
Prezidento Wilsono kalba 
dar tiktai iškėlė aikštėn 
priešingumą tarpe tų dviejų 
politikų, bet anaiptol nemi
nėme jų likimo.

Apžvalga
TARYBŲ ATSTOVŲ 
KONFERENCIJA

" Musą skaitytojai žino, kad tū
las laikas atgal tautiškų ir ka
talikiškų veikėjų būrys Nej\v Yo
rke nutarė pakviest trijų Ameri-

Tarybos, Tautos Tarybos ir Dar
bininkų Tarybos—komitetus į 
konferencija, idant suvienijus 
musų “srovių viršūnes” bend
ram darbui už Lietuvos laisvę. 
Ta konferencija turėjo įvykti 
New Yorke lapkričio 29 d.

A. L. D. T. laikinasai komite
tas negalėjo daly vau t konferen
cijoje. Jisai pasiuntė kvietė
jams laišką ir išdėstė priežastis, 
kodėl jisai nesiunčia savo atsto
vo. . Bet Komitetas kreipėsi į 
“Laisvės” redaktorių ir prašė 
jo atsilankyt į tą konferenciją, 
patariamuoju balsu, idant paty
rus apie jos darbus ir tolimes
nius pienus. Iš drg. L. Prusei- 
kos, deja, gauta pranešimas, kad 
dėl daugybės darbo jisai neturė
jo laiko išpildyt Komiteto pra
šymą. Taigi konferencijoje da
lyvavo tiktai tautinės ir katali
kiškos Tarybų atstovai. Apie 
tai, kas buvo joje nuveikta, pa
tyriame tiktai iš oficialio (neti
kslaus ir nepilno) konferencijos 
protokolo, kuris mums tik-ką ta
po prisiųstas.

Žemiaus spausdiname tą pro
tokolą, lygiai kaip ir A. L. D. T. 
laikinojo komiteto laišką. Pa
lyginęs juodu, skaitytojas ma
tys, kad protokolo rašytojai nu
krypo nuo tiesos, paduodami 
Darbininkų Tarybos motyvus,, 
dėl kurių ji nedalyvavo konfe-

Gerbiamieji:-
Amerikos Lietuvių Darbi

ninkų Tarybos Laikinasai Ko
mitetas, apsvarstęs Jųsų laiš
ką. nutarė:

C 7

1. Savo atstovų konferen- 
eijon lapkr. 29 nesiųsti,

A) Kadangi A.L.D.T. nėra 
partijos arba srovės organiza
cija, ir todėl negali įeiti i tą 
“srovių ir partijų viršūnių” 
ryšį, kurį .Jus projektuojate. 
ALDT. jungia įvairių partinių 
pazvalgų elementus, .los tik
slas yra ne steigti naują par
tiją, o vieny! lietuvių darbi
ninkų j i e g a s — parti

nes organizacijas, susišelpia
mąsias draugijas, apšvietus į- 
staigas ir lt. kovai už tuos 
jų reikalus, kurie paliečia juos 
visus.

kloties jos darbams, pasilie
kame,

Su tikra pagalba,
• ALDT. Laikinasai Komitetas 

A. Lalis, Sekretorius.
o

Ta ry I) u k o n f ere n c i jos 
protokolas.

Nevv Yorko veikėjų suma
nymu, V. Jankausko, J. Kau
po ir kun. N. Petkaus pakvie
timu, įvvko tarybų susivažia
vimas 29 lapkričio d., MeAl- 
pin lietelyje, Now Yorke. Pri
buvo šitie atstovai:

Nuo Amerikos Lietuvių Ta
rybos: Kun. J. Kaulakis, Dr. 
J. Bielskis, kun. J. Jakaitis, p. 
J. Miliauskas ir J. Kaupas, 

z
Nuo Lietuvių Tautinės Ta

rybos: pp. P. Norkus, J. Vini- 
kailis ir A. Marius.

'l'aipgi pribuvo ir inžinie
rius Naruševičius, kun. J. Ži
linskas ir susivažiavimo kvie
tėjai : p. V. Jankauskas ir kun. 
N. Pt'lkus, kuriems suteiktas 
patariamasis balsas.

Pirmininku išrinktas J. Ka- 
e

ūpas, sekretorium V. Jankau
skas.

Pirmiausiai likosi perskai-

galiaus susitariama, kad kiek
viename paskirame atsitiki
me abiem tarybom jgaliavus, 
tas pasitarimų komitetas va
dinsis Pildomuoju 
Komitetu.

Pas kc Ja 
ryti visok
PiTFopa ir t p e šiai.

Atstovų lėšas padengs pa
čios tarybos, bendras gi lėšas 
padengs sulyg sustarimo pu
siau.

Pasirodo, kad ginčai ir ne
sutikimai dėl Centralio Komi
teto labai kliudo sutartinam 
darbui. Todėl abi pusi išrei
škia pageidavimą kad tas kla
usimas liūtų susitarimo keliu 
išrištas toje prasmėje, kaip 
nustatė Wilkes-Barre susiva
žiavimas.*

Buvo dar ir daugiau pasi
kalbėta apie įvairius reikalus, 
bet jie neįrašomi, nes atsto
vai tuose klausiniuose nebuvo 
įgalioti.

šie visi nutarimai įeina f 
gale taip greitai, kaip tik abi
dvi tarybi juos užtvirtins.

Presus Komitetas:
P. Norkus, J. Kaupas.

. B) Kaipo visuomenių vei
kimo organas, ALDT., žino
ma, neatsisakytų pasinaudot 
proga kariu su žmonėmis ir 
žmonių grupėmis, nors ir ne
priklausančiomis jai, pasitar
ti apie svarbesniuosius dienos 
klausimus ir darbų pienus. 
Specialiai, ji matytų daug na
udos iš nuomonių paaiškėji- 
nio Lietuvos ateities klausi
mu, kuris yra pažymėtas ir 
pamatiniuose ALDT. punk
tuose. Bet komitetas neranda 
esant galimu daiktu vien pa
sitarimo tikslais kelti dideles 
išlaidas siuntimo delegacijos 
iš Chicagos Ne\v Yorkan.

2. Kad būt painformuotam 
apie tolimesnį Jųsų sumany
mo progresą, A.L.D.T. Laiki
nasai Komitetas nutarė:

A) Kreipties į L. Pruseiką, 
Laisvės redaktorių, ir prašyti 
jo, kad, minėtojo Komiteto 
vardui, dalyvautų konferenci
joje patariamuoju balsu:

B) Pranešti apie tai konfe
rencijos delegacijos delega
tams per josios Kvietinio Ko
misiją.

3. Pilnai ap vertindamas 
konferencijos iniciatorių pa- 
siryžymus, ALDT. Laik. Ko
mitetas skaito tečiau savo 
priederme atkreipt jų, lygiai 
kaip ir konferencijos, domą į 
tai, kad

A) Pastangos suvienyt ar
ba suartini musų sroves bent 
kokiame visuomeniniame da
rbe tegalės turėt pasisekimo 
tik tada, kada joms neprieš
taraus aktualiai tų srovių san
tykiai. Dabar gi tie santykiai 
veda kaip tik priešingon pu
sėn. Iš paskutinių atsitikimų 
mes pažymėsime tiktai dveje
tą faktų: Tūla spaudos dalis, 
oficialiais pripažinta kaipo 
tam tikros srovės atstovė, sis- 
temačiai viešai denimeijuoja 
musų demokratinių organiza
cijų darbavimąsi taikos ir 
žmonių teisių apsaugojimo la
bui, kaipo “kaizerišką”, tai y- 
ra, išdavikišką. Kitas, jei ga
lima, dar labinus nepakenčia
mas dalykas yra tai kad tū
li oficialiai partinių organiza
cijų veikėjai stačiai skundžia 
policijai kalbėtojus ir laikraš
čius.

B) Tie visuomenes veikėjai,
kurie sumanė šaukt konferen
ciją tikslu suartini musų sro
ves, lygiai kaip ir ta konferen
cija, turėtų panaudot visą sa
vo įtekmę spaudoje ir jų at
stovaujamosiose organizaci
jose bei srovėse, kad sustab
džius augščiau minėtuosius ir 
panašius pragaištingus apsi
reiškimus. ~

Tikėdamiesi, kad konferen
cija šituo opiu klausimu tars 
aiškų žodį, ir linkėdami geros

lytas laiškas nuo Amerikos 
Liet. Darbininku Tarybos, ku- 
ri savo atstovų neprisiunlė, 
motyvuodama tuomi, kad ji 
ne politiška organizacija, bet 
pabriežė, kad ji stovinti už 
Lietuvos demokratinę nepri- 
gulmybę. Susirinkusieji at
stovai išreiškė didelį apgailes
tavimą, kad jie nedalyvauja 
taip svarbiame susitarime, 
kaip Lietuvos laisvės klausi
mas, taipgi išreiškė viltį, kad 
trumpoje ateityje šiame klau
sime bus galima bendrai vei
kti ir su A.L. Darbininkų Ta
ryba.

Aptarta tarimų tvarka. Pa
sirodo, kad šioje konferenci
joje gali būti tiktai du balsu, 
lai yra vienas nuo ALT. (ka
talikų) ir antras nuo T.T. (ta
utininkų). Nutarimai tik ta
da teisuti, kuomet abidvi pu
si sutinka.

Inžinierius Naruševičius pla
čiai referuoja aipe Rusijos lie
tuvių veikimą ir nurodo bu
dus ir reikalą, kurio delei 
reikia bendrai veikti. Tą pa
tį padaro ir kun. J. Žilinskas. 
Abidvi pusi principialiai su
tinka, kad reikia bendrai vei- 
kti abiems taryboms nepri- 
gulmybės išgavimui ir išneša
ma sekanti rezoliucija:

Suprazdami šio momento 
svarbumą politiškame tautos 
gyvenime Amer. Lietuv. Tary
bos ir Amer. Liet. Tautinės 
Tarybos atstovai pripažįsta 
reikalingumą ir svarbą lietu
vių sutartino darbo Lietuvos 
pilnos neprigulmybės atgavi
mo klausime.

Kįla klausimas, kokiu budu 
sueiti bendran veikimai!, kaip 
suderinti abiejų tarybų veiki
mus. čia buyg< pasiūlomi į- 
vairųs įnešimai, diskusuoja- 
ma, bet vis neprieinama prie 
to, kad abidvi pusi sutiktų. 
J^agaliaus prieinama prie se
kančių nutarimų, kuriuos pri
ima abi pusi:

1) Nutarta iš ALT. ir A. L. 
T. T. išrinkti pasitarimų ko
mitetą.

2) Komitetas galės pildyti 
tiktai tuos nutarimus, kurie 
bus abiejų tarybų jam pave
sti.

3) Komitetas turės pataria
mąjį, bet ne sprendžiamąjį 
balsą.

4) Komitetas negali pildyti 
tų nutarimų, kurie nėra abie
jų tarybų priimti.

5) Tarybos pasilieka sau 
teisę pildyti savo nutarimus 
ir kitokiais keliais, negu per 
pasitarimų komitetą.

6) Komitetas susidės iš žmo 
nių paskirtų po 3 nuo kiekvie
nos tarybo.

Buvo daug ginčų dėl to ko
miteto vardo; Viena pusė nu
rodė, kad tas komitetas va
dintųsi tarybų pildomuoju 
mitetu, bet kita priešino' ’
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REIKALAUKITE
SAVO GROSERNINK(>

VI CTO R 
RYEBREAD 

Ą^iĘREALRYfFl^OR
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PARDUODAMA VISOSE 
GROSERNĖSE

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vida visokius reikalus, kaip krirninaliikuose 
ir c M liikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

llnmij Ofisas: Miesto Ofisas:
S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

127 N. Oearborn St 
H11-13 Unlty BMt.

Tel. Central 4411

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

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė
kampas Halsted Drover 2443

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

Tel Central 6890-6301. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatos vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
IMI MILWAUKEE AVĖ., Chieage, III.

Tel Humboldt 97.

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 
x4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

HALSTED ir 32-ra GATVfi

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertinų 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.

fieorgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St., Chicago, III

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikos 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

utr.: 11341 Michigan av. 
<tr.: 11314 Michigan av 
Uhicago, III

r
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i Žiema

vyskančios snaigės 
alta bedugnę vien iii v 4-

Sniego kalnai.
matai -

■ėliu

Ir degančiųjų džiaugsmo giesmių. . .

Ten, kur prasmenga gulbių balsai. 
Giesmės širdies liepsnos nakties 
Va kas bedugnę tamsią nušvies.

Bus ir radastų, bus ir gėlių 
Ir iš darželio rūtų žalių. 
Žvaigždei vainiką pinIi galiu.

‘'Pirma?
4

—-

I O 8, Chicago, III

Pirmos sniegas Gyvenimas^ Mokykla

—Klajūnas.

Krinta, krinta baltas sniegas,.
Lenkia obelį šakotą;

pasakys.-et tai senas, nevertas 
domos išsireiškimas. Bet lukte-

r bakūžę samanotą.

Poli, toli varpo balsas

sese ir broli, manai, kad kultūra, 
kurios žmonija yra atsiekus, bu
vo Įgyta i dvsctka arba šimtą me
tu? Ne. įteikėjo tuksiančių.

čių paaukauta, kol tapo atsiek
tas šis civilizacijojs šimtmetis,

Imkime pavyzdžiui kad ir pa-
Minkštą, minkštą patalėlį 
Taiso kloja pirmas sniegas. buvo vienas geriausių žmogaus

su šautuvu. šioje šalyje pav. t.v.
Kl. Jurgelionis.

Prisiminimas. vo geriausias draugas pir- 
miemsiems šioj šalyj apsigyve
nusiems žmonėms. Poliaus, dek-

bėgiodami kiemas nuo kiemo,

Daug panašių pavyzdžių butų

Bet gal tūlas ir vėl pasakys:—
Gerų senų draugų būrys!
Visi vienos minties, 
Kareiviai ateities,

a
žu, brangus skaitytojau. Dar

Ach, buvo valandų, 
l>idžių širdingų valandų! 
Kiek širdyse giedros, 
Kiek tos jaunos jiegos,

me kurios neprivalėtu rastis;

Mąstydamas, žmogus 
Atsimeni senus laikus, 
Ir vienas sau sakai: 
“Tai buvo bent laikai, 
Tokių jau nebebus!”

(Iš “Gludi-Liudi”)

su kasdieniniame gyvenime ku
rios trukdo progreso eigai. Ir 
mes už tai patįs esam kalti. Mes, 
kurių pečius slegia esantis blo
gas, mes nesistengiam kovot 
prieš tą blogą, idant ji pašalinus.

Pirmiausia ir, gal būt, svar
biausia musų gyvenime yda tai 
ta, kad mes pavedam savo pro-

Tikėjimas visuomet buvo ir 
yra tuo juodiuoju, tamsuoju de
besiu, kurs stengęs ir stengiasi 
padengti, sunaikinti visas žmo-

varžomą protavimą. Bet 
jau vėlu. Šiandie mes 
turim įvales patyrimų mokina-

OopyrtKht Kart Schaffner į[_ Maru

Kam mokėti didelius pinigus
už tas pačias drapanas mieste, kuomet jas galit 

nupirkti pigiai čia-pat
Visiems yra gražu pažiūrėt į gražiai apsirėdžiusi vyrą. 

Šiais metais visi yra įbauginti, kad viskas taip brangu, tai 
daugelis rokuoja, kad daug pinigų reikia, jeigu nori gražiai 
pasirėdyti. Mes jums parodysime, kad galima visai už ma
žai pinigų apsirėdyt kuopuikiausiai, todėl, kad mes turime la
bai mažas išlaidas ir galime parduoti tuos pačius drabužius 
už daug žemesnę kainą. Jeigu dar nesat pirkę musų krautu
vėj, ateikit ir pamatykit musų tavorą ir sulyginkit jų kainas.

Čia rasite namus
Hart Schaffnerio & Marx Drabužių

CHICAGO CLOTHING CO.
Chicago, III.1922-26 So. Halsted Street

Viena didžiausių vyriškų drabužių Krautuvė vakarinėj 
miesto dalyj.

o

r.

nai ir kares Malochui...

dėl

siu? J nepakenčiamą vilkų urvą.

užsi tikim jiems. Nieks neužgin-

plėšta širdįs... žodžiu*“jie” elgės

ro ar blogo. Bet antra vertus,

nų vyrų, moterų ir vaikų. Ačiū 
jiems, šimtai mokslo vyrų kurie 
bandė pasauliui atidengti gam
tos paslaptis, apšviesti jį, tapo

debesinio, užgrabinio svieto. Į ką 
tau, broli ir sese, atrodytų, jeigu 
vieną gražią dieną tamstų ir ma
no bendrai visi, nei tie Adomo

ka mums teikia nesužinus, kieno 
nors naudai įkvėptas, tikėjimas.

rūpintis musų “gerbūviu”. I ik 
esą reikia atiduot už juos savo

šimtmečių kad prasisiekus da
bartinio stovio žlugtų. Ir mes, 
žemes gyventojai, pasijustume

kėsini ir padėkoti jiems. .Juk ir 
musu dvasiški tėvai sako, jog 
bus “diena sūdo” ir visi turės iš-

ruosius "gorus (jiems) laikus . 
Šiaip ar taip, ant liek žmonės jau 
praregėjo, kad nebereikalauja 
nurodyt pirštu i Inos Kristaus 
“Įpėdinius” kišančius šnipų 
išdavikų rolę. .Iii1 mato juos.

(avimą, tą taip brangią gamtos 
dovana, kitiems. Jie, žinoma, t

nes imtų ir pasakytų “gana besi- 
rupint žemiškais dalykais, rū
pinkimės užgrabiniu savo gyve-

nnisų likimu tiems poneliams, 
sėdintiems už politikos ir tikėji
mo stalų. O jie šauniai “pasirū
pina” apkalti mus naujais 
grandiniais. Kas žiuri atdaromis 
akimis j paskutinių laikų nuoti-

sias rūpinas, kuris yra lenai...

“pasirūpino” įstumti mus į 
barbarizmo ir išnaudojimo pra
garą.

Tat ar ne laikas pareikalaut

mėje, ne kurni bet dvasia.
Gyvenimas šioj “ašarų pakal

nėje” jam negyvenimas, ir jis ne

romis ir krauju—musų dvasiš
kų ir svietiškų “vadovų” ranka. 
Jie šimtmečių eigoj “pasirupi-

kad palenkus tuos “netikėlius’ 
įtikėti jų “neklaidingumui” 
“Dievo duotai” galybei ir tt;

rėjus iš to naudos sau, o ne 
mums. Gaila pažiurėjus į tą 
žmogų, kurio dvasia apkalta

Mackinaws. Overkautai ir Siūlai 
su extra kelinėmis po Stidlo. Sun

ku yra kur nors rasti panašios jam šg* 
vertės. Labai specialiai ,•.............

Prisižiūrėkime ,ar - gi visa 
jau, taip gerai stovi pas musų 
taip vadinamus tautininkus. Jie

V. Putvinskio.

Pranašas
Paveikslu.Iš tolimo krašto grįžo prana-

nuėmė

vanojo jiems liuosybę:—liana 
jums vergijoje vargti, šokit ir 
dainuokit, dabar mes jums tar
nausiu! ir jūsų džiaugsmas duos 
mums laimę. Bet nepriėmė ver
gai liuosybės. Jie norėjo dar did-

mes darom sau skriaudą. Taigi 
gyvenimas lai bus mums mo
kykla. —Mokinys.

gojo, puikiai rūbais apvilko, ir 
susiklaupę ėmė jį maldauti:

šas sielos toliiilmiuį, Išgijo mil- 

žino djvasios galę. Kamiu žing-

Duokite per šias Kalėdas 
Praktiškas Dovanas

BUKITE prityrusiu. Skaitykite 
kiekvieną dolerį. Pirkite savo draugams 

naudingas dovanas. Musų trįs sankrovos pil-

—marškinių, skrybėlių, apatnešų, pančiakų, 
kaklaraiščių, ir puikiausių Siutų ir Overkau- 
tų, kuriuos galima matyti bile kur. Ateikite 
Padarykite sau malonumo ant ateinančiu Ka

radus jųjų “garbės” vertus dar
belius. Ncpersenai laikraščiuo-

na tautiška draugija žemai nu
lenkusi savo tautišką galvą, pri
klaupė ant kelių ir nužemintai 
tarė karės dievaičiui: šįh tau 
tūkstantis muštinių. Mes varde 
m u s u tautos išreiškia m tau 
užuojautą ir garbę.

liau, aniuolai sargai luojaus at
bėgtų su “žvakėmis” ir jieškolų 
to nenuoramos, kaip kad darė

Iš visa lo musų jaunimui y- 
pač reikėtų pasimokinti. .Jeigu 
mus kartą suvylė ir musų sun
kiai uždirbtus skatikėlius suvar
toja vėjams, lai šiaip ar

vietę ir tyliai sustojo. Ir tuo a- 
kies mirksniu visi gyventojai, 
pajutę tartum kas juos vadino, 
suėjo j turgavietę ir ininiomos 
pranašą apstojo. Vergai ir po
nai, gatvės valkatos ir pirkliai, 
turtingi kareiviai ir net pats ka
ralius—visi spaudėsi prie viens 
kito. Ir šit pranašas pradėjo kal
bėti. Sakalo akimis žmogaus 
širdį verdamas, tartum ranką į 
sielą kiekvienam įdėjo, visus 
blogus jausmus išgraibė ir delną 
iškėlęs, visiems ją parodė. Visi 
aiškiai pamatė savo jausmų 
biaurumą . Pranašas perplėšė 
savo krutinę ir,' išėmęs liepsno
jančią širdį, visiems ją parodė. 
—šit yra grynos meilės liepsna, 
ji yra gryna, nes jokių kitų jau
smų, išskyrus meilę, ji neturim 
Priimkit ir uždekit ja savo šir
dis, nes meilė tai begalinis lai
mės šaltinis.

Išdygo iš minių rankų miškas.

no prie kito, kolei aplanke visus.

si jausmai nyksta. Jų vietą užė
mė viena aiški, šviesi, milžiną 
meilė. Karia meilės krikštas li
ko pabaigtas, liepsna aplankė 
jau paskutinį. Atsigręžė visų a- 
kys su gilia padėka į pranašą, 
bet jis jau buvo negyvas, o jo 
veide spindėjo dangiškos laimės 
išreiškimas, nes jis mirė laimin
gas už visus.

Štai prasidėjo naujoji gadynė. 
Puolė žmonės skubiai naujos lai
mės ieškotų. Savo laimę galima 
dabar tik kitų laimėje aurasti. 
Taigi, nuėjo lobininkai prie pa
vargėlių savo turtais nešini: Im
kit musų turtus, vartokit, link
sminkitės, o mes į jus žiūrėda
mi busime laimingi.

—Ačiū jums nuoširdžiai, bet 
mums dabar jau turto nereikia, 
mes, dėl pranašo, net ir badą 
kęzdami, busime laimingi, ma-j 
tydami jūsų džiaugsmą.

Nuėjo ponai prie vergų ir do

M

Nusiminimas apėmė piliečius, 
kiekvienas norėjo kitam pasiau
koti, bet nebuvo kas aukas pri
ima.

Ir šit pradėjo visi ieškoti, kas 
jų auką priimtų. Ieškojo jie il
gai, kolei ant galo surado apkal
tą, kalėjime užmirštą piktada-

sų turtus, mes ir musų moterįs 
per amžių tau tarnausim, pildy
si m visus tavo norus. O tu da
ryk ką tinkamas, buk tik link
smas ir pasitenkinęs ir tuo duo
si mums laimę”.

—Sėskis ant mano sosto, sako 
karalius, ir buk karalius, o aš bu
siu tavo žemiausias vergas. Nu
sistebėjo žmogžudis, betgi suti
ko ir liko pilies karalius.

Nedoras buvo naujas karalius.
Jis tik savo pilvu tesirūpino, gir
tuokliavo ir puotas kėlė, skriau- są eilę gvildentųjų). šįmet turi- 

dė ir muso piliečius, bet pilie
čiai viską ramiai kentėjo, vienu 
tik besirūpindami, kad naujam 
karaliui butų linksma ir gera,

verkautų už $15. Jie yra daug geresnės ver
tės, negu jus galite gauti kur
nors kitur už $5 (penkiais do- | fa?
leriais) brangiau. Musų kaina | ~ g

Siūlai ir Overkautai—puoš
niai pasiūti, gražiausią vil
noniu audeklą. Visokią stai- 
lią- r'"-----’■ 1 ’ ' ' '
pal 
kos 
nio

-Trcnch modeliai taip- 
kaip ir konservatyviš- 
stailės dėl biz- ŠOft 
žmonių ..........

Siutai ir Overkautai—visos 
vilnonės drapanos padary
tos šios šalies aiigščiausios 
rąšies išdirbę jais. Puošnia
usią slailią, audeklą ir spal
vą. Stebėtinos ver- ščtff"

į VAIKŲ

TONDOBff
JLclothing CO.M

“Nuošaliai Nuo Augštos Randos Apielinkes
Van Būrin and į q 24411(0(11/(1? ' ^**'vaul<ee an<l
Halsted Streets ’ ' Chicag

North Avė and Larrabee Str.
j ■

Atdara Subatomis vak— : 1/1 v’ • •*

Stebėtina
Naujiena

Tiktai $475 Kamera ir Filmas
Vartodami šią krutaniąją paveikslą Kamerą, jąs ga

lite parodyti kratomuosius paveikslus savo namuose. 
Jums nereikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li ją operuoti. Jums nereikalinga jokia elektros šviesa, 
kadangi šviesa kameroje taip yra įtaisyta, kad duoda 
labai stiprią šviesą. Pilnas prirengimas duodama visai 
dykai su kiekviena kamera sykiu su 6 filmomis, keikvie- 
na susidedanti iš 50 paveikslų. Filmos duodamos su 
šia Kamera, yra tos pačios, kurios yra vartojamos vi
suose Kintamųjų Paveikslų Teatruose. Mes duodame 
sykiu su Kamera nurodymus kaip uždėti ir kaip rodyti 
kratomuosius paveikslus. Šios Kameros visur parduo
damos po $10.00 arba daugiau, čia jąs gausite už $4.75 
ir priedais 6 filmas su trim-šimtais paveikslą. Jeigu jąs 
norėtumėte daugiau filmų, jus galite gauti kuomet tik 
norite kadangi mes turime iš 250 pasirinkimų. Jums ne
reikia siųsti pinigą iškalno. Atsiųskite mums 20c už 
persiuntimą (stampomis arba pinigais) užmokėsite at
siimdami. Rašykite mums tuojaus kol dar nepabrango.
ROYAL SALES CO., Dept. 36

1015 W. Huron Str Chicago, Illinois.

Mala, mala malūnėlis

ri vis po specialį klausimą, gvil
denamą šiame skyriuje. Pernai

ris taip nelaimingai sutarpino vi-

žmonijos civilizacija paremia 
klesiniais-partyviniais pamatais, 
įstatymai, šeimyna, bažnyčia, 
valstija, pramonija ir eibių-ei- 
bės kitų. Ž m o g u s, kuris 
neturi tikslo, už kurį kovotu, ne
turi to, kur sąmoningai nukreipi

Vienok nežiūrint į jų triūsą, 
piliečiai kas-kart aiškiau matė

Pasklidi gandas, kad karalius 
žada jau bėgti nuo jų. Tuokart 
susirinko visi ir, sostą apstoję, 
ėmė karalių maldauti, kad nuo 
jų nebėgtų. Bet jų maldavimas 
nesugraudino karaliaus širdies. 
Juo daugiau jie prašė, juo dau
giau rustinos karaliaus veidas. 
Pagalinus jis pašoko įniršęs.

—Prakeikti bukit, jus—šven
tieji, bet ne žmonės. Nenoriu 
aš jūsų laimės vergu būti.

Man trošku tarpe jūsų, kurie 
kartu su savo dvasios smarve 
sudeginot savo žpiogaųs “aš”.

Ir tą pasakęs piktadaris-kara-
i liūs išbėgo iš pilies.

(Iš “Nauju Taku”).

me kitą: partyvumą, kurį pakėlė 
moksleiviai, o jaunuomenė ne
pagailėjo triūso, kadj nušvietus 
paslydusiems inokselviams ke
lią. z

Nekuriu išsigąsta, buk jau
nuomenė, veikdama bepartyviš- 
kai, neprogresuosianti. Jų teisy
bė. Aš tikiu, kad neprogresuos. 
Bet iki šiol nieks jos ir nekvietė 
(bent per J. S. pastaruoju laiku) 
vienytis su Lietuvos Vyčiais ar 
tam panašiais jaunimo būreliais. 
Jei savo vienminčių tarpe daug 
geriau ir našiau veikti, tai ku
riem galam reikia briautis tarp 
jaunuolių, turinčių kitokias pa
žiūras ir leisti neužsitikejimui, 
kerštavimui bujoti? Jei jaunuo-

Kiekvienas gyvis, pradedant nuo

ri turėti tam tikrus reikalavi
mus, pamatus, kuriais remda
mos jis tvirčiau stovėtų po smū
giais. Tokiame padėjime randa
si ir žmogaus proto dariniai: i- 
dėjos. Tai kokiu budu mes sudc* 
rinsime reikalu Vhnus jaunuolių,

ralystes”. Vieni jaunuoliai nori 
revoliucijos, kiti, evoliucijos, 
treti gi — “atgaliucijos”. Kaip 
juos suvesti vienybei!?

lis dailę įžiurį per partijos aki- to tapti bepartyviu. Bet moksli
nius, tai kam versti jį, nenučmus' viui.... tai visai kas kita < kal- 
akinių, žiūrėti žmonijos akimis? bu apje tik™ moksleiv' ■ štai

Tik tas galėtų agituoti lietu- delko.

tyvi*Voi’ kuris nežino, kad visa stų Persijoj gyvem

IMPERFECT IN ORIGINAL 1



k

7, 1917.

Bus ir radastų, bus ir gėlių
Ir iš darželio rūtų žalių.
Zvaigžc’vi vainiką pinti galiu.
- Grįžk tik. sesute, grįžk mylima!

(Iš “Pirmasai Baras“)

Žiema.

Baltos padangės. Balti skliautai. 
Tvyskančios snaigės. Sniego kalnai. 
Baltą bedugnę vien tik matai - 
Baltą bedugnę, puoštą šalna.

Stinga radastų, stinga gebu, 
Stinga svajonių godą lekiu. 
Ir degančiųjų džiaugsmo giesmių. .. .

Grįžk, sesule, grįžk mylima.

Sielos keliai plečias plačiai Į 
Ten, kur prasmenga gulbių balsai. 
Giesmes širdies liepsnos nakties 
Va kas bedugnę tamsią nušvies.
Siela pamilo žvaigždę nakties.
Kas jai be žvaigždes kelią nuties. 
Džiugesį virpančiu skardu palies, 
Gabiją šventą kurstys daina?

Pirmos sniegas.
—Klajūnai.

Krinta, krinta baltas sniegas,.
Lenkia obelį šakotą;
Dengia lauką, dengia upę 
Ir bakūžę samanotą.

Toli, toli varpo balsas 
Slėpiningai ko tai gaudžia. . . . 
Skurdus aidas, pirmas sniegas
Svajonėlių tinklą audžia-----

Kaista, kaista veidas, rankos. 
Dvasią žavi laimės sniegas— 
Minkštą, minkštą patalėlį 
Taiso kloja pirmas sniegas.

Kl. Jurgelionis.

Prisiminimas.
Paveikslą užtikau, 
Paveikslą seną užtikau. .. 
Žiuriu-gi akylai...
Seni geri draugai—- 
Kaip gyvus juos matau!

Tai jų čionai būrys, 
Gerų senų draugų būrys! 
Visi vienos minties, 
Kareiviai ateities, 
Kur svietą sutvarkys!

Ach, buvo valandų, 
l>idžių širdingų valandų! 
Kiek širdyse giedros, 
Kiek tos jaunos jiegos, 
Troškimų prakilnių...

Mąstydamas, žmogus 
Atsimeni senus laikus, 
Ir vienas sau sakai: 
“Tai buvo bent laikai, 
Tokių jau nebebus!”

(Iš “Gludi-Laudi“)

Kam mokėti didelius pinigus
už tas pačias drapanas mieste, kuomet jas galit 

nupirkti pigiai čia-pat
Visiems yra gražu pažiūrėt į gražiai apsirėdžiusį vyrą. 

Šiais metais visi yra įbauginti, kad viskas taip brangu, tai 
daugelis rokuoja, kad daug pinigų reikia, jeigu nori gražiai 
pasirėdyti. Mes jums parodysime, kad galima visai už ma
žai pinigų apsirėdyt kuopuikiausiai, todėl, kad mes turime la
bai mažas išlaidas ir galime parduoti tuos pačius drabužius 
už daug žemesnę kainą. Jeigu dar nesat pirkę musų krautu
vėj, ateikit ir pamatykit musų tavorą ir sulyginkit jų kainas.

Čia rasite namus
Hart Schaffnerio & Marx Drabužių

CHICAGO CLOTHING CO.
1922-26 So. Halsted Street, Chicago, UI.

Viena didžiausių vyriškų drabužių Krautuvė vakarinėj 
miesto dalyj.

Copyright Hart Schaffner & Msri
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Gyvenimas— Mokykla
Perskaitęs šį anlgalvį tūlas gal 

pasakys,-et tai senas, nevertas 
durnos išsireiškimas. Bet lukte
rėk, gerbemasai (moji), ir pave
lyk man paklausti štai ko: Ar tu, 
sese ir broli, manai, kad kultūra, 
kurios žmonija yra atsiekus, bu
vo įgyta į desetka arba šimtą me
tu? Ne. Reikėjo tuksiančių. 
Daug vargo padėta, daug gyvas
čių paaukauta, kol tapo atsiek
tas šis civilizacijojs šimtmetis, 
jeigu galima tai pavadinti.

Imkime pavyzdžiui kad ir pa
prastą šautuvą, kuris praeityje 
buvo vienas geriausių žmogaus 
draugų. Žmogus kėlė ir gulo vis 
su šautuvu, šioje šalyje pa v. t.v. 
pilgrimai eidavo į ir iš bažnyčios 
visuomet nešėsi šautuvą. Tai bu
vo geriausias draugas pir- 
miemsiems šioj šalyj apsigyve
nusiems žmonėms. Toliaus, dek- 

* tukai. Kiek žmonės privargdavo 
bėgiodami kiemas nuo kiemo, 
kuomet jų židinis užgesdavo. 
Daug panašių pavyzdžių butų 
galima priskaityti.

Bet gal tūlas ir vėl pasakys:— 
tai kas, kad praeityje taip buvo, 
šendien to jau nebėra. Gerai, bet 
argi jau viskas šendien pas mus 
yra taip tobula? Ar-gi? Toli gra
žu, brangus skaitytojau. Dar 
daug randasi ydų musų gyveni
me kurios neprivalėtu rastis; 
daug yra tokių apsireiškimų mu
su kasdieniniame gyvenime ku
rios trukdo progreso eigai. Ir 
mes už tai patįs esam kalti. Mes, 
kurių pečius slegia esantis blo
gas, mes neslstengiam kovot 
prieš tą blogą, idant ji pašalinus.

Pirmiausia (ir, gal būt, svar
biausia musų gyvenime yda tai 
ta, kad mes pilvočiam savo pro

tavimą, tą taip brangią gamtos 
dovaną, kitiems. Jie., žinoma, 
“protauja“ už mus taip, kad tu
rėjus iš to naudos sau, o ne 
mums. Gaila pažiurėjus į tą 
žmogų, kurio dvasia apkalta 
standžiais tamsybės retežiais; jis 
yra ligonis pilnoj to žodžio pras
mėje, ne kunti bet dvasia.

Gyvenimas šioj “ašarų pakal
nėje'“ jam negyvenimas, ir jis ne 
šio svieto gyventojas, bet imt už- 
debesinio, užgrabinio svieto. į ką 
tau, broli ir sėst', atrodytų, jeigu 
vit ną gražią dieną tamstų ir ma
no bendrai visi, nei tie Adomo 
vaikai, sudėję rankas ant kruti
nės imtų ir pasakytų “gana besi
rūpini žemiškais dalykais, rū
pinkimės tižgrabiniu savo gyve
nimu“. I ką šis pasaulis pavir
stų? 1 nepakenčiamįfilkų urvą. 
Civilizacija kuriai reikėjo daug 
šimtmečių kad prasisiekus da
bartinio stovio žlugtų. Ir mes, 
žemės gyventojai, pasijustume 
esą labai kebliam padėjime, štai 
ką mums teikia nesužinus, kieno 
nors naudai įkvėptas, tikėjimas, 
lai ką reiškia žodžiai: “Nesirū
pink rytojaus diena, Augsčiail
sias rūpinas, kuris yra lenai... 
augštai”.- -

Tas pat yra ir su politika. Tū
li žmonės prisiekavoja ir žada 
rūpintis musų “gerbūviu“. I ik 
esą reikia atiduot už juos savo 
balsą, kaipo ženklą, jogei mes 
užsitikini jiems. Nieks nenžgin- 
čys, kad mes pa vedam rupiu lies 
musų likimu tiems poneliams, 
sėdintiems už politikos ir tikėji
mo stalų. O jie šauniai “pasirū
pina“ — apkalti mus naujais 
grandiniais. Kas žiuri atdaromis 
akimis į paskutinių laikų nuoli- 
kius, lengvai gali matyt, kaip jie, 
tie dvasiški ir svietiški poneliai, 
“pasirūpino“ įstumti mus į 
barbarizmo ir išnaudojimo pra
garą.

Tat ar ne laikas pareikalaut 
iš jų atskaitos? Gavę tai mes mo
kėsim ir padėkoti jiems. Juk ir 
musu dvasiški tėvai sako, jog 
bus “diena sūdo“ ir visi turės iš
duoti atskaitas iš savo nuveiktų 
darbų—kas yra ką nuveikęs ge
ro ar blogo. Bet antra vertus, 
mes ir patįs galim surasti tą at
skaitą. Ji užrašyta žmonių aša
romis ir krauju—musų dvasiš
kų ir svietiškų “vadovų“ ranka. 
Jie šimtmečių eigoj “pasirūpi
no” tuo, kad žūtų milionai jau
nų vyrų, moterų ir vaikų. Ačiū 
jiems, šimtai mokslo vyrų kurie 
bandė pasauliui atidengti gam
tos paslaptis, apšviesti jį, tapo 
sudeginti ant laužų, gyviems iš
plėšta širdįs... žodžiu*“jie” elgės 
kaip girių žvėrįs, ir vien dėl to 
kad palenkus tuos “netikėlius” 
įtikėti jų “neklaidingumui”, 
“Dievo duotai” galybei ir tt:

* * *
Tikėjimas visuomet buvo ir 

yra tuo juoduoju, tamsuoju de
besiu, kurs stengęs ir stengiasi 
padengti, sunaikinti visas žmo
nijos laisves, bei jos laisvą ne- 
varžomą protavimą. Bet 
jau vėlu. Šiandie mes 
turim įvales patyrimų mokina-
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mės iš tų klaidų, kurias padarė 
musu protėviai. Juodieji “vadai 
taigi nebeįstengs sugrąžint se-| 
nuosius “gerus (jiems) laikus”^i 
šiaip ar taip, aid liek žmonės jau 
praregėjo, kad nebereikalauja 
nurodyt pirštu i tuos Kristaus 
“Įpėdinius“ kišančius šnipų 
išdavikų rolę. Jie mato juos 
parduodant savo brolį lietuvį už 
menkos vertės skatikėlį Mamo
nai ir karės Molochui...

A A A

Prisižiūrėkime ,ar - gi visa 
jau taip gerai stovi pas musų 
taip vadinamus tautininkus. Jie 
nemažai ašarų išliejo dėl “tėvy
nės meilės“, dėl vienybės, dėl 
bendro*veikimo. I'aigi pažiūrė
kime. Nereikia eit toli, kad su
radus jųjų “garbės“ vertus dar
belius. Nepersenai laikraščiuo
se praskambėjo garsai, kad vie
na tautiška draugija žemai nu
lenkusi savo tautišką galvą, pri
klaupė ant kelių ir nužemintai 
tarė korės dievaičiui: šia tau 
tūkstantis muštinių. Mes varde 
m u s u tautos išreiškimu tau c.
užuojautą ir garbę. Kas gi drį
stų pasakyti, kad ta tautiška dra
ugija pasielgė negerai? Dievu
liau, aniuolai sargai luojaus at
bėgtų su “žvakėmis“ ir j ieškotų 
to nenuoramos, kaip kad darė 
Rymo inkvizitoriai inkvizicijos 
laikais.

Iš visa to musų jaunimui y- 
pač reikėtų pasimokinti. Jeigu 
mus kartą suvyk“ ir musų sun
kiai uždirbtus skatikėlius suvar
toja vėjams, lai šiaip ar taip 
kalbant, reikėtų padaryti tam 
galą, nes taip gaspadoriaujant, 
mes darom sau skriaudą. I'aigi 
gyvenimas lai bus mums mo
kykla. —Mokinys.

vT^utvinskio.

Pranašas.
Iš tolimo krašto grįžo prana

šas į savo tėvynės pylį. Išėjęs 
skaistus jaunikaitis, grįžo žilas 
senis. Visą amžių pašventęs sa
vo dvasiai lavinti, pasiekė prana
šas sielos tobulumą, įgijo mil
žino djvasios galę. Barniu žing
sniu į miestą įėjęs, surado turga
vietę ir tyliai sustojo. Ir tuo a- 
kies mirksniu visi gyventojai, 
pajutę tartum kas juos vadino, 
suėjo į turgavietę ir miniomos 
pranašą apstojo. Vergai ir po
nai, gatvės valkatos ir pirkliai, 
turtingi kareiviai ir net pats ka
ralius—visi spaudėsi prie viens 
kito. Ir šit pranašas pradėjo kal
bėti. Sakalo akimis žmogaus 
širdį verdamas, tartum ranką į 
sielą kiekvienam įdėjo, visus 
blogus jausmus išgraibė ir delną 
iškėlęs, visiems ją parode. Visi 
aiškiai pamatė savo jausmų 
biaurumą . Pranašas perplėšė 
savo krutinę ir, išėmęs liepsno
jančią širdį, visiems ją parodė. 
—Šit yra grynos meilės liepsna, 
ji yra gryna, nes jokių kitų jau
smų, išskyrus meilę, ji neturim 
Priimkit ir uždekit ja savo šir
dis, nes meilė tai begaliais lai
mės šaltinis.

Išdygo iš minių rankų miškas. 
O pranašo širdis keliavo nuo vie
no prie kito, kolei aplankė visus. 
Ir visi pajuto, kaip jų širdyse vi
si jausmai nyksta. Jų vietą užė
mė vieųa aiški, šviesi, milžiną 
meilė. Kada meilės krikštas li
ko pabaigtas, liepsna aplankė 
jau paskutinį. Atsigręžė visų a- 
kys su gilia padėka į pranašą, 
bet jis jau buvo negyvas, o jo 
veide spindėjo dangiškos^laimės 
išreiškimas, nes jis mirė laimin
gas už visus.

Štai prasidėjo naujoji gadynė. 
Puolė žmones skubiai naujos lai
mės ieškotų. Savo laimę galima 
dabar tik kitų laimėje surasti. 
Taigi, nuėjo lobininkai prie pa
vargėlių savo turtais nešini: Im
kit musų turtus, vartokit, link
sminkitės, o mes į jus žiūrėda
mi busime laimingi.

—Ačiū jums nuoširdžiai, bet 
mums dabar jau turto nereikia, 
mes, dėl pranašo, net ir badą 
kęzdami, busime laimingi, ma
tydami jūsų džiaugsmą.

Nuėjo ponai prie vergų ir do

vanojo jiems liuosybę:—Gana 
jums vergijoje vargti, šokit ir 
dainuokit, dabar mes jums tar
nausiu! irjusų džiaugsmas duos 
mums laimę. Bet nepriėmė ver
gai liuosybės. Jie norėjo dar did
žiau savo ponams tarnauti ir 
juos patenkinus smagumą rasti.

Nusiminimas apėmė piliečius, 
kiekvienas norėjo kitam pasiau
koti, bet nebuvo kas aukas pri
ima.

Ir šit pradėjo visi ieškoti, kas 
jų auką priimtų. Ieškojo jie il
gai, kolei ant galo surado apkal
tą, kalėjime užmirštą piktada
rį žmogžudį.

Nudžiugo piliečiai, nuėmė 
žmogžudžiui geležinius, numaz
gojo, puikiai rūbais apvilko, ir 
susiklaupę ėmė jį maldauti: 
Buk tu musų ponas, vartok mu
sų turtus, mes ir musų moterįs 
per amžių tau tarnausim, pildy- 
sim visus tavo norus. O tu da
ryk ką tinkamas, buk tik link
smas ir pasitenkinęs ir tuo duo
si mums laimę”.

—Sėskis ant mano sosto, sako 
karalius, ir buk karalius, o aš bu
siu tavo žemiausias vergas. Nu
sistebėjo žmogžudis, betgi suti-
ko ir liko pilies karalius.

Nedoras buvo naujas karalius.
Jis tik savo pilvu tesirūpino, gir
tuokliavo ir puotas kėlė, skriau- są eilę gvildento jų). Šįmet turi-

dė ir niušo piliečius, bet pilie
čiai viską ramiai kentėjo, vienu 
tik besirūpindami, kad naujam 
karaliui butų linksma ir gera, 
kad neatsibostų jam jųjų tarpe.

Vienok nežiūrint į jų triūsą, 
piliečiai kas-kart aiškiau matė 
karalių nuobodaujant.

Pasklidi gandas, kad karalius 
žada jau bėgti nuo jų. Tuokart 
susirinko visi ir, sostą apstoję, 
ėmė karalių maldauti, kad nuo 
jų nebėgtų. Bet jų maldavimas 
nesugraudino karaliaus širdies. 
Juo daugiau jie prašė, juo dau
giau rustinos karaliaus veidas. 
Pagaliaus jis pašoko įniršęs.

—Prakeikti bukit, jus—šven
tieji, bet ne žmones. Nenoriu 
aš jusų laimės vergu būti.

Man trošku tarpe jusų, kurie 
kartu su savo dvasios smarve 
sudeginot savo žpiogaus “aš”.

Ir tą pasakęs piktadaris-kara- 
i liūs išbėgo iš pilies.

(Iš “Nauju Taku”).

Tiktai MZ? Kamera ir Filmos
Vartodami šių krutaniųjų paveikslų Kamerą, jus ga

lite parodyti krutomuosius paveikslus savo namuose. 
Jums nereikia jokių lekcijų dėlto, kadangi ir vaikas ga
li ją operuoti. Jums nereiKalinga jokia elektros šviesa, 
kadangi šviesa kameroje taip yra įtaisyta, kad duoda 
labai stiprią šviesą. Pilnas prirengimas duodama visai 
dykai su kiekviena kamera sykiu su 6 filmomis, kcikvie- 
na susidedanti iš 50 paveikslų. Filmos duodamos su 
šia Kamera, yra tos pačios, kurios yra vartojamos vi
suose Krutamųjų Paveikslų Teatruose. Mes duodame 
sykiu su Kamera nurodymus kaip uždėti ir kaip rodyti 
krutomuosius paveikslus, šios Kameros visur parduo
damos po $10.00 arba daugiau, čia jus gausite už $4.75 
ir priedais 6 filmas su trim-šimtais paveikslų. Jeigu jus 
norėtumėte daugiau filmų, jus galite gauti kuomet tik 
norite kadangi mes turime iš 250 pasirinkimų. Jums ne
reikia siųsti pinigų iškalno. Atsiųskite mums 20c už 
persiuntimą (stampomis arba pinigais) užmokėsite at
siimdami. Rašykite mums tudjaus kol dar nepabrango.

1015 W. Huron Str.,
ROYAL SALES CO., Dept. 36

Chicago, Illinois.

Mala, mala malūnėlis
Musų jaunuomenė kasmet tu

ri vis po specialį klausimą, gvil
denamą šiame skyriuje. Pernai 
juomi buvo meilės jausmas (kū
ris taip nelaimingai sutarpino vi- 

me kitą: partyvumą, kurį pakele 
moksleiviai, o jaunuomenė ne
pagailėjo triūso, kad nušvietus 
paslydusiems mokselviams ke
lią.

Nekuriu išsigąsta, buk jau
nuomenė, veikdama bepartyviš- 
kai, neprogresuosianti. Jų teisy
bė. Aš tikiu, kad neprogresuos. 
Bet iki šiol nieks jos ir nekvietė 
(bent per J. S. pastaruoju laiku) 
vienytis su Lietuvos Vyčiais nr 
tam panašiais jaunimo būreliais. 
Jei savo vienminčių tarpe daug 
geriau ir našiau veikti, tai ku
riem galam reikia briautis tarp 
jaunuolių, turinčių kitokias pa
žiūras ir leisti neužsitikėjimui, 
kerštavimui bujoti? Jei jaunuo
lis dailę įžiurį per partijos aki
nius, tai kam versti jį, nenuėmus 
akinių, žiūrėti žmonijos akimis?

višką jaunuomenę veikti bepar- 
tyvišVoi kuris nežino, kad visa 

Tik tas galėtų agituoti lietu- delko

žmonijos civilizacija paremta 
klesiniais-partyviniais pamatais, 
įstatymai, šeimyna, bažnyčia, 
valstija, pramonija ir eibių-ei- 
bės kitų. Ž m o g u s, kuris 
neturi tikslo, už kurį kovotu, ne
turi to, kur sąmoningai nukreipi 
savo pastangas, yra ne žmogus. 
Kiekvienas gyvis, pradedant nuo 
augmens celelės baigiant pai
niu žmogaus organizmu, kovoja 
Idant pasekmingai kovoti jis tu
ri turėti tam tikrus reikalavi
mus, pamatus, kurtais remda
mos jis tvirčiau stovėtų po smū
giais. Tokiame padėjime randa
si ir žmogaus proto dariniai: i- 
dėjos. Tai kokiu budu mes sude
rinsime reikalaVimus jaunuolių, 
turinčių palinkimų prie šios aša
rų pakalnės, su tų jaunuolio rei
kalavimais kur žiuri į “kitas ka
ralystes”. Vieni jaunuoliai nori 
revoliucijos, kiti, evoliucijos, 
treti gi — “atgaliucijos”. Kaip 
juos suvesti vienybėn?

Taigi jaunuoliui, (arba kadir 
paprastam žmogui) nėra reika
lo tapti bepartyviu. Bet mokslei
viui.... tai visai kas kita kal
bu apie tikrą moksleiv*' • štai

Penkis šimtus me’ 
stų Persijoj gyvenr

--------■■ — 1  ių.iį  ■T-rau.i L J|l„    ■   
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ką Indijoj gyveno kitas prana
šas Blukia, kuris kvietė žmones 
užmiršti visa ir pasinerti Nir
vanom Neužilgo pranašus Kri-

i vieno Dievo.

jojo žmonią širdyse. Gimė komu 
nizmas, internacionalizmas. Gi
mė mokslas, kuris da labiau su-

čio, beje, pastarasis jau tolydžio 
pasiliuosuoja nuo klesiniu susi
rėmimą ir pradeda laisvai nieke
lio nevaržoma bujoti. Jis tar
nauja žmonijai. Nors žmonės jį 
daugumoj atveją ir vartoja savo 
siauriems tikslams. Gimė tarp
tautine kalba, gimė sociologija, 
gimė daugybė draugijiniu mok
slų. Vis plačiau ir plačiau sklei-

atskiras žmogus žmonijos gy ve
nime. Jis jau neturi teisės būti 
saumyliu. atkampiu, bet turi su- 
lyg išgaliu tarnauti draugijai, 
kuri jį išauklėjo: jis turi padėti 
jai pasitobulinti, prašalinti nuo

gyventi organizativiu gyvenimu. 
Dygte-dygo partijos - partijėlės. 
Plačiosios minios ėmė jiškot 
mokslo, žinių.

Ir atsižvelgiant į tai, mok
sleivis turi būti bepartyvus visa
me, išskyrus teisybę. “Pilkoji 
žmonija“ turi savo prietarus, pa
linkimus; moksleivis gi, jis ne
privalo turėti; jam kelrodžiauti 
turi vien teisybės dėsniai. Jis tu
ri būti žmonijos tarnu. Jis priva
lo bešališkai aiškinti visiems 
klausiantiems, kadaifgi kitaip jis 
apgaudinėtu pastaruosius.

Mes žinom, kad žmogaus tva
riniai, ne visai tobuli. Todėl

ginti jeib kurios partijos ištisą 
programą. Mes žinom, kad agi- 
tatoriai-skelbėjai naujos idėjos 

tankiai varto ir tampo faktus 
ant kivi\u kurpalių. Ir kas tad 
bešališkai-teisingai ieškančiam 
tuos faktus nušvies, jei ne mok-

Bet kas atradęs vieną branginti
ną tiesos taisyklę, įieško toliau, 
jei ne moksleivis? O apie sutiki
mą su esančiu dalyką stoviu štai

“Nesutikimas (su esančiu su
radimu) gali būti ir nebojęs, 
ir paikas ir svetnaudiškas (sel- 
fish). Bet sutikimas tankiausiai 
turi visas tas trįs ypatybės. Jis 
neatboja pasaulinio vargo, kurio 
nei nemano sumažinti; jis pai
kas tame, kad nemato pereitų 
perversmiu vertybės, ir nejaučia

Ateikite pas
Siutus ir

rvti žmogaus gyvenime; jis svet- 
naudiškas tuo. kad nesirūpina 
kaip ateinančioms gentkartėms 
taip tom kksom. kurios kenčia 
nuo šio surėdymo“. •

vus vien tesvbei. nežiūrint iš kur

Žinoma, čia surašiau tik savo

tutu Šarmui, kaip tą įsivaizdina 
pakirdęs iš sapnų Mokinys. Aš 
visai negraudenu ir nenoriu ant- 
mesti kitiem savo nuomonę. Kie
kvienas, ačiui Praamžiui, apdo
vanotas sava galva, ir gali sa
vaip mąstyti. O mokslevis neš 
juodidesnę naudą darbo žmo
nėms tuomet, kumet parašys ar 
papasakos apie žmonijos vargus

svietą žmonišką, o ne partyvinę.
Gerb. čia ponis padavė Šarū

nui vieną nekaltą klausimėlį, to-

jį taipgi vieną užklausiu Duokim 
prie puses maišo kalkių bus da- 
dėta pusė maišo druskos, tuomet 
druska ar nustos būti druska, o 
kalkes kalkėmis? Mano nuomo
ne kad ne, nors mišinys ir turės 
balta varsa.fc Tt /

Tikiuos, kad gvildenant šį par- 
tyvumo klausimą, nereiks dadė- 
ti prie visu argumentu parašą:

Malu, malu malūnėlį:

šiuo rašiniu. Šarūnas.

Laikas pabust,
Pažvelgus į dabartinį žmonią 

gyvenimą. įsigilinus i jį. matai 
jame didelių priešgyniavimą, 
neteisybės. Ačiū dabartinei ne
tikusiai visuomenės tvarkai žmo 
nija šiandien yra pasidalinusi į 
dvi viena kitai griežtai priešingi 
k lesi kapitalistų įr beturčių 
darbininką. Pirmieji, nors jie 
ir nieko nedirba, bet turi sau vi
sus gyvenimo patogumus, pro
gas. Jie puošniai apsirėdę, gar- 
gardžiai pavalgę, gyvena gra
žiausiose pilyse ir džiaugiasi gy
venimu. Antrieji, t. y. darbo 
žmonės, nors visą savo ainžią 
sunkiausius darbas dirba, vie-

suomei nedavalgę, šaltį kenčia. 
Vieni. kur tik jie pasisuka, visur 
randa atviras duris: pasilinks
minimo įstaigas-teatrus, viešbu- 
ėisu. žaismių vietas. Ten visa t
kuopuošniausiai, sulig jų sko
nio. Žodžiu, jiems nieko ne
stygsta; jie nemato bedarbių.

mus nusipirkti
Overkautus
TIKROS VERTĖS

Vertė Siuto arba Over- 
kauto esti keturiuose da
lykuose, — materijoje, pa
siuvime, štai Įėję ir pritai
kyme, ir jus atrasite šias 
svarbiausias ypatybes, ku
rios yra puikiuose Hart 
Schaffnerio & Mane, Grif- 
fon ir Stadium Union su 
I ei heliais Siutų ir Over- 
kauty, kuriuos mes paro
dome už

$15.00 iki $30.00
Naujos Materijos, Nau

jos Petrenos ir specialės 
stailės dėl puošnių jaunų 
vyrų taipgi ir konservaty- 
vės stailės dėl apysenių 

I vyrų.
Atdara kas vakaras a- 

part Seredos ir Pėtnyčios. 
Taipgi atdara Nedėlioj :vi nietų.

KURIE

Lygiai viena 
kaina ir ta pi
giausia.

JOS BLOZ1S
Lietuvis par-

KAMPAS R’ ' ’

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 mostis išima pienius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS.
P O. Box 36. Holdbrook. Mass.

dalfcir į darbo 
prisižiurėkim jų gyve- 
Koks neišpasakytas ski
lia vieši visiškas sku-

blogą metu ir kitą gyvenimo su
nkenybių; neeina į karės laukus 
ir neguldo ten savo galvą. At- 
penč iš visa to dar susikrau
na nemieruotą turtų. — Jų kle- 
sos moterims taipgi užtikrinta 
visi gyvenimo pragumai. Jos 
vilki brangiausiais drabužiais, 
dabina si^e įvairiais brangak
meniais, deimantais, auksu ir tt. 
Kur tik jos pasisuka, visur su
tinka pagarbą ir gyvenimo lin
ksmybes. žodžiu, joms nieko • 
nestoka, nieku nereikia rupiu- < 
ties. Visa už jas atlieka samdi
nės, tarnaitės.

Tai ištižėlių gyvenimas, išti
žėlių, kuriuos tokiais padare da
bartinė draugijos tvarka.

Pažvelgkim
žmones, 
niman.
ritimas!
rdas, nedateklius, susikrimti
mas. Darbininko šeimyna pra
sčiausiai vilki ir mažiausiai val
go. nors darbų turi atlikt dau
gybę. šeimynos tėvas čia valgo 
ir žfįiri, kad pasilikus dar ir ki
tam kartui. Eina gyventi ten, 
kur gauna pigesnius kambarius, 
neveizint to. kad nuo to daug 
nukenčia jo sveikata.

Švarus, ruimingi kambariai, 
teatras, žaismės — jam svetimi 
dalykai. Vienintelis ir svarbiau
siais jo gyvenimo klausimas y- 
ra: kaip apsigynus nuo bado.

Darbininko moteris čia ap
krauta “devyniomis galybėmis“ 
darbų-darbelią. Visas ją gyve
nimas, tai ilga “vargų rūpestė
liu“ kelionė. Su kiekviena nau
ja diena ji laukia šviesesnio 
laimingesnio rytojaus, ir kiek
vienas rytojus teikia jai naujų, 
dar sunkesnių “kryželių’*. Ji, 
vargo pelė, vargt gimusi varge 
ir miršta.

Taip slenka dienos, savaitės, 
mėnesiai, metai ilga-ilga ją

Bet ar daug iš mus darbinin
ką ir darbininkių, rūpinasi su
prast viso to priežastis, ar daug 
daroma, kad pašalinus tą blogą? 
lidžioji dalis to dar nepermato 

ir nesistengia pašalinti. Jie ma
no. kad “taip buvo, taip ir bus“ 
ir negalima esą tai pašalinti. Ga
lina ir atbutinai reikia tai pa
daryt. Visada taip negali būt. 
Juk tai didžiausias apsileidiains 
eist saujalei dykaduonių jot sau 

ant spraudą. Kiekvienas norim 
geresnio gyvenimo. Jeigu taip, 
tai ir pasistengkime gaut jį. Tą 
galime atsiekt tik susiorganiza
vus į milionines darbininką ir 
darbininkią armijas, t. y. sto-

jungą ir Socialist Partiją. Tai 
tarptautinės skurdžią užtarėjos 
kurioms lemta 
mes kamuolio

pašalint nuo že- 
visą priespaudą.

Kaipo dalis tuJaunuoliai! 
žmonių, kuriems likimas lėmė C
būti gyvenimo posūniais ir po
dukromis — prisidėkime savo 
dalia prie pašalinimu viešpatau
jančio pikto. Organizuokimės, 
dirbkime kol dar jauni, kol mu
sų jaunos jiegos dar nepakirto 
rusti nedėkinga senatvė; kol dar 
vargai-k vyželiai nesulenkė mu
sų nugarų... Dirbkime, dirb
kime, dirbkime.

—S. Pašulnietis.

...

feMOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mtisų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.Istorilos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Prlekybos Teisių
Lotynų ’’ S.V.Pilietybės Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt

llr GRAMMAR ir HIGIl SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

ima lietuviškai.
American College Preparatory School .

3103 S. Halsted St. Chicago Ill.S 
KAMPAS 31-M0S IR HALSTED GATVIŲ ji

J

Nusipirk Mosties

yl 
i
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Columto
Grafonola
and Columbia Records.

LAI MIKAS PETRAUSKAS DAINUOJA 
JUSU NAMUOSE

Jeigu norit praleisti liuosą 
laiką linksmai, klausant sa
vo tėvynės dainų, įdainuotų 
visiems žinomo dainiaus ir 
kompozitoriaus Miko Pot-

Linksminkis Balsais ir Muzika Garsiausiu T*9?0’ tu3H ?1U8ipirkt 86 kancius rekordus:
Artista Būdamas Namie 10 coliniai rekordai, 73 e.

ĮDAINAVO MIKAS PETRAUSKAS, Ttnoran
su oteompan. orkestro*.

LIETUVA, TtVYNft MUSU. 
TYKIAI TYKIAI NEMUNĖLIS TEKA. 
BIRUTft. 
KUR BANGUOJA NEMUNĖLIS. 
SUKELKIME KOVĄ. 
DARBININKŲ MARSELIETĖ. 
KO LIŪDIT SVETELIAI.
SVEIKI BROLIAI DAINININKAI. 
JOJAU DIENĄ. 
SAULELĖ RAUDONA. 
UŽ S1LINGĖI4. 
ŠIŲ NAKCIALY. 
SUKTINIS. 
VALIA. VALUŽĖ. 
KUR TAS ŠALTINĖLIS. 
PRIRODINO SENI ŽMONĖS. 
NAUJOJI GADYNĖ. 
DAINIUS.

E*357

E«358.

Easga.

B«393.

Es394-

E21348.

&3349-

FHmS30
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G
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h
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t& Co- 
rekordų

įvairiausias dainas ir muziką Šokiams Suteiks 
lumbijos rekordai Colutnbijos rekordu* galite 
Cirdavėjus kiekviename mieste. COLUMBIJOS REKORDUS GAZ 

IMA GRAJINTI ANT VISŲ GRAJINAMŲ MAŠINŲ. — Rei
kalaukit naują Hiujrtruotą Columbijo* Lletuviikų Rekordų Katalogų. 
Jeigu neturi jūsų pardavBjas, raiyklt pas mus sekančiu adresui

Graphophone Company
International Record Department

102 West 38th Street New York

Perkant Grafonola* ar____
du*, tčmykite vaizdo* ien- 
kl^. — tai yra gero* rųlies 

tavoro ženklas.

rekor-
Jums vien 
gauti pas

Columbia Columbia Grafonola 
ftfcelM

Daugelis kitokių madų, ku
šlo* yra nuo $18 augtšyn.

! 4

Tik pastabėlės.

Meilės Specialistas Dilgėlių 3 
num. rašo, kaip vyrai turi apsau
got savo pačias, kad neįsimylėtų 
burdingierius ir nepabėgtu.

Aš tikiu, kad kitame numeryj 
Meilės Specialistas parašys, kaip

merginą ir nepabėgtų į kitus 
miestus.

Geri pa ta rimai. Kas tuos mei
lės lašus skaitys, divorsų nerei
kės imti.

Jaunuoliai ir jaunuoles pasi-

sniai iš Janonienės Skyriaus.
Ar gi nežinote, kad jie dabar 

nusiniufavo į Dilgeles, pas mei
lės specialistus.

terų. kaip pas katalikus. Kad jos 
ten kuriame nors programe da
lyvauja tai korespondentai netik 
visus jos titulus pamini, bet da
gi aprašo, kakiu amatu užsiima.

O socialistai? Jie dažniausia 
ne vardo nepamini veikiančią 
moterų.

Užtat katalikai ir sako, kad so-v 
cialistai neturi veikliu moterų nė 

i, c
merginų.

—Onutė.

Sezonas Vakarų
EIGŲ rengiate Teatrą, 
Balių, Maskinį Balių, 
Koncertą, ir norite ge
rai išgarsinti; paveskite 
spaudos darbus mums. 
Jeigu renkate bizniška

programa, paveskite jį padirbti 
mums. Niekas jums taip gerai, 
gražiai ir pigiai nepadarys, kaip 
mes..

Visi Naujieniečiai kviečiami su 
visokiais spausdintais į Naujienų 
Spaustuvę.

KAMENOS
So. IHMstod Street, 

CHHCAGO, HLL.

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUS1PIRK1T ŠIA STEBĖTINA
MAŠINA TUOJAUS
JUMS KAINOS $9.50

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 

spėkas ir išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos
mašina.

€

Įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsi $100 dak
tarams.

DR. BOYD
PAGARSĖJUS
EUROPIŠKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piąją, neįduotąją ir nusilpnės 
jusiu žmonią 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

P. SKOURUP & CO.
30 SO. HALSTED ST.,

P. O. B. ----

Skourup’o sveikatos 
Mašina- .

$9.50
Naudokis šiąja mašina nuo 

šią ligą, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligą, vi
dų rią ir inkstą, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

DARBAS
Knyga parašyta garsaus francuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogus pilnai apsišvietęs pa
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

“NAUJIENOS”
1S40 So. Halsted St„ Chicago. III.

A "kaukite L.S. Fondan
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Pranešimas šaukia
miems kariuomenėn

Sulig nauju valdžios padava- 
dijimu visi tie, kurie yra užsire
gistravę, neišskiriant tų, kurie 
tapo paliuosuoti dėl kokios nors 
priežasties, turės išpildyt tani ti
kras popieras atsakant į apie 170 
klausinių. Teisingumas tų at
sakymų turės būti užtvirtintas 
prisiega prieš Notary Public. 
Kandidatai į armiją gaus tas 
blankas gruodžio 15 ir jos turės 
būti sugrąžintos boardains bė
gyje 5 dienų išpildytos.

Nuo atsakančio išpildymo tų 
popierų į laiką priklausys tiesė
tas pasiliuosavimas nuo kariuo
menės. Tiems, kurie pagal įs
tatymus yra paliuosuojami nuo 
tarnavimo kariuomenėje, jų 
šeimynoms yra labai svarbu, 
kad tos popieros taptų išpildy
tos laiku ir atsakančiai. Neži
nojimu teisių nebus galima aiš-

ębieagos Lietuviu Darbininkų 
Taryba per jos Pildomąjį Komi-

būti patarimu ir nurodymu vie
tų, kur kompetentišką patarna
vimą bus galima gauti. Tuomi 
manoma atlikti gerą darbą savo 
žmonėms ir apsaugoti juos nuo 
galimo išnaudojimo. .. ..

Pranešant apie tai įdomaujan
tiems šiuomi kreipiamės į luos4, 
kurie galėtų pildyti tas blankas 
Kandidatai prie tokio darbo ma
lonėkite tuojaus atsiliepti prie 
žemiau pasirašusio. Mes nori
me paskelbti surašą tų asmenų 
ir vietų, kur žmonės galėtų gau
ti atsakantį patarnavimą.

C. L. D. T. Pi kloni asai Komi-

A. Petratis, Pirmininkas,

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on Deceniber 
7, 1917, as 
October 6,
Lunde’so
atidėta.

rečiui red bv tlvc net of;
1917. ’ *•

vo areštuotas ir kaltinamas pcr4 
žengime įstatymo apie šnipinė
jimą. kamantinėjimas ir vėl ta
po atidėtas — iki gruodžio 16 d.

Lunde yra žinomas kaipo tai
kos šalininkas ir buvęs kadaise v

VV’heed bus pakartas.
Prisaikintieji teisėjai

savaičių atgal nužudė Winslo\v 
Bros, firmos kasininką ir šoferį, 
ir atėmė iš jųjų apie* $8,000. 
.lis bus pakartas. Kiti du bau-

vienas
iki
ris

Surado 
automobiliu.

automobiliu

liniukais, manoma, 
plėštais iš Stokos-

nien s l rust am 
Policija uoliai i 
das ir, manoma

' t

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

Gaisras.
Kilus gaisrui name, 1530-6 E. 

62 gt., vakar dvylika šeimynų 
tapo išvyta gatvėn. Gaisras pra
sidėjo skiepe; jo priežastis ne
žinoma. Pribuvę ugnagesiai 
betgi veikiai sulaikė šėlojančią 
ugnį ir išgelbėjo daugelio žmo
nių turtą.

Nauja “našta” kabaretu 
lankytojams.

kares mokesčių ant kabaretų 
lankytojų. Tatai, tur būt, bus 
pradėta vykini nuo sekamo utar- 
ninko. Mokesčiai busią imami

kandžius ir gėrimą

Nuteisė nuo vienų metą 
iki gyvos galvos 
kalėjimam

Kriminalių reikalų teisme pri? 
Išalkintieji teisėjai vakar radb 
-esant kaltu italą Luįgi Messere, 
30 metų amžiaus, ir nuteisė jį 
nuo vienų metų iki gyvos galvos 
kalėjimai!. Nuteistasai gegužes, 
10 d. š. m. nušovė savo moterį 
Karoliną, 18 metų amžiaus.

Sudegė du 
vaikai.

A. F. Cleveland, negro anglių 
pardavinėtojo, 1701 W, Grand 
įgat., būdoje vakar naktį sudegė 
du vaikai • — J. fSraves, 15 metų 
amžiaus, ir H.Carr— 14 m. 
Gaisro priežastis nežinoma.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Deceniber 
7, 1917, as rcųuired b y the act of 
October 6, 1917.
Nesuteikė pilietybės 
popieru.

Teisėjas Gčorge F. Barrett 
vakar atsisakė išduoti pilietybės 
popieras dvidešimts keturieips 
Austrijos valdiniams.

Iš viso į min. teisėją vakar 
kreipėsi aštuoniasdešimts vyrų 
ir moterų norėdami patapt šios 
šalies piliečiais. Vienas trečda
liu jų. sakoma,> buvo Austrijos 
vaidiniai.

Nepavykęs banditu 
žygis.

Keturi nežinomi plėšikai va
kar teikėsi užpult American 
Gan kompanijos ofisą, kuriame 
ką lik buvo atnešta darbininkų 
algos. Blogdarius betgi laiku 
pastebėjo dirbtuvės sargas, ir jie

ritis keletą šūvių.c c

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

šiandie
Cukrus, burokų arba nend

rių, 1 svaras ......... 7
Miltai

% bačkos maišas .........  !
% bačkos maišas .........
5 svaru bačkos maišas ..

Rugių Miltai
Bobeinian slyle % 
5 svarai ...............
Juodi, % bačkos . 
5 svarai ...............
Graliam miltai 5

Corn Meal
Balti ar geltoni .

Maisas (Ilominy), svaras .
Ryžiai,

Fancy head ....................
Bhie rose........................

Bulvės
N 1 Wis., Minn. ir Dak.

Pienas
(’onden.sed, geriausias .... 16—21

7%-8%c 
(Maišas) 
280—295 
142—149 

. 33—37c 
Maišas 

bač. ..135—115 
....... ......32—35c 
.......  1.20—1.35 
........... 29—31c 
sv. maiš. 30-35 

svaras 
....... 5%-G%r 

..6 —7c 
svaras 

10%—14 
. 10—13 
(Pekas) 

. 32—36 
(Kcnas)

MA0J11SNO&. v>nicagu, iii
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Lietuvių Kalboje Rekordai

Tiktai $5.95 Kalendorius Laikrodis

3

4

OR. W. YUSZKIEWIC?

7
8

1

Dr. Ramsęr
AKIŲ SPECIALISTAS

51
62 
85 
8(5 
89

Dr. A. R. Blumenlhal

i

DR. M. HERZMAN
l

*

k

Tel. Armitage 984

Telephone Humboldt 127S.

trjj

Telephone Yards 5032

TELEPHONE YARDS 2721

Chicago, III.
TEfeE

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

Tel. Drover 7179.

Dr. M. Stupnicki
* 3109 So. Morgan St., Chlcaga 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 il- 
ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Benas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku ir 
Vaikiškų, taipgi Chronišku Ligų- 
OFISAS: 1579 MUwauke« Are.

Kampas North Avė , Kambarys *06. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

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

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzanrt* 
nuo ja ir patarimus duoda dykai.

786-88 MUwaukee avė., arti Chicaro ar. 2-rac 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vak** 
rui. Nedaliomis nuo 9 ifiryto iki 2 po pietai.

Tel. Haymarket 2484.

3315 S. Halsted St., Chicagc

Vidutiniškas ...........
Evaporated, nesald. .

Sviestas, Smetonos
Iš bačkučių ...........
Plytose ....................

Butberine
Plytose ....................
Šmotuose .................

| Vidutiniškas ...........
Kiaušiniai

švieži cxtra ...........
RefrigeratoriŲ, extra 
Refrigcratorių N 1 ., 

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

Slyvos, geros svarui...
Vidutines..................
Prastesnės ...............

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

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

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

Kalakutai
švieži.........................
šaldyti ......................

Vištos
Šviežios.................... .
Šaldytos ..................
Gaidžiai, švieži’.........

Žųsįs ............. ....................
žuvis (salmon)

Pink ......................
Red Alaska ...............

Suris
Amerikoniškas full cream svarui 
šmote ............................ė i 27—33
Supiaustytas    ..30—39f * ‘
šitokiomis kainomis groserninkai 

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

16%—18%c 
....... 13—-15c

svaras 
. .48%—53% 
... 441/2—50

svaras 
.... 32—35c 
.... 31—340 
..... 29—33 

tuzinas 
....... 53—59 
.... 37—44 
. 35%—-41%

svarui 
. 17%—20% 
....... 16—2b 
....... 13—17 
.......13—16 
....... 11—14 
....... 33—37 
. 31 %—35% 
....... 45—50 
....... 40—44

svaru! 
. 31 %—36% 
. 30%—<35% 
... 24 %— 31

svarui 
....... 28—35 
.......  24—31

svarui 
..... 24—29 
.... 19—25 

....... 20—25 

.......  22—27 
dėžutės 

....... 19—23 

....... 27—33

Vyriausiame pačte, Clark ir 
Adąmas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų pačtas tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams St. 
lobėj. .
« Klausiant, reikia paduoti lai

ško numeris. Laiškai yra 
šiems:

Banewicz John 
Baublis Jonas 
Bcrkownus M 
Bilevvits S 
Kalinowski Stanislave 
Kraucunas Mik 2 
Lukouskis W 
Ralenccs Jose f 
Raseranskom R 
Rjndakąs Peter

103 Senkevvich Honis 
121 Tananevicz T M

Vyrišky DrapanyBargeoa!
'Nauji neatimti, daryti ant užs» 

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iK’. 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai, ir ovflr 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 ik 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.01 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir vt-. 
karais.

' S. G O R D O N
1415 S Halsted SU Chicago, 3®

Viktrolos, Grafonolos
Ant lengvų išmokėjimų

ši yra viena iš keletos vietų Chicagoje, kur jus ga
lite sulyginti du vadovaujančiu iŠdirbimu kalbamųjų 
mašinų ir pasirinkti vieną, kuri geriausiai patiks.

■MBIIHHIIIIIIIIHHIHH
Reikalaujama Angliakasių U
SAYLOR COAL COMPANY, Carney, Iowa, iki 
Dės Moines, Iowa valstijos sostynė.

Mus žmones uždirba nuo $80.00 iki $140.00 į 2 savaiti, ka- 
(įaugi mes turime pilnų aprūpinimą karų ir dirbama kasdien.

arney Z’AaR IPinut,1# važiavimo nuo puikaus miesto Dės Moines su 110,000 žmonių. Paimkite Fort Dodge, Dės Moi
nes ir Southern R. R. nuo Dos Moines, Iowa.

naina}1?2,Ū0 rendos už kambarį į mėnesį. Bažnyčios, 
mokyklos, pasilinksminimai, sankrovos.

^T^tiškai tuojaus į kasyklos superinter.den- i=š tą arba rašykite dėl platesnių informacijų į
Saylor Coal Co- Carney, Iowa. 1

GRAFONOLA 
arba VIKTROLA

ir 20 Pasirinkimų
LIETUVIŲ KALBOJE$92 so

Nudirbta ąžuolu arba raudonme
džiu ; didelė vieta rekordams.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra t«B* 
Mas, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam 
rintę Ophthahmomot- 
er. Ypatinga douaa 
atkreipiama 1 vafkue. 
Valandos: nuo • ryta 
Iki 9 Vakaro; nedUd. 
nuo 16 iki 11 diena.

4649 So. Ashland Arenas, 
.Kampas 47 St.

Telephone Yards 4117 |

Visi naujausi ir geriausi benai, instrumentaliai ir 
vokaliai pasirinkimai užlaikoma krautuvėje.

Ateikite čia ir pasiklausykite jų grojant už dyką.

retežėli. Mes išsiunčiame sykiu su

Sustokit ir skaitykit dėlto, kad jus nie
kuomet nematėte tokio stebėtino laikro
džio. Kad jus Kalėtumėte turėti suprati
mą, koks yra Sis laikrodis, mes jums pa
sakysime apie j j viską. Šis laikrodis paro
do valandas ir minutes. 2) Vardą kožnos 
dienos savaitėje. 3) Parodo kiekvieną die
nų mėnesyje. 4) ir jo vardą. B) Parodo 
mėnulio atmainas. 6) Turi puikius ir tvir
tus virSelius. 7) Gvarantuotas ant 25 me
tų. Turint S į laikrodi nereikalinga ka
lendoriaus, dėlto, kad vienu pažiūrėjimu 
jus galite matyt viską. Pavyzdžiui, laik
rodis Siame paveiksle parodo vienu sykiu 
laiką, kad yra Sereda, Gegužio 4 d. pilna- 
Ho ■ mėnesio. Tiktai painįslykite, kokia 
nauda turint toki laikrodi, Šiuomi laik
rodžiu jus nustebinsite kiekvieną. 12 va
landų naktięs ne palietus rankomis šio 
laikrodžio jis persimaino i tikrą vietą. Kas 
tik nori pirkti šį laikrodį turės naudingą 
daiktą daugeliui metų. Šio laikrodžio ver
tė yra mažiausia $20, kuomet mes parda- 
vojaine juos po $5.95 ir prie to mes duo
dame dykai puikų paauksuotą laikrodžiui 

šiuolalkrodėlhi rašytų gvarancijų 25 metams. 
Nesiųskite mums dargi nė cento, tiktai atsiųskite savo teisingą adresą ir vardą-pa- 
vkrdę ir jus užmokėsite patįs savo na-muose. Todėl neatidėliokite, bet rašykite 
tuojaus, dėlto, kad jus turėsite čia ką nors naudingo.. ir nepaprasto/ tai yra, laikrodį 
su visu kalendorium, geru daugeliui metų. Ir tas mokės jums tiktai $5.95.
UNION VVATCH CO., Dept 36. 670 N. Carpcnter Str., Chicago, III.

Yards 3654.

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

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJA* 
> as turi skaudamas arba silpnas. 

galvos skaudėjimo, atsilankykite pa*
1155 Mihvaukee Avė

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vaka<* 
iii9 rvto iki J po pi"

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas: 2359 S. Leavitt St.
Valandos 8—10 ryte; 4—8 vak. 

Tel. Canal 3877.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

D R. G. M.GI ASE R 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas

S149 S. Morgan St. kertė 12 at 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Gerai lietuviams thomu per 16 m*- 
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą* 
ir akuieria.

Gydo aitrias ii chroniikas ligas, vy
rų. moterų ir valkų, pagal naujausiai 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tk 
St. netoli Fiik St.

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

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas

X-SPINDULLAI 
2121 N. Western avo.

Medikas ir Chirurgas

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių Žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street. Chicago, III

IR KITOS LYRIKOS EILES
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eilių to
melis, kur telpa apie šimtas įvuir’ų eilių.

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

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimu
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvų.
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ail 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklą, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Tel. Canal 5339

1840 So. Halsted St.,
HONE 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.

kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis

Garsinkitės “Naujienose”

PAIN-EXPELLER i
ai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 

ai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.
Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų maža buteliuką ir iki 65 centu 
diddj.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije 
butų a
„1.0X01.,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERtS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame

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

BURKEBARBER SCHOOL
012 W. Madison St., Chicago

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

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

(iarsinkis ‘Naujienose’

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
- Jeigu nesate Suv. V i jų 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, III.
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Pranešimai
East Chicago, Ind.—LDLD. 70-tos 

kuopos susirinkimas įvyks gruodžio 
9 d. 10 vai. ryto K. Grikšo svetainėj, 
kampas 150 ir Northcote ava—Dra
ugai, būtinai turite ateiti visi seka- 
man suririnkiman, nes yra atsiųsta 
iš centro balsavimo biankos rinki
mui centro viršininku. Taipgi bus 
liokinuis ir vietinės kuopos valdy
bos. Nepamirškite atsivesti ir nau
jų draugų. —K. L. Kairis kp. Rašt.

LSS. 174 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks nedėlioj, gruodžio 9 d. T. 
Maženio svet., kampas Ke<izie av. ir 
38 pi., 9:30 vai. ryto. Nariai malonės 
visi atsilankyti laiku. Yra neatidė
tinų svarbių reikalų ir rinkimas val
dybos. Atsiveskite ir savo draugus.

I. A. Schogamogaa, sekr.

JIEŠKO DARBO NAMA1-ŽEM® DRAUGIJOS DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS

PAJIEŠKAU darbo už dreiverį prie 
išvežiojinio duonos. I£su tame darbe 
patyręs; arba kas apsiimtų išmokyti 
važiuoti tfoku, dirbčiau 3 savaites 
dykai. Kam reikalinga meldžiu at
sišaukti į “Naujienų” Ofisą laišku 
pažymint No 157. Chicago.

We«t Pullman. III.—LS. 235 kp. 
priešmetinis susirinkimas (vyks no- 
dėlioj, gruodžio 9, J. Grašdžių svet., 
722 W.f20 str. pradžia lygiai 10 vai. 
ryto. Susirinkimas svarbus—rinki

mai valdybos ir kiti svarbus reikalai. 
—Rašt. S. Tilvikas.

JIEŠKO PARTNERIŲ

. .Kewanee, 111.— Draugai ir drau
gės! metinis l SS 204 kp. susirinki
mas bos nedėlioj gruodžio 9, drg. 
Kaz. Valančium) name. Prasidės ly
giai 2 vai. po pietų, šis susirinkimas 
bus labai svarbus, nes daug yra rei
kalų aptarti ir bus rinkimas valdy- 
bosl918 m. Todėl kiekvienas turite 
ateiti. • —Org. P. P. Petraitis.

LSS. 4 kp. nepaprasta* susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, gruodžio 7 d. 7 
vai. vakare, Mildos svet, 3142 S. Hal
sted gt. Malonėkite atsilankyti kuo- 
skaitIingiausiai, nes randasi svarbių 
reikalu aptarimui ir bus renkamas 
centraunis Komitetas VIII Rajono. 
Atsivykite ir naujų narių prisirašyt.

—A. Dvylis.

Kasi Chicago, Ind. TMD. 127 kuo-. 
siMuiinkunas įvyks gruodžio 9 

2-th-vai. po pietų K. Grikšo svet., 
150 ir Northcote avė.—Drau- 

kasiems laikas pa v t: lyja, ateikite 
ferkanttai susirinkiman: yra atsiųsta 

cetrtro balsavimo biankos reikale 
tMuahdhmmio nario mokesčių. Tatai 
yra svarbu kiekvienam. Atsivyki
te ir naujų draugų.

—K. L. Kairis, Fi n. sekr.

jtockford, H L—L S J R. priešme- 
tims snsirinkimas įvyks gruodžio 7, 
7 ' -ai. vakarti Raškeviėiaus svetainė
je, Hrt2 S. Main Gt.—Draugai, ma- 
Sunėkitc visi atsilankyti susirinki- 
man, nes bus renkama nauja valdy
ba- —J. Valentas, rašt

Muskegon, Mich.—LDLD. 83 kp. 
priešmetinis sutrinkimas įvyks nedė
lioj, gruodžio 9 d. 1:30 val.ipo piet. 
183 Lorch avė.,—Lenkų Sakalų svet. 
Svarbu visiems nariams dalyvauti: 
rinkimas kuopos ir Centro valdybų. 
Kurie dar negavo L Biliūno’ biogra
fijos—gausi. Susirinkit laiku. Atsi
veskite norinčių prisidėti į kuopą.

—Sekr. F. V. Domės.

Ro*>eland, III.— LSS. 137 kp. prieš 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj. 
gruodžio 9, 10:30 v. ryto, Socialistų 
svet., 11009 Michigan ava Visi na-. 
Tlai meldžiami priimkit laiku, nes y- 
ra daug svarbių reikalų aptart ir val
dybą išrinkt. Org. D. K. Sabaliauskas

PAJ IEŠKAU partnerio su penkiais 
šinitais dolerių ($500). Turi nuti ga
bi ypata ir kalbanti angliškai. Butų 
gera, kad rastųsi toks, kurs yra prie 
daktarų dirbęs. Platesnių žinių 
kreipkitės ypatiškai- arba laišku.

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

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsų randa moka už jųsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Sawyer ir 4& 
Šutves.Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta Už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntimui

■ ...........j.____

S.LA 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKŲ
w bk a ■ Vyrams ir Moterims VI-

Ii A O H JI | SUKIOS rųšies metalo
|| I] K n II I arba medžio dirbamoje
|^ ąą 11 U ąą | lapose, fabrikuose, ho-

teliuoBe, restoranuos, sa- 
Sūnuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 

•nauduose .ir tt. Pamatykit musų DIDELI Su
rašą. Gtriausioa mokėst|s.

Advance Employment Exęhange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
. RUBUS .

Išmokinant piešimo, kirpimo formR 
siūti Dantinius daiktus arba aprMa 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs ilsi 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl Jūsų parankumo. Ui S10 ii 
mokinam Jus slut visokius drabufius 

DRESS MAKING COLLEGE& 
2386 W. Madison gaU Weotara ava

SARA PATEK, MOKYTOJA.

V. Knygyno reikalu.— šiuo pra- 
dn “Naujienų" distrikto lietu- 
ts. kad Lietuvių Viešas Knygy- 
tapo perkeltas j naują vietą, bu- 
— 731 W. 18 gt. ant antrų lu- 
Visi, kur norėtų naudoties to 

ttyno knygomis, nuo dabar ma- 
s ateiti naujojon vieton.

—Komitetas.

Liet. RaucL Rožes 1‘ašelp Kliubo 
priešmetinis susirinkimas įvyks šian
die, gruodžio 7 d. J. Neffo svėt., L>00 
S. 49th avė., 8 vai. vakare. Draugai, 
bukit geri susirinkti paskirtu laiku, 
nes turime daugybę svarbių reikalų 
ir rinkimus valdybos bei komitetų.

. . .—Valdyba.

Roekford. III. LSS. 75 kp. ir L. S. 
Jaun. Ratelis bendromis spėkomis 
rengia lavinimosi vakarą nedėlioj, 
gruodžio 9, 7 vai. Vega Hali, kampas 
9 gt. ir 15 avė. Visus kviečiame skait- 
meningai atsilankyti į šį taip svarbų 
—bene svarbiausią—•lavinimosi va
karą. —Komitetas.

Tėvynės Mylėtojų Draugystės 8-tos 
kuopos priešmetinis susirinkimas į- 
vyks gruodžio 8 d., 7 vai. vakw T 
Maženio svet., Brighton Park, 3834 S. 
Kedzie avė. Ateikite laiku ir atsiim
kit naujai išleistas knygas. Valdyba.

REIKALINGAS bučeris žinantis 
gerai amatą. Geistina, kad galėtu kiek 
angliškai kalbėti. Atsilankykit 4945 
W. 14 st. Cicero, III. Atsilankykit va
karais no 7 iki 9. Atliginimas geras.

DRAUGUOS IR ORGA 
NIZACLTOS.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

ASMENŲ JIĖŠKOJIMA1

REIKALINGA—apyseni žmonės 
prie lengvo darbo. Pcčkurių, Daily- džių, 45c j valandą; pastovus darbas. 
Prie Punch Press darbininkų, 36c į 
valandą; automobilių plovėjų, vaikų 
14 metų ir senesnių mokyties amato 
ir ofiso darbo, $7 iki $12, Medžio te
kintojų, malūnų statytojų, vandens 
prižiūrėtojo; įvairių darbininku į bu
telius ir restoranus. Janitoriaus— 
$72.50 mėnesyje be patyrimo; papra
stų darbininkų, darbas vidaus pusė
je, $18. Vyrų Į tvartus be prityri
mo, .$80. Vyrų važiuoti į miškus, 
automobilių taisytojų, garo prižiūrė
tojų. porterių į alines (saloon) $18. 
Budelių, automobilių kalvių, taipgi 
nudirbėjo. Darbininkų prie plok
ščių geležų. Petrenų dirbėjų, einuo- 
loių. vežimu tepliotųjų, 2 sargų prie 
gelžkelio.

MOTERŲ REIKALAUJAMA -

Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago,

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, 

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III. 

K-to Nariai:
T. DUNDULIS,

1915 S. Halsted St.. Chicago, III. 
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III. 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St., Cbicago, III.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St.

Juozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Ccnter St., Racine, Wis.

T. Varanavičius, prot. raštininkas, 
202 N. Havvland Avė.

Kaz. Brazcvičius, fin. raštininkas 
‘ 402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas, 
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

S. J. Balčaitis, Org. pagelbįninkas,
29 Rice Avė.

VI. Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand avė 

St. Zeleckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės kontitėtO narys,

202 N. Hawland Avė.
F. Rasčius, n tik. nuo karės k-o narys 

50 S. Havvland. Avė.
F. Rasčius, Slaptas ligonių lankyt, 

50 S. Havvland Avė.
J. N. Palt, S.L.A. 212 kp daktaras, 

158 Main St 
nuo 35 iki 40 metų — $4.00. Tas j- 
stojimas tiktai bėgiii 1917 metų.
DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS“ 

VALDYBA, KENOSHA, WIS. 
Kaz. Bražėvičius, pirmininkas, 

402 Lincoln St. 
Juoz. Macnorius, vice-pirmininkas, 

321 Middle St. 
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson St, R. F. D. 36. 
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

818 Jenne St. 
Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milsvaukee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas, 

14 Congrcss St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka, 

917 Jenne St. 
Ant. Bobelis, teisėjas, 

313 Ouince 
Juoz. Jurevičius, vėlaunesis, 

152 Main 
Petras Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Box 
Juozas Žilius, durininkas, 

614 Market

M. Žukas, vice-pirmininkas, 
1608 W. North Avė.

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 \Vabansia avė.

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

Jur. Kalaine, iždininkas,
1965 Evergreen avė.

G. Moldenhauer, daktaras-kvotėjas, 
1554 W. Cbicago avė. 

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m.
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prėz.,
. . 355 E. Kensington Avė.

Juozapas Shinikuš, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Avė. 

Frank Yurkus, prot. raštininkas, 
355 E. Kensington avė. 

Antanas Bertašius, fin. raštininkas, 
349 E. 115 St. 

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Snadvillo svetainėj, po N-341 E. Ken
sington avė. įstojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

NAUJIENŲ AGENTŪROS
Agentai, užžiurintįs platinimą. “N- 

nų” mvo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas Juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniai! numeriais.

CHICAGO, ILL.

st.
str.

90.
St.

MARY LAN D VALSTIJOJ:

Baltiinore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard M

Baltiinore, Md.: J. Filipovica,
437 S. Paca •'

Baltiinore, Md.: F. J. LažausF 
637 T

IOWA VA

Cedar Rapids, Ic rmi.
.. 3rd SL 

Sioux City, la.: Jos. .. riudrakas,
\ 2510 Correctionville R< >

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co,

NEBRASKA VALSTIJOJ

So. Omaha, Nebr.: W. Waskel, 
3223 O BL

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis.
5418 So, 32 Si.

OHIO VALSTIJOJ

d e vėla n d, Ohio.: F. Januška,
1411 E, Bt,

CIevelsnd, O.: A. Valenton,
2120 St. C3a±r A'tB.

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ J

kėlioj, gruodžio 9. įvyks tarptau- 
; masinis susirinkimas West Side 
įtonum, kertė Racine ir Taylor 
. Susirinkimą rengia kairiosios 
mizacijos Įvairių tautu. Pradžia 
I po pietų.

Kuopos prot. sekr.,

LMPSA. 24-tos kuopos.
^>hio, mėnesinis susirinki

L'leveland, 
m is aisi-

bu* gruodžio 9 d.,- 6006 St CJair a v.,
N F., antra vai. po piet.—’ Pūde] ger-
imamosios draugės maloni■site susi-
rinkti paskirtu laiku. Raridas daug
*v«rhių reikalų apsvarstyr imi. k. a.:
LMPSA. viršininkių rinkim as 1918 m.
kuopos valdybos rinkimas. Nepamir-
škit»- atsivesti ir naujų nar ių.

PABĖGO mano pusbrolis. Jonus 
Motikaitis, 5 pėdų, 8 colių, melsvų a- 
kiu. 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. Ganai St., Cbicago, 111.

Te). Ganai 4414

rei
kalinga Įvairios rūšies darbininkių j 
Fotelius ir restoranus. Moterų prie 
trumpų darbo valandų, dienomis ir 
naktimis, merginų Į dirbtuvę $10 
iki .$12.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas.

Visi darbai South, West ir Norlh 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:

LIETĮJVIŲ MOTERŲ APŠVIETUS 
A.
K.

Barbora V. Jakštienė. 
>6 F. 47th St., CIevehnd, Ohio.

nės organizacijos greitu lai- 
igia didelį bendrą susirinki- 
iriems dienos klausimams ap-
♦ - b.... *:i. ....

vairių tautų, kartu ir lietuvių, re-

■styt. Kg! kas tina dar tik tų or
žarijų susižinojimas t ia rp savęs

A4W Lirimui, kada turės tok s Misirin-
JciID as įvyktr. Norinčios dar prisi-
(1d j. prie tos organizacijoj< malonės
Jnpeipties adresu: John SemaŠko,

XV. Madison st., Telef Haymar-
ir 4238. Chicago.

Pajicškuu savo draugo, kaimyno— 
Prano Padolskio, Suvalkų gub., Kal
orijos pavieto, Alytaus grnino, Jur- 
giškių kaimo. Jis pats ar kas jj žino 
malonės atsiliepti: busiu dėkingas.

Petras Bakanauskas
P O Bos 775. XVest Frankfort, III.

REIKALAUJAM agentų visose A- 
merikos dalyse. Lengvas darbas ant 
visados, su geru uždarbiu. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Pa
ts rimas nereikalingas, mes išmokin
sime. Kreipkitės \patiškai arba lai
šku šiuo antrašu:

‘Pirmininkas, A. Petrulis.
751 W

Sek r et oi i u
jth St.

1810 S. Halsted st.
Iždininkas. S. Danilevičius,

1617 N. AVinchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

prideramų metinių duoklių, šiuo 
maloniai prašomos prisiųsti jas iž
dininko vardu. Iždininkas, beje, yra 
po kaucija—1000 dol.

Pj]d. Kom. Sekretorius.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS P AŠ. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

M.

Pajirškan savo tėvelio Antano Kuj- 
sio. Kauno g., Raseinių pavieto, Tau
ragės parapijos, Norkaičių kaimo; 
16 metų kaip Amerikoje. Meldžiu 
jo paties ar kas jį žino atsiliepti.

Marthu Kuisiukė,
2053 W. 25 Str., Chicago, III.

PARDAVIMUI

Su baloje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
čia gerb. J. žemaitės naudai vakara 
su turtingu ir Įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugu ne
migti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaru ii vienu iš 
pasekmingiaasiu, kad parodžius ger
biamai Žemaitei musu pilną jai už
uojautą. l ak Rengimo Komitetas.

L&S. 22 kuopos susirinkimas įvyks 
rubato it-, gruodžio 8 d.. 8:30 vai. vak. 
M Mildažio svet.. 2242 W. 23rd pi. 
Rus renkamos kuopos ir Centro val
dybos. Ateikite visi. Valdyba.

Izidorius Katavičia įieško savo 
draugų: Domininko Tučkaus ir Do
mininko Stasulaičio. taipgi Franciš- 
kaus Dauskardžio ir Jono Vekcrio. 
Girdėjau, buk jie gyveną Chicagos 
apiclinkėj. Visi jie paeina iš Kauno 
g.. Raseinių pav., šidlavos vol., šed- 
baru kaimo. Turiu svarbių reikalų. 
Jie patįs ar kas juos žino malonėkite 
atsiliepti: Izidorius Katavičia,
No 9 E. 10 St., Georgeto\vn, 111.

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų sankrova, su 5 gerais pagyve
nimui kambariais užpakalyje. Pas
tovus užsiėmimas. Kaina sankrovos 
ir namo .$2850. Vien sankrova $450. 
Bandos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs.’J. B. Mleber
2245 W. 22nd St., ] Chicago.

PARDUODU groserne ir saldainių 
krautuvę, lietuvių ir lenkų apgyven
to] vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Turiu parduot, nes eįini į kitą biznį. 
Rašykite laišką šiaip:
No. 155 “Naujienos”, 1840 So. Hal
sted Sb. arba telefonuokite taip:

Drovcr 7357.

LSJL 1 kp. metinis susirinkimas į- 
vyks subatolj, gruodžio 8 d.. 7 v. vak. 
Aušros svet . 3001 S. Halsted. Visi 
nariai malonės atsilankyt Valdybos 
Tinkamai ir kiti svarbus reikalai.

—1 aid y ha.

JURGIUI STRAMPINSKUI yra 
laiškas iš Rusijos nuo jo švogerio 
Liudviko Bliumo. Atsiimti Naujienų 
ofise.

PARDUODAMA kyietkų sankrova, 
viena iš geriausių vietų West sidrje. 
Biznis išdirbtas per 38 metus. Veda 
gerą, pirklybą. Turi parsiduoti pi
giai iš priežasties savininko silpnos 
sveikatas.
1810 So. Halsted St., Chicago, III.

Springfieid, III.—LSS. 29 kp. ren- 
r».i prakalbas nedėlio, gruodžio 9 d. 
Kalbės Naujienų redaktorius P. Gri
gaitės. Springficidiečiai, nepraleiski- 
te^ šių prakalbų neišklausę. Pradžia 

:30 v. vakare; Carpenters svetainėj 
k^npas /-tos ir Adams St. L’žkviečia 
visus atsilankyt Kuopos Komitetas.

JONUI TAlALUlį yra du laiškai 
nuo jo brolio Stanislovo Talalaus, e- 
sančio Vokiečių nelaisvėje. Atsiim
ti Naujienų Ofise.

PAJIE8KAU karvikės. Panedėlyj 
prapuolė. Jauna karvikė, 2 metų se
numo, juodai ir baltai marga. Jei kas 
praneš, gaus gerą dovaną.

M. Ivinskienė, 
4101 Soi Campbell Avė. Chicago.

PARDUODAMA labai pigiai kar- 
čiaina iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tirš
tai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. Biz
nis išdirbta per 25 metus. Kampas 
24-tOs ir Oaklev av<\

GUST HAHNE, 
2401 So Oakley avė., Chicago.

Svetainė atsidarvs 6:30 valanda vakare 
Koncerto pradžia 7:30 vai. vakare.

n^a 50c, 35ė. 1*0 programai įžanga —25c
kviečia visus L.S.S. 138 Kp. Mišrus Choras

Bus žingeidi! kiek 
Y vienam pasiklausyt ▼ 

KONCERTO
Rengiamo L. S. S. 138 Kuopos Mišraus Choro

Sukatoj, Gruod.-Oec. 8,1917
M. MELDAŽJO SVETAINĖJ, 2212 W. 23rd Place 

Todėl-
Kad jame dalyvaus šeši lietuviu chorai, duetai 

ir kvartetai. Be to dalyvaus Mažarusu maišytas 
choras. Balalaikų Orchestra ir mažarusiški vode-

PARSIDUODA saliunas tirštai ap
gyventoje vietoje lietuviais ir kitų 
tautų. Biznis išdirbtas per daug me
tų, parsiduoda su dviem mediniais 
buildingais po du flatu kožnas. Par
duodu sykiu arba atskirai, pagal pir
kėjo norą, Pardavimo priežastis: vy
ro mirtis. Norintieji pirkti atsiliep
kite į Barbora Urbonienė
361 Kensington avė., Chicago, 111.

RAKANDAI

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandai 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. VS 
liausios mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikių divonų,. daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola av 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.. 
Cbicago. IB

JAUNA PORA turi parduoti tuo 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, cabinet, phono- 
graph, upright pianą ir tt. Parduoda 
visus sykiu arba atskirai. Pigiai, hI 
grynus pinigus. <
2910 North Avė., 1-mas flatas. PriaI 
Huinboldt Park. Chicago.

Žukas, pirmininkas 
1608 AV. North avė.

Lankas, vice-pirmininkas,
1621 Girard st.

Ig. Dumblauskas, nut. raštininkas, 
2228 Coblentz St.

Z. Lankas, fin. raštininkas.
1621 Girard

A. M. Kadževskis, iždininkas, 
1928 Leavitt

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio Liuosybės 
svetainėje, 1824 AVabansia avė., kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

st.
st.

A. C. W. A. LIETUVIŲ SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkas A. Chepaitis.
4812 W. 15lh st., Cicero, III. 

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis,
1442 Milwaukee Avė.

Raštininkas — A. Rinkevičius, 
1681 Mihvaukee Avė.

P. Galskis Finansų raštininkas,
ir Business Agentas,
Ofisas 1579 Milwaukee Avenue. 

Iždimkas — G. Katilius,
1685 Milwaukee Avė.

Susirinkimai atsibuna 1-mą pėtny- 
čią kiekvieno mėnesio unijos salėje. 
1579 Milwaukee Avė., 7:30 vai. vak. 
3-čią sutratą kiekvieno menesio, Ra- 
shinskio salėje, 18th St., netoli Hal
sted St., 7:30 vai. vakare.

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

N. A. Vilimaitis, pirmininkas
3657 W. Floarnoy St.

A. Tamošiūnas, vice-pirmiaikas,
1632 S. Sewaror avė. 1 Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas,
807 S. Spauiding avė.

Wm. Monikas, finansų rnštininkas,
802 Independence Blvd. 

M. Kazunas, iždininkas,
1501 S. Harding Avė.

DRAUGYSTĖS “PAI.AIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 19l7m.

B. Liubinas, pirmsėdis, 
2229 W. 22nd St.

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag., 
664 W. 18th St.

Antanas Taųikevičia, nutar. rašt., 
1948 String St.

Pranas Mikliunas, turtų rašt., 
1906 So. Union

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Wentwort

Avė.
Avė.

Str.

str.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS. 

Pins Dubickas, pirmininkas, 
2129 W. 21st 

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz

Pranas A. Druktainis. turtų sekr. 
1604 North avė. 

Kazimierus čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Cbicago, Avė. 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Zwią 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti MHvvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet.

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, P O Boa m 
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt Newa Co^ 

Liberty Avė and Grani SL 
Kulpmont, Pa.: Jos. Burauskaa,

I Pittsburgh, Pa., F. Krasowski,
2809 Penu Ayfc

Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,
2204 Forbea M.

Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,
2228 Tustin BL

Duųuesne, Pa.: K. Lideka, 
306 Hamilton

Scranton, Pa.: J. Teleysh, 
1726-28 Jackson M

Scranton, Pa.: Petrikys J, 
Ct. and Albright Avė.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. l«th St. 

‘‘Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenv/ich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avė.
Brighton Park:

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

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av 
V. Sandargas, 2418 Princcntcr av. 
J. Ridikauskas, 6033rd State Str.

Kensingtono, Roselando ir Burnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 1071h St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičius, 

2337 S. Leavitt St.
Town of Kake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

DRAUGIJOS VALDYBA: 
M i ščik a itien ė, pi rm i n i n k ė, 

3500 S. Emerald 
Katkevičiene, pirm. pag.
Pabarškienė, 
l Įkaitė, fin.
Šatkauskienė

a v c. MICHIGAN VALSTIJOJ-

2252 XV. 22 St. 
nut. rašt.

3429 Wallace str. 
rašt..

2137 W. 21 pi. 
iždininkė,
3423 S. Halsted st.

O. Dobrovolskicnė, kasos globėja, 
2324 S. Leavitt St.

J. Savickaitė, kasos globėja,
3514 S. Wentworlh Avė.

Siunčiant j centrą mokestis, mo- 
ney order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

T.
1

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Micb : J. Žilinskas, 
452 W. Leonard |KL 

Saginaw,. Mich.: S. JoškeviČe, 
2707 Washington Avė.

INDIANA VALSTIJOJ2

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
K UNIGAIKSCIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
Gumuliauskas, pirmininkas,

149 E 107th Str.
M. Varekojis, pirmininko pagelb., 

72 E 102nd St.
1. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Place 
Narbutas, fin raštininkas,

27 E 102nd place 
Sbedvilas, kasierius

341 Kensington avė. 
Susirinkimai atsibuna kas pasku

tinę pėtnyčią kiekvieno mėnesio, 
7:30 vai vakare, F, Shedvilo svetai
nėje, 341 Kensington avė.

J.
J.
P.

A.

Cicero, UI. J. Matulis, K 
1437 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

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

Melrose Park, III.: Chas Kochoncs, 
2005 XV. Lake St.

Springfield, 111.: K. Lagūnas, 
1716 Matheny Avė 

DeKalb, III.: Mike Taruti, 
1148 Market St 

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

Rockdale, III.: vi» Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Avė 

Westville, III.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St 

Waukegan, III. J. MiJoszeviče,
801 — 8th St

Sc. Chicago, RL: Max Feldman, 
8904 S. Houston Avė

Rockford, III.: St. Petrauskas ir 
Račkevičeu1012 S. Main St 

W. PaUman, Iii/: W. Pilypas, 
720 W. 120 St

E. Chicago, Ind.: A. Chiaknlute, 
5013 Tad avė.

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotav,
3814 Deodor St

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

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis,
P. O Box

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadvvaj.

WISCONSIN VALSTIJOJ:;

Kenosba Wis.: K. Paukštis, 
809 Park «i.

Racine, Wis.: Tony Vegcla,
237 Lafayctte avt.

! Racine, Wis.: John Marais, 
1005 Gideou Cl

CONNECTICUT VALSTIJOJ:)

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Misčikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickienė, nut. raštininkė,

3443 So. Union Avė. 
PabcreJytė, finansų raštininkė, 

a .. 1315 Girard SL
Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted 
Dundulienė, kasos globėja,
rr x t 1915 So. Halsted St. 
kubutienė, kasos globėja.

Harvey, 11K: Z. Putramentas,
15725 Finch Ava

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

Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 
62 L.ewis) lt

Waterbury, Conn.: J, Pruselaiti^
775 Bank Si

New Haven. Conn.: J. V ai tke virina, 
286 Wallace lt

WEST VIRGIN1A VALSTIJOJ:! ‘

D.

M. St.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGUOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas. 
1424 So. lOthi St.

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
. . 1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt.,
Justinas

Sprint Vaiky, III.: A. Jukubauskai, 
516 Cleveland St

Kewanee, III.: K. Valančiunas,
506 E. 7 St

Livingston, 111.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, I1L: žičkus,

539 Collinsville Avė.
Springfield, JI).: K. Stočkus, 

1530 Sangamon Ava
E. St. Louis, III.: K. žukauski, 

123 St. Ciftir Arą

Minden, W. \7».: J. Endrijauskati,
Boi m

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:

Harlsborne, Okla.: Deveikis J.,
P. O. Box 466

Didelis Kalėdinis

MASSACHUSETTS VAL8TUOJ:

1602 Indiana Avė.
Taukevičia, turtų rašt., 

1023 Broadvvay avė.
Klika, iždininkas, 

1128 N. 8th St.
Jakučionis iždo globėjas.

1424 So. lOth St.
Dielininkaitis, iždo globėjas 

,r . . . 1124 Higb avė.
Motiejus Žemaitis, maršalka, 

1309 Broadway avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 

pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

Antanas
Andrius

Antanas

Montello, Mass.r B. P. Miškinis,
35 Ar thur Si

Worcester, Mass. : M. Paltanavičius,
15 Millbury St 

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

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Arnea 

Lovvell, Mass.: J. Boumil, 
50 Charles

Lavvrence. Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak St 

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

St
St

B.

FA LAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m. NEW JERSEY VALSTIJOJ:

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

Viskas parsiduoda pigiausia kainą, 
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktą gauti pigiaus, kaip aš parduosiu, 

duodu ‘‘guaran- 
t re”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
BOMMBFJauksa ir gausi. .Jeigu 
^ĮĮĮĮįHĮgĮĘjl^kas darodys, kad mano 

daiktas ne toks kaip aš 
sakau, tai tam duosiu $100 dovanų.

Katrie pas mane yni pirkę pir- 
miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes NVestsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas piane perka.

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

Tęl. ( anai 5838 
2128 West 22-ra gatvė. Chicago.

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

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

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ava

Liubinas, pirmininkas, *
2129 W. 212129 W. 21 St

Petrauskas, pirmininko pagelbin. 
664 W. 18th Street.

Tamkevičia, nutar. raštininkas, 
d vu. 1948 String St.Pran. Mikhunas, turtų raštininkas, 

1906 So. Union Avė.
L. hasper, iždininkas, 

3117 So. Wentworth avė.

J.
A.

Nevvark, NJ.: P. Lukšis, 
314 Walnut St

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
13 W. 23rd St

Cliffside, N. J.: K. Steponaviče, 
Box 17

GVARDIJOS L. K. M!XDALGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Ramiais, pirmininkas,

2040 S. Halsted St., Cbicago. 
S. F. Tveri jonas, raštininkas,

4828 W. 15 St.. Cicero, D). 
Silvestras Dargis, fin. raštininkas,

638 W. 18 St., Chicago.

U ETŲ V1U K RI AUČIV KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas,
1965 Evergreen avė.

NEW YORK VALSTIJOJ:

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITJENe

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

j 1436 N. Ashland Avė., Chicago 
'  ----------------------- —!

Yonkers, N. Y. H L: Weiss,
102 Riverdale Ava 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str 

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevart 

Amsterdam, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main Si 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitls,
451 Hudson Ava 

/Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,
235 E. Main lt

Telephone Drovor W®>

Dr. A. A. Roth
ir visq ehroniiki Hrv 

VALANDOS: 10-11 ryto, 4—6 VO «
vakar*. Nedėldirniaii 10—1 P< pUtU 

3X54 S. HALSTED ST., arti M VU 
CHICAGO. ILL.

IMPERFECT IN ORIGINAL


