
f s l./i-t. Dienrašti* Atttcrikoie

NAUJIENOS, 1840 SOUTH HALSTED STREET 
CHICAGO, ILLINOIS 

TELERHONE C ANŲ 1506

NAUJIENOS NATIONAL EDITION
RYTMETINE LAIDA

VOL Kaina 2c

Rusijoj susirinko įsteigia 
masis susirinkimas

Vokiečiai reikalauja 
Lietuvos

True translation filed with the post- 
master at Chicago. 111., on December 
12, 1917, as reųuired by the act ot 
Oetober 6, 1917.
Prasidėjo jau antras posėdis

lyvauja virš 400 delegatu.

IX)NDONAS, Įrr. 11. — Ru- 
sijos valdžios bevielinis prane
šimas sako:

“Antras posėdis įsteigiamojo 
susirįnkimo tapo atidarytas 
žmogaus, autorizuoto liaudies 
komisarų tarybos. Dalyvauja 
nemažiau kaip 400 narių.

LENINAS
URICKI,

Komisas rinkimų į susirin
kimą.

GUSEV, 
Revoliucinio kariško komi
teto sekretorius.

(Jokios žinios apie pirmą po
sėdį įsteigiamojo susirinkimo 
iki šiol negauta, galbūt delei su- 
vėlinimo persiuntimo* kablegra-

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 111., on December 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober G, 1917.

Sutiko.

PETROGRADAS, gr. 10 (su
vėlinta). Viršininkas bolševi
kų delegacijos, pasiųstos tarties 

oficialių delegatų posėdžių sekė 
neoficialiai apsimainynuti nuo
monėmis, kuriuose vokiečiai pa
galios sutiko nesiųsti kareivių 
i kitus frontus. 'Pečiaus Kame- 
nev pripažino-, kad tas prižadas 
nėra priverstinas.

Kitiems, bet ne mums.

šę leidimo siųsti vertimus rusų 
revoliucinės literatūros į Vokie- 

jančias šalis. Vokiečių delega
tai ant to atsakė, kad jie mano, 
jog jų valdžia su mielu noru 
sutiks su siuntimu tokios lite
ratūros į Angliją, I’raneiją ir

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI., on December 
12, 1917, as reųuired bv the act of 
Oetober G. 1917.

“MIRTIES BATALIONAS”
SUMUŠĘS BOLŠEVIKŲ 

K.VRILOMENĘ.

Moterįs sumušę bolševikų 
kariuomenę Mogilevo 

gubernijoj.

kad
ap-

PETROGRADAS, gr. 9 
vėlinta). - Pranešama, 
“mirties batalionas”, kuris 
hado Stavką, sumušęs bolševi?
kų kariuomenę ties šlobinu,
Mogilevo

master at Chicago, 11!., on December 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober 6, 1917.

HALIFAN’O AUKOS.

tos skaitlinės apie nukentėju-

žinomų užmuštų .... 1,200
Nesurandama...............2,000
žuvę, kurie nėra iden

tifikuoti ....................... 900
Sužeista............................8,000
Liko l>e pastogės .... 25,000 dge, šiandie senatas paliepė se-

Maskvos gatvėse įvykę mūšiai 
Kazokai irgi rengiasi mušin.

LONDONAS, gr. 11.
pranešimo iš Haparanda per
duoto Morning Post Stockhol- 
mo korespondento, Maskvos 

šama taipgi, kad padėjimas gra
sus. Sulig Petrogrado laikraš
čių, bolševikai pastatė nemažai

Garnizonas teciaus parodo žen
klus nepaklusnumo ir, kaip pra
neša, neklauso bolševikų ko
manduotojo, paprasto kareivio, 
vardu Muranov.

Žinia priduria, kad didelės 
spėkos renkama vakariniam 
fronte, kad pasiuntus prieš ka-

Driily Mail Petrogrado kores- 

rengiasi prie, mūšio.

gorode ir tris Sumy, vadovau
jami gen. Kornilovo. Bolševi
kų raudonoji gvardija, skaičiu
je apie 1,000, manoma, pribus iš 
Maskvos į Charkovą.

zokų vadas gen. Kaledinas iš
skirsto pėstininkų pulkus Dono 
apygardoj ir siunčia juos namo 
delei jų bolševikiškų pažvelgi).

o f
l'rue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired by the act 
Oetober G, 1917.

SIUNČIA KARIUOMENĘ 
PRIEŠ SUKILĖLIUS.

Bolševikai siunčia kariuomenę 
užgniaužimui Kaledino 

sukilimo.

vėlinta). Sulig čia gautų ži
nių nuo oficialiu Petrogrado ži
nių biuro, kadangi bolševikų 
valdžia turi prirodymų, kadi 
gen. Kaledinas ir gen. Dutov 
areštuoja Darbininkų ir Karei- 

ti revoliucinius pulkus, valdžia 
n u t a r ė p a d a ryti galą 
tam konlr-revoliuciniam judė
jimui. Ji paliepė išsiųsti iš Ka
ukazo fronto ganėtinai kareivių, 
kad nusmaugus tą judėjimą. 
Siuntimas kareivių iš Kaukazo, 
kaip aiškinama, nutartas todėl, 

šiame fronte1.

Petrogrado laikraščiai praneša, 
kad į ("barbiną, Mandžurijoj, 
atvvko chiniečiii kariuomene * c
apgynimui chiniecių reikalų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired bv the act of 
Oetober 6, 1917.

SENATAS TYRINĖS CUK
RAUS IR ANGLIŲ TRUKUMĄ.

\VASIILNGTON, I). C

Chicago, III., Sereda, Gruodžio (l)ec.) 12, 1917,

AMERIKIEČIAI FRAKCIJOJ.

Priduriama dar, kad, 
mai, Maskvai grasina badus.

Truo translation filed with the post- 
niaster at Chicago, 111., on December 
12, 1917, as reųuired by the act of 
ictober G, 1917.

Mūšiai Maskvoje

THE LBTHUANIAN DAILY N£WS
Eniered as Second Class Matter March 7, 1914, at the Post Office ai Chicago, 111., under the Act of March 3, 1879.

miestą.

mato-

13 negrų pakarta, o 11 nuteistas 
visam amžiui kalėjiman už 
dalyvavimą riaušėse Housto- 
ne.

lygos bus pastatytos visose jų 
taikos tarvbose:

LONDONAS, gr. 10 (suvėlin
ta). - Times Petrogrado ko
respondentas sakosi patyręs iš 
pasitikėtinų šaltinių, kad nefor
maliuose pasikalbėjimuose tarp

rytiniame fronte,

True translation filed \vilh the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
12, 1917, as reųuired bv the act of 
Oetober 6, 1917.

Austrija nesutin
ka su Vokietija

True translation filed with the po* 
master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober G, 1917.

Pakorė 13 negrų

nato komisijai ištirti priežastį 
trukumo cukraus ir anglių, 
kad paskui rekomendavus pal-

Pulkas Suv. Valstijų karei vtų<eina per traneuzų kaimą į frontą Francijoje.

irimui padėjimo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on Novembcr 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober 6, 1917.

KLAUSYS PAŠALINTOJO 
AMBASADORIAUS.

Rusijos ambasadoriai kalusys 
pašalintojo ambasadoriaus 
Paryžiuje Mak la k o v o.

(.hieago Daily Ne\vs kores
pondentas iš Pekino praneša, 
kad Rusios ambasados ir lega
cijos nutarusios klausyti instru
kcijų iš Parvžiaus ambasados. 
Ten ambasadorium yra Makla- 
kovas. kuri bolševiku valdžia 

mą talkininkų konferencijoje.

sijos ambasados ir legacijos 
klausys instrukcijų iš Pary
žiaus ambasados, apie jų atsine- 
šimą prie talkininkų”.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober 6, 1917.

SVARSTYS APIE PRO-
HIBICJĄ.

Atstovų butas svarstys ape prie
dą prie konstitucijos, kuri se
natas jau priėmė.

WASHINGT()N, gr. 11.
šiandie atstovų butas vienbal- 

priedą prie konstilucijos apie

Teisių komitetas prielankiai re
komendavo priedą.

ketvirtdaliai valstijų turi nus- 

metų nuo jo perėjimo kongrese. 
'Teisių komitetas prailgina laiką 
iki septynių metų ir padaro 
priedą Įeinančiu galėn po vienų 
melų nuo jo patvirtinimo.

Kongresmanas Randall iš Ca- 
lifornia, prohibicionistas, pasa- 

50 balsu 
perviršiu.

True translation filed \vitli the post- 
master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired by the ari 
Oetober G, 1917.

PIRKIMO TARYBA.
WASHINGTON, gr. 11.

Maisto administracija šiandie 

of

maistą armijai, laivynui ir tal
kininkams.

Austrijos pritarimas taikai be 
aneksijų ir kontribucijų pyk
do pan germanų vadovus.

AMSTERDAM. gr. H. -Pan- 
germanų antagonizmas, o ne li
ga, manoma, yra priežastim li

n ės i Bėdina.c c

Jo kalba prieš austrų-vengrų 
delegatus, kurioj jis užreiškė, 
kad “Austrija nenori iš Rusijos 
nė aneksijų, nė kontribucijų,” 
sukėlė didelį pasipiktinimą tar
pe Vokietijos imperialistų.

Ii su Hindenburgu ir Ludendor- 
ffu Berline, bet vokiečių laik
raštis sako:

“Aišku, kad tokis susirinki
mas dabar negalimas, jei kari
ninkų pan-germanų ir konser
vatyvų klika nori išvengti nema- 

prastai buvo priešinga grafui 
Czerninui, kurį ji nužiūrėjo 
nepageidavime, kaip jie vadina

Sakoma, kad viešoji opinija 
Austrijoj ir karalius Karolius 

kietijos. Kaipo pasekmė, laik
raščių nuomone, čia “yra dau
giau negu paprastas nesusipra
timas; todėl netikėta (.zerni-

master ai Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired bv the art of 
Oetober 6, 1917.
TAIKOS ŠALININKŲ SPĖKOS 

ANGLIJOJ AUGA.

Anglija sutinkanti pradėti tai
kos derybas. Permatomas pa
vojus Lloyd George’ui.

LON.DONAS, gr. 11. Užru- 
bežinių reikalų ministeris Bal
four šiandie pasakė atstovų bur
ti', kad pereito rugsėjo mėn. iš- 

tas pasiūlymas dar ir dabar te
bėra.

Balfour sako, kad

gsėjo mėn. per neutralius dip
lomatiškus šaltinius gauta ži- 

mu pradėtų laikos derybas su

talkininkėmis.
jį kartu su savo' 

Taip dabar sto-

Šiandieninis prisiminimas a- 
labiau padidina

pavojus iš pusės augančios tai
kos šalininkų spėkos.

Daily Exprcss išspausdino e-

Lloyd George’ui.” Jame dalimi 
sakoma:

“Parlamentas vra pavargęs 

skudurai jo atstovingumo po
bodžio nukrito. 'Taikos šalinin
kų skaičius auga. Laikas nu
trina ištikimumą liberališkųjų 
Lloyd George’istų. Reikia lik 
progos ir senos parląmentarės 
rankos, kad nuvertus valdžią.”

frue translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober 6, 1917.
LAUKIAMA DIDELIO VOKIE
ČIŲ OFENSIVO VAKARUOSE.

Smarkus artilerijos bombarda-

menės atidaro ofensivą. — 
100 kareivių žuvo susidūrus 
traukiniams.

LONDONAS, gr. 11. Sma
rkus artilerijos bombardavimas 
ir didelis kariuomenės judėji- 

vakariniame fronte patvirtina 
nuomonę, kad kaizeris rengiasi 
prie smarkaus ofensivo, kad Į- 

nierikiečiti kariuomenės.c

Aviatoriai pranešti apie 
les teutonų sutrauktas spėkas 
lies ("ambrai. Iš suimtų ang
lų belaisvių yra nurodymų, kad 

000 kareivių iš kitų frontų. , 
Smarkiausias bombardavi- i 

mas siaučia ties Monchy, i res- 
eaull, Ilendicourt, Villeret ir 
Gouzeau ("ourt.

Iš Amsterdamo pranešama, 

riuomene į vakarus. Du trau
kiniai susidūrė, užmušdami ir 
sužeisdami šimtus kareivių.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, UI., on Dcceinber 
12, 1917, as reųuired by the act of 
Oetober 6, 1917.

Cl ĮRIŠTI AN1 A, gr. 11. No
belio laikos dovana 1917 nu la- 

donojo Kryžiaus komitetui Ge- 
nevpje. Kartu prie šios dova
nos tapo veinbalsiu globėjų 
nuosprendžiu pridėta ir niekam 
nepaskirtoji 1916 m. taikso do
vana.

SAN ANTONIO, Tex.

rastų kaltais dalyvavime riaušė
se ir sukilime Ubustone, rug
pjūčio 23 d. šiandie, 7:17 vai. 
ryte tapo pakarti Fort Siu n. Ilo- 
uston karinėje reservacijo je. 
Paskelbimas apie išpildymą 

nuosprendžio išpildymo, pada
ryto posto kareiviais. Laikraš
tininkai ir civiliai gyventojai 

laikas nužudymo buvo laikomi

teisiu

sti visam amžiui kalėjiman. 
Vienas nuteistas negarbingam 
pašalinimui iš armijos, panaiki
nimui visos algos ir dviem ir 
pusę metams prie sunkių dar
bų. Tris lapo nuteisti negarbi
ngam pašalinimui iš armijos, 
netekimui visos algos ir dviem 
metam prie sunkių darbų. Pen
ki lapo išteisinti.

Nuteistieji visam amžiui ka

kalėjimą Leaven\vorlh, Kas. / X
Lavonai pakartųjų buvo pa-

master at Chicago, Ilk, on Dcceinber 
12, 1917, as reųuired bv the art of 
Oetober 6, 1917.

PANAMA PASKELBĖ KARĘ 
AUSTRIJAI.

Internuoja austrus Panamos 
kanalo zone.

PANAMA, gr. 11. — Panama 
paskelbė karę Austrijai. Valdžia 
veikdama išvien su kanalo zono 
viršininkais, internuoja austrus.

Isono, zonas dabar yra apvaly
tas nuo austru ir vokiečiu.<• <

> A

master at Chicago, Ilk, on December 
12, 1917, as reųuired bv the act of 
Oetober G, 1917.

BUDAVOJA 800 KARIŠKU 
LAIMU.

\VASHINGTON, gr. 11. -
Rear admirolo David W. Tay- 
lor, viršininko budavojimo ir 

kad budavojama yra 800 viso
kios rūšies kariškų laivų. Di
džiausias paskubamas daromas 

manyta užbaigti lik vėlai 1918 
m., jau plaukioja Europos van
denyse.

ATSAKYMAS
KUN. DR. A. MALIAUSKUI
Rengia Laisvamanių Kuopa 

SEREDOJE, Gruodžio 12 diena, 1917 m.
LIBERTY I1ALL SVETAINĖJE

Kampas 39th Place ir Kedzie Avė. (Brighton Park

Laisvamanią kuopa duos ątsak.\iuą kun. Dr. Makauskui ant i<» me
lagingą užmrtinė.įimą Laisvamaniams ir Socialistams savo konfe
rencijose. Kun. Mahauskio yra pareiga stoti virbai prieš pubkkr, 
su žmogum, kuri savo kohiercuci.iose visaip niekino.

Publikai bus leista uždavinėli klausimus.

master at Chicago, III., on December 
12, 1917, as reųuired bv the, act ■ *' 
Oetober 6, 1917.
Nori pasilaikyti visas užgriebtą

sias Rusijoje žemes, taipgi 
kontroliuoti Rusijos grudų ri
nkas.

Rusijos kviečių rinkos per 
penkiolika metų.

Įleidimas visų Vokietijos 
tavorų i Rusiją be jokio
muito.

Pasilaikymas visų dabar 
vokiečiais užimtu žemiu.c fc.

Korespondentas sako, kad 
bolševikai apsivylė atsargiu at- 
sinešiinu vokiečių atstovų ir jų 
stoka prijautimo politiškam i- 
dealizmui. Teciaus, sakoma, 

traukimą mušiu, jei net ir pas
tarasis atsišaukimas Rusijos ko
misarų i talkininkus neduotu 
pasekmių.

MOTERŲ BALSAVIMO TEI
SIŲ BILIUS KONGRESE.

Teisių komitetas atidavė bilių 
atstovų butui be rekomendacijos

VVASI11NGTON, gr. 11.
Atstovu buto teisiu komitetas 
šiandie atidavė atstovų butui 
konstitucijos priedą, suteikian
tį moterims lygias balsavimo 
teises, be jokios rekomendaci
jos.

Teisių komitetas padarė prie 

ėmimo kongrese.

darė prie, prohibicijos Diliaus.
A^rie moterų balsavimo teisių

WAS111NGT()N, D. (
Senato kariniu reil c

ir aprūpinime 

ir aprūpinime Amerikso ka
riuomenės. Sekretorius Baker 
ir kiti viršininkai bus pašaukti.

Komiteto pirmininkas senato
rius Chambt rlain sako, kad tie 
tyrinėjimai galbūt bus labai 

daryta tyrinėjimai apie truku
mą drabužių nacionalei armi
jai, sveikatą, netikumą šautuvų 
ir laukų a etilenuos, taipgi ii* a-
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The Lithuanian Daily News

Pubhshed Daily except Sunday by 
The Lithuanuui Ncvvs Pab. Co., Ine.

1340 SO. HALSTED STREET
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone CanaI 1506

Užsisakomoji kaina:
Chicagoic, nešiotojams kasdien pri
statant į namus, moka:

Savaitei.............................. J2 centu
Menesiui............................ 50 centu

Miesto dalvse. kuv nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; pusei metų $3.50.
Kitur, ne Chicagoj. metams $5.00} pu
sei metu $3.00; trims mėnesiams 
<>.75. Kanadoje metams 8/.0U. Vi- 
s,. - kitur užsieniuose $8.00 metams.

Mokytojų 
nusidėjimai”.

departamentas

trijų mokytojų, kurie nese

ki

oyalumą” ir kurie norima 
iabar visai prašalint iš vie- 
ų. Jie mokytojavo De Witt 
iinton augštesnioje moky

kloje (high school).
Jų nusidėjimai, kaip pra

neša laikraščiai, yra tokie:
“Vienas mokytojas yra 

<altinamas tuo, kad laikėsi 
ieutfališkai, kuomet kleso- 
e buvo diskusuojama anar-
-hizmas; antras mokytojas 
maitinamas tuo, kad jisai lei- 
lo vienam savo mokinių pa
tįs vt nemalonų laišką prezi- 
ientui Wilsonui, o trečias— 
:ad nedavė oficieriui unifor-

(

oje laikyt prakalbą jo mo
li iams.”

nepaisydami jo, varysią or
ganizavimo darbą ir steng
siąs! atsiekt savo tikslo — 
politinės ir industrinės de
mokratijos. ;

Labai gerai. Bet kas rei
kia daryt, kad to tikslo at
siekus?

Gompersas, kaip ir didžiu
ma Amerikos Darbo Federa
cijos viršininkų, iki šiol lai
kėsi tos nuomonės, kad dar
bininkai neprivalą užsiimt 
savarankišku politikos vei
kimu. Ažuot organizavęsi j 
atskirą politišką partiją, da
rbininkai, tų viršininkų nuo
mone, turį atiduot savo bal
sus rinkiniuose tai partijai 
arba tiems kandidatams, ku
rie yra prielankus darbinin
kams. Jų obalsis buvo: 
“Bauskite savo priešininkus 
ir atlyginkite savo drau
gams!”

To negana. Amerikos 
Darbo Federacijos vadai ne 
tiktai buvo priešingi sava
rankiškam darbininkų vei
kimui politikoje, bet jie ir 
apskritai niekino politišką 
veikimą. Jie, pavyzdžiui, 
priešinosi tam, kad butų rei
kalaujama įstatymo, įvedan
čio 8 vai. darbo dieną dirbtu
vėse. Jie sakė, kad įstaty
miškas darbininkų apsaugo
jimas reikštų “valstybės 
globą” ant darbininkų, — 
kas butų, girdi, pažeminimu 
jiems, kadangi jie tuomet 
butų prilyginti prie nepilna
mečių ir nesavarankių žmo
nių.

IŠitame punkte Amerikos 
Darbo Federacijos viršinin
kų pozicija yra tokia-pat at
žagare iviška, kaip ir “aido- 
blistų”, kurie irgi yra prie-

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

Visuotinas ar darbininkiškas 
seimas?

Tuloje spaudos dalyje ir tū
lose lietuvių kolonijose eina 
smarki agitacija už visuotinąjį 
Amerikos lietuvių seimą. Man 
rodosi tečiaus, kad šitoje agita
cijoje apsireiškia daugiau gerų 
norų, negu nusimanymo.

Niekas neabejoja, kad lietuvių 
visuomenėje šiandie yra svarbių 
klausimų, dėl kurių Reikėtų pla
tesnio susitarimo. Negana dis- 
kusuot juos tiktai spaudoje ir 
atskirų draugijų mitinguose. 
Kad iš įvairių nuomonių galėtų 
pasidaryt viena nuomonė, rei
kią tiems, kurie kalbėjo per lai
kraščių špaltas ir mitinguose, 
suseit j vieną daiktą ir pasikal
bėt.

Bet kaip lą pasikalbėjimą įvy
kini?

Jeigu daryt visuotiną seimą,

Taigi darbininkai turi stip
rini savo jiegas, jeigu jie nori 
laisvės Lietuvai, o ne vienyties 
su savo priešais. Aš todėl pa
tarčiau lietuviams darbininkams 
padaryt savo suvažiavimą.

Darbininkai ne vienaip pro
tauja, dėlto jie nes u jungia savo 
spėkų į daiktą. Bet mes žino
me, kad pamatiniai jų reikalai 
yra vienodi; todėl, jeigu jie su
sieitų į vieną vietą, jie bent svar
biausiuose dalykuose galėtų su
sitaikyt ir nutart veikt bendrai.

Ne visuotino seimo mums rei
kia, o lietuvių darbininkų sei-butų suorganizavimas mezliavos

darbo, t. y. apsidėjimas mokesti
mi. Tas jau senai padaryta tar-

per anglišką spaudą apie Lietu
vos vargus-bedas ir jos troški
mus tuo labiau, kad preziden
tas Wilsonas, pirmas šios šalies 
pilietis, pasirodė karštu užtarė
ju mažųjų tautų. Išnaudoti to
kią gerą progą tai yra pirma pa
reiga Amerikos lietuvių.

O tarti žodį bendrai kaip lik 
laikas, nes matyt, jau eina dery
bos ir Vokietija siūlydama Lie
tuvai landtagą aiškiai nori ją 
pavergti.

Antra ne mažiau svarbi para
ma iš Amerikos lietuvių puses

tokią nuovoką apie simptonus ir 
ženklus tų ligų, kad nors kiek

lai, galų gale, ne vienam nebūna 
leista eiti į šeimynišką gyveni
mą be daktaro paliudijimo—ir 
tuomet venerinių ligų plč^jima-

mo. Tik iš jo gali išeit nauda.
Žmogus.

T. Naruševičius.
LAISVA LIETUVA DABAR 

ARBA NIEKADOS.
(Prisiųsta)

(Tąsa).

srovių ir partijų žmones, darbi
ninkus, biznierius, kunigus ir ki
tokius. Klausimas teėiaus ar jie,

Neaiškus yra antrojo mo
tojo nusidėjimas, kadangi 
?žinia, kokios rūšies buvo 
s laiškas, kurį buk parašęs 
enas jo mokinių; nežinia, 
įme apsireiškė mokyto-

Bet kitu dvieju mokytojų 
•asikaltimai aprašyta aiš-

Pirmojo mokytojo k*lesoje 
vo diskusuojčtma cinarchi“ 
įas. Mokytojas negyrė jo

Diskusuot anarchizmą, va
dinasi, nėra nusidėjimas tik
tai tada, kad jisai yra pei
kiamas. Tokia diskusija te- 
čaius yra ne diskusija, o 
vienpusiška agitacija. Rei
škia mokytojui valia agituot 
prieš anarchizmą, bet neva
lia leist, kad jo mokiniai be
šališkai susipažintų su juo.

Trečiasis mokytojas neda
vė oficieriui uniformoje lai
kyt mokiniams prakalbų. 
Mokytojas nėra kaltinamas 
tuo, kad jisai priešinosi ofi
cieriui. kaipo oficieriui, ar
ba jo prakalbos turiniui, o 
tiktai tam, kad oficieris ne

Minėtasai Augščiausiojo 
Teismo nuosprendis parodo, 
kad ir viena ir antra gom- 
persinių federacijos vadų 
nuomonės yra klaidingos.

Jie klysta, manydami, kad 
darbininkai gali atsiekt savo 
tikslo pasitenkindami vienos 
arba antros kapitalistinės 
partijos rėmimu. Tarpe ka
pitalistų ir darbininkų yra 
pamatinis skirtumas. Kapi
talistai yra išnaudotojų kle- 
sa, o darbininkai yra išnau
dojamųjų klesa. Todėl ir 
kapitalistinė partija—ar ji 
bus šiokia, ar tokia—negali 
būti darbininkų draugu.

Saujelė žmonių, sėdinčių 
Augščiausiame Teisme, susi
deda iš kapitalistų atstovų. 
Ir jie todėl ginče tarpe kapi
talistų ir darbininkų, parė
mė pirmųjų pusę. Nieko kita 
iš jų ir tikėties nebuvo gali
ma. -

Bet užgirdanti kontrak
tus, kenksmingus darbiniu

Amerikos lietuviai jau turėjo 
keletą tokių mėginimų, ir gerų 
pasekmių jie niekuomet neat
nešdavo. Visuotinas seimas lai- I
ke pirmosios Rusijos revoliuci
jos padidino kivirčius musų vi
suomenėje. Visuotinas seimas 
dabartinės karės pradžioje mirė 
dar negimęs: klerikalai atsime
tė, ir tautininkai su socialistais 
laikė seimą be dešiniųjų; bet šis 
seimas ne tų dviejų srovių ne
suvienijo.

Ar nubūtų panašus seimo liki
mas ir dabar? Partijų nesutiki
mai per paskutinius trejus me
lus pasidarė daug aštresni, taigi 
šiandie vra dar mažiaus vilties, v
kad jos susilaikytų. O jeigu jos 
seime nesusitaikys, tai iš seimo 
kiekviena išsineš tik naujos 
medžiagos kaltinti savo oponen
tus, ir nesutikimai padidės.

Isigilinkime, kokius vaisius 
gali atnešti toji suirute musų 
tarpe. Vokietijos kancleris, ai
škindamas reichstage politinius 
vokiečių valdžios sumanymus 
kaslink užkariautų tautų Bosijo, 
ne be tikslo ir tolimesnio pcrina- 
tymo politikinio gyvenimo bėgio 
ateityje, pasuke, kad vokiečia 
duosią užkarialoms tautuos 
“selfgovcrnnient” sulig jų kul
tūrinio stovio ir lengvai sutiko 
duoti teisę apsispręsti. Čia spe
kuliacija aiški. Kancleris turi o- 
menyje žemą supratimą tarpe 
lietuvių valstybinių reikalų. Ji
sai gerai permato, kad lietuviai 
savo daugumoje nemoka stalyti 
savo asmeninių ir partijinių rei
kalų žemiau už valstybinius. Jis 
mano, kad lietuviai, per amžius

tapti laisvais piliečiais, o kuo
met prasidės laikas apsispren
dimo, prie partijinių kivirču, į 
prisidės dar intrigos imperialis-

taucių žmonių, kaip lenkų, ru
sų ir pačių vokiečių, kurie viso-

žemina 
Bet kas 
į seimą

mokėjimas eiti išvien 
juos kilų tautų akyse . 
bus, jeigu jie suvažiuos 
ir tenai viešai parodys, 
visai negali susivienyt?..

Vienok aš nepritariu ir tai 
nuomonei, kad svarbiausis da
lukas vra viską ir visus vienut

•r V V V

nyt. Vienoje pasakoje yra paro-

mą gulbė, lydeka ir vėžys: gulbe 
lekia i viršų, lydeka traukia į

vo kariškoje uniformoje.-. 
Tatai esą nusidėjimas, už 
kurį mokytojas turįs būt at
statytas nuo vieos. Nusidė
jimas prieš oficierio unifor
mą !

Tokia yra “mokslo laisvė”

Darbas prieš 
kapitalą.

Augščiausiojo Teismo nuo
sprendis, kuris, kaip vakar 
minėjome, didžiuma balsų 

is prieš tris) užgyrė 
uiijų sutartis su darbi- 
is, draudžiančias dar
inis stot į uniją ir uni- 
organizuot darbinin- 
>asirašiusius po tomis

komp 
ninka 
Linini 
joms

sutartimis, — nepatiko A- 
merikos Darbo Federacijos 
prezidentui, Gonipersui; ir, 
žinoma, negalėjo patikt.

pasmerkė tą 
t a-’ "’-'nsprendj, kaipo 

nepamatuotą, 
’ darbininkai,

to, kad tatai pastatysią ka
pitalistus po /‘valstybės glo
ba” ir tuo “pažeminsią” juos. 
Kapitalistams valstybė tik
tai tam ir yra reikalinga, 
kad ji globotų juos, t. y. pa
dėtų jiems išnaųdot darbini
nkus. Kodėl tad bijot darbi 
ninkams, kad valstybė ap
saugotų juos nuo kapitalistų 
išnaudojimo?

Kovot prieš kapitalistus 
vienomis tik ekonominės ko
vos priemonėmis — organi
zavimu unijų, streikais ir tt. 
—reiškia be reikalo išsiža- 
dėt stipriausio ginklo. Ką 
darbininkai iškovojo tomis 
priemonėmis per dešimtis 
metų, tą gali kartais vienu 
plunksnos pabraukimu su
naikint teismas arba įstaty
mų leidimo įstaiga (legisla- 
tura, kongresas).

Politiška kova darbinin
kams yra ne mažiaus svar
bus dalykas, kaip ekonomiš-

visi jie “darbuojasi” kiek drū
ti, o vežimas nei iš vietos.

Aš nesuprantu, ką galėtų veikt 
išvien jirogresyviški darbininkai 
su kunigais ir su lokiais Ameri
koniško biznio advokatais, kaip 
tūli musų tautininkai. Darbinin
kai nori laisvės, o kunigai kei
kia laisvę, kaipo “pasileidimą”; 
darbininkai priešinasi kapitalis
tinei valdžiai, o mūsiškiai biz-

tuvių tarpą suirutę. Pasekmės 
to viso yra aiškios. Vokiečiams 
tada nesunku bus atsispirti prieš 
lietuvių reikalavimus tikros lai
svės nurodymais į kivirčius, bar
nius, nesusipratimus lietuvių 
tarpe, t. y. nurodymais kad lie
tuviai nemoka save valdyti. Sto
ka vienybės ir pasiryžimo tar
nauti visai tautai, t. y. valstybei, 
yra tai didžiausie priešai išgavi
mui nepriklausomybės. Užtad 
apsidairykime, pakol ne vėlu; 
nekaskime patįs sau duobes; 
peržiūrėkime atsinešimus vienų 
partijų į kitas;statykime mini
mom savo reikalavimų tarybo
se su kitomis partijomis,—ir gal 
juti tada tikrai prieisime prie 
bendro tikslo. Ar-gi partijinių 
<ivirčių praeitis neparodė ai-

Jcigu bent viena liga, sirgtų 
tiek daug žmonių, kiek serga ve
nerinėmis ligomis, ir jei ta liga 
butų tiek pavojinga, kaip yra pa
vojingos venerinės ligos, tuomet 
sveikatos skyriai visose publiš- 
kose vietose iškabintų biulete- 
nus,‘ leistų knygutes dovanai ir 
rengtų tuksiančius publiškų lek
cijų apie tą ligą. Bet, matote, 
musų laikais kalbėt apie gimlies

valdžia daro. ?
Mums daug šneka apie Lietu

vą ir sako, kad už ją visi lietu
viai gali kovot išvien. Bet (ai 
yra tiktai pasakos. Jeigu Lietu
va taip susitvarkytų, kad darbo 
žmonėms tenai nereikėtų lenkt 
sprandą prieš tauri uolius ir kad 
butų panaikinti visokie sąžinės 
suvaržymai, tai ir kunigai ir 
stambieji musų biznieriai rėktų 
“g voltu”.

Ir kaip darbininkai gali kovot

kinis žmonėmis, kurie smerkia 
ir ardo darbininkų vienybę? 
Protaujantis darbininkai žino, 
kad vienintelis tikras įrankis 
Lietuvos laisvei išgaųt yra dar- 

Ir kaip vienoje, taip ir bininkų jiegos. Jeigu darbinia
me jie privalo organi- kai visose šalyse turės pakanka- 
es ir veikt savarankis- mai spėkų, tai kapitalistinės val- 
Ekonomiškoje kovoje džios, darant taiką, neį>avergs 
ri naudoties unija, o po- mažųjų tautų; o jeigu darbinin

kai bus silpni, tai nė Lietuva, ne] 
kit

stybinei Lietuvai, bet ir pačioms 
partijoms? Paimkime, pavyzd
žiui, kadi r rinkimą pinigų fon
dams, neprigulmybės ar sušel- 
pimo: kiekviena partija, agituo
dama už savo fondą, sako: 
“duok man, o neduok jam, nes 
jis toks ir toks...” Tą patį atkar
toja ir kita partija apie savo 
priešą, ir tokiu bildu viens kitam 
numažina įplaukimus, supainio
ja žmonių galvas ir, galų gale, 
žmones neduoda nei tam, nei ki
tam, nes nustoja .užsitikėjimo 
viens ir kits, o juk pamatinis 
tikslas to ir kito fondo yra tas 
pats, ir išeina visiems nenauda...

Nekliudant partijų veikimo, 
Amerikos lietuviai, sekdami Eu
ropos lietuvius, galėtų, rodos, 
susitaikyti sutvėrime bendros 
Tarybos klausimuose išgavimo 
Lie t u va i neprikla ūso m y bes.

Visų partijų Taryba butų be
galo svarbus apsireiškimas vi
sų lietuvių gyvenime ir labai nu
džiugintų Europos lietuvius, nes

<oie
tautos negaus laisvės.

sijoje; tos tautos jau surinko 
didelius kapitalus, kurie duoda 
pamatą valstybiniam jų veiki
mui. Europos lietuviai irgi senai 
rūpinasi tuomi, bet partijiiiiai 
kivirčiai trugdč lą darbą, ir tik
tai pradžioje šių metų Maskvo
je susitvėrė Laikinis Lietuvių 
Tautos Fondui Rinkliavos Ko
mitetas.

Jeigu lictuviai-tremtiniai apsi- 
dėjo save mokestimi, tai Ameri
kos lietuviai, kurie gyvena ne
sulyginant geresnėse sąlygose, 
kaip dangus nuo žemės, - ro
dos, turėtu tuoj aus išpildyti savo 
pareigas prieš savo tautą ir ne
atidėliojant užsiimti šiuom dar
bu. Ir čia Amerikos lietuviai kur 
kas daugiau už kitus lietuvius 
galėtų nuveikti, nes jie negyve
na karės krašte, nuo jų neatima 
turtų, kaip tą darė ir daro iki 
šiam laikui kariaujantieji, kur 
badas, šaltis ir visokios ligos ne
nustoja siausti. Amerikiečiai-gi 
gyvena viso pilni, turi gerus už
darbius ir jų tarpe yra nemaža 
jau 
būti

toma nedora. Dvasiškija ir svie
tiški dorininkai kurių didžiu
ma yra buvę venerinių ligų au
komis, ir daugelis da tebenšio- 
ja jų ženklus, draudimais ir įsta
tymais pastoja kelią žinojimo 
platinimui publikoj. Net musų 
klerikalų ir tautininkų laikraš
čiai bombarduoja už lekcijas a- 
pie lyties hygieną. Kunigų tar

praturtėjusių žmonių, Gal 
nemaža lietuvių po karės 
atgal, ir todėl pasirūpinti 
tai jiems pirmiausia kaipapie

lik ir reikėtų, nes kuo daugiau 
bus surinkta lėšų valstvbiniems 
reikalams, tuo geresnis bus pa
statytas rūmas, kuriame jie ren
giasi gyventi.

(Bus daugiau).

liciją maldavo, kad uždraustų 
moterims rengiamą paskaitą a- 
pic gimties hygieną. Išrodo, 
kad tik didžiausi pasileidėliai ir 
venerinių ligų ženklų nešiotojai 
yra priešingi skleidimui žinios 
apie venerines ligas. Mat, vie
na, publikos žinojimas, kaip 
daug tomis ligomis serga, sulai
kys ją nuo palaido lytinio gyve
nimo ir ponams pasileidėliams 
sumažės proga; kita jie neno
ri, kad publika suprastų net žen
klus tų ligų, nes daugelis dva
siškių ir “dorininkų” tuos žen
klus ant savęs nešioja.

Aš galiu tikrint, kad kuo pa- 
laidcsnis žmogus ir kuo aiškes
nius venerinių ligų ženklus jis 
nešioja, tuo pasiučiau jis kovo
ja prieš lytines hygienos žinoji
mo skleidimą ir venerinių ligų 
aiškinimą, nes šie dalykai veda 
žmones prie tvarkaus lytinio 
gyvenimo, o nežinojimas - - prie

dyrnui.
Naujosios valdžios taisyklės 

sako, kad jeigu kuris registran
tas ir negautų iš Local Boardo 
minėtų blankų, tai ta aplinkybė 
vistiek negalės būti jam pasitei
sinimu už neišpildymą blankų 
ir nepristatynią jų laiku Local 
Boardui.

Kiekvieno registrai!to prieder
mė pačiam savimi pasirūpinti. 
Todėl, jei kuris registrantas u- 
mai po gruodžio 15 dienos ne
gautų iš Local Boardo blankų 
pačtu, tegul patsai nueina į sa
vo Local Boardą ir 
reikiamas blankas.

Kurie registrantai 
*filig šiais valdžios 
mais, vadinasi, kurie neišpildys 
blankų ir nepristatys jų savo 
Local Boardui paskirtu laiku, 
bus sunkiai baudžiami pinigiš- 
kai, kalėjimu, arba, galiaus,be- 
jokio pasiteisinimo imami ka
riuomenėn, taip sako naujieji 
valdžios patvarkymai.

Naujuoju patvarkymu, kaip 
sakyta, visi paliuosavimai nuo 
kariuomenės, kuriuos iigšiol 
daugelis registrantų buvo gavę, 
tampa {Mmaikinami.

Dabar paliuosavimai nuo ka
riuomenės bus teikiami regi- 
strantams sulig naujomis taisy
klėmis, nors, priežastįs, kurio
mis remdamasis registrantas gal 
reikalauti paliuosavlmo, pasilie
ka beveik tos pačios, kaip pir
miau.

Atkreipdami j visa tai lietuvių 
registrantų domų, pažymime, 
kad naujosios klausimų blankos 
yra nelengvos išpildyti, ypačiai

ten gauna

bos ir rašto. Todėl, kad pridera
mai jas išpildžius, patariame 
jieškoli kompetentiškų žmonių

Kazimieras G

—Dr. A. Montvidas.

Veda visokius reikalus, kaip krirr
ir crvtUikaose teismuose. Daru 

visokius dokumentus ir popteras .
Namų Ofisas:

IKI S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Cfhas:
117 N. Oearborn lt 

1)114) «nity BWg, 
Tel. Central <411

\ Sveikatos Skyrius

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont
vidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedčjas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. North 
Avė., Chicago, III.—Red.

Venerinės ligos.

rinkta, tečiaus iš patyrimų ka
riuomenėj, ligoninėse, viešose 
institucijose, klinikose ir kitur 
suvedama, kad Britanijoj tarp 
miestų gyventojų esama 10 sy- 
filitikų iš kožno 100 žmonių ir 
tris karius daugiau su gonorr- 
hea.

Amerikoj daktarų yra speku
liuojama, jog iš kožno 100 gy
ventojų 10 ar 15 yra tureją ar 
da tebeturi syfilį ir apie 80 pro
centas visų gyventojų yra turė
ję ar da tebeturi gonorrheą. ši
tos ligos, ypač syfilis, ardo žmo
nių sveikatą ir veda juos prie iš
sigimimo. Nėra reikalo ginčytis 
apie skaitlinių teisingumą, bet 
kiekvienas daktaras žino, jogei 
šias ligos labai ir labai prasipla
tinusios. Vien tik supažindini
mas publikos šu ių skaitlinėmis 
ir užsikrėtimo budais padarytų 
daugelį žmonių tvarkesniais jų 
ytiniame gyvenime.

Kokios-gi progos turi mote
ris ar vyras išvengt šių ligų, jei
gu jie veda netvarkų lytinį gy
venimą ?

Ne dorumas ir tikėjimas, ku
riuodu pasirodė silpnais, turi bu- 
i vartojami agitacijoj už lytinį

žodis vardu visų partijų turi ki- tvarkumą ir švarumą, o moksliš- 
tokį svarbumą, negu vienos, ko
kia ji nebūtų. Visiems aišku, 
kad apie lietuvių tautą pasaulis 
nedaug ką težino ir čia kaip tik 
butų geriausi proga Amerikos 
lietuviams painformuoti pasaulį

ki išguldinejimai apie venerines 
ligas. Lai publika susipažįsta su 
skaitlinėmis sergančiųjų, lai ji 
įsigyja žinių 
mis žmor ~ 
to išve”

kaip tomis ligo- 
’’ ”°'Ta ir kaip 

šiokią-

Registrantų Domai
Sulig naujuoju valdžios pa

tvarkymu, visiems kareiviavimo 
amžiaus vyrams, kurie regisira-

kurie dar nėra paimti kariuo
menėn, apie gruodžio 15, taigi už 
kelių dienų, bus Lokal Boardų 
išsiuntinėta tam tikros blankus, 
t. y. Klausimų lakštai (“Questi- 
onnaire”).

ne
žiūrint tai, ar kas yra jau gavęs '
paliuosavimą nuo kariuomenes 
ar ne, vistiek turi išpildyti tas

cal Boardą bėgiu 7 dienų nuo 
dienos, kurioj blankos buvo pa
siųstos iš Local Boardo (ant 
kiekvienos blankos bus padėta 
diena, kurioj ji tapo registrantui 
pasiųsta.

Pabricžiame, kad tas blankas 
turi išpildyti kiekvienas regis
trantas, pilietis ar ne pilietis, ir 
dagi visi tie, kurie buvo pirmiau 
šaukti ir gavo paliuosavimą nuo 
kariuomenės. Nes,naujuoju pat
varkymu, duotieji paliuosaviniai 
tampa panaikinami.

Dėlto kiekvienas registrantas, 
kurs butų persikėlęs gyventi ki
ton vieton, turi ūmai pranešti 
savo adresą savo Local Boardui, 
kad jo Local Boardas žinotų,

i— ...................  ■■...................

TELEPHONE YARDS 5834.

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

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

Tel. Drover 7179.

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl juHų vaiku ant smuikos 

Prof. I). GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

Senas adr.: 11341 Michigan av. 
Naujas adr.: 11314 Michigan a v 

Chicago, III
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Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

ju, Irimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių 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—bile stailės arba dy
džio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kaanicka, Perdėti n is 

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

Viena saugiausiųjų Bankų 
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CH1CAGOJE.

■airiote ir tikroje Bankoje. .28 metu* teisingai vedamoje Baakaja. 
Fe priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Ciearing House) depozite 

ir taupymo padėjimų.

* y ♦ l,j 1i*r±( 2l*lH* 1? 1*121 ♦

KASPAR STATE BANK 
1900 

KASPAR 
prezidentas

DTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETT1NG 
prez. Oetting Bros 

CMARLESKRUPKA 
▼ice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

I;

BLUE ISLAND AVĖ., kampu 1» ratvei.
WALENTY SZYMANSK1 

pirklys 
H. E. OTTE

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

Ice Co. vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF SIKYTA 

kusieritis. ••••
PERVIRŠIJA $6,000,000.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber C«.

J. PESHEL 
zekr. Turk Mnff

GITO KUBIN 
prez. Atlai 

[Brev/tug Ce

KALB/.vMA LIETUVIUKAI
livvf □HD j c . v;

HM
f:   ’  - ------- - —■   .....
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Korespondencijos
CLEVELAND, ORIO* Gruodžio 2 dieną kartu Įvyko

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

Didelis Išpardavimas Jewelry, laikro
dėlių, daimantų, auksinių žiedų,rlenciu- 
gėlių, sidabrinių peilių, šaukštų (silver- 
ware) ir tt.

gramofonai ir lietuviški rekordai par- •Geriausi 
siduoda pas mus.

5000 Rekordų 
Lietuviškų, Polskų, Ru- 
skų ir Angliškų randasi 
musu

Mirtos Dainorių Draugija, tu
rėdama dabar darbštų mokyto
ją, stropiai veikia. Ir verta pa
žymėti, kad mirliečiai ne tiek 
sau dainuoja, kiek savo (laine
riais patarnauja kitoms draugi
joms. Gruodžio 1 dieną M. D. 
Draugija turėjo vakarą sureng
tą literatūros platinimo naudai. 
Pavyko gerai.

— Lavinimos Ratelio kleson į- 
steigta Goodvieh Hali bute, lan
kosi daugiau kaip dvidešimt 
žmonių—vyrų ir moterų.

—Progresyviųjų Draugijų Są
ryšis nutarė j ieškoti vietos nuo
saviems namams. Dabar urnai 
prasidės rinkimas reikalingų 
tam finansų. Mat, su vyčiais ir 
atžagareiviais negalima susitai
kyti, tai dabar vieni progresy
vieji imsis darbo. Clevelando 
lietuviai netur savų namų, kur 
galėtų viešus susirinkimus da
ryti, vakarus rengti ir tt. Vis ten
ka bastytis po saliunų laikomus 
laužus ir urvus. Taigi savų na
mų reikalas visų begalo atjau
čiamas, - namų, kur butų sa
lė viešiems susirinkimams, va
karams ir teatrams su tinkamai 
Įrengta scena; kambariai drau
gijų susirinkimams; kambariai 
mokyklai, knygynui su skaity
kla; kambariai šiaip žaismėms 
ir pramogai. Žodžiu, reikia na
mų, kurs butų centru vietos lie
tuvių dvasinio gyvenimo ir ju
dėjimo Ir jeigu progresyviųjų 
draugijų sąryšis pasirūpins lo
kius namus Įsteigti, jis užsitar
naus visų vietos lietuvių garbės 
ir padėkos. —Walter Strygas.

du moterų vakaru. Vienas — 
L.M.P.S. 24-tos kuopos,, antras 

moterų bažnytininkių. Baž- 
nytininkės surengė tik balių, o 
progres'istės spektaklį ir balių. 
Scenoj buvo statoma drama— 
“Kryžius”, ir nusisekė labai ge
rai. Ir veikalas taip įdomus^ kad 
vertėtų būtinai dar statymas pa
kartoti. Žmonės, pasigerėję te
atru, paskui linksminos baliuje. 
Kaip jau paprasta pažangiųjų re 
ngiamuos vakaruos, pardavinė
ta, dalinta pleką tai skelbiau t įs 
busimus dar parengimus. Ir 
niekam to nedraudžiama. Tuo 
tarpu 'bažnytininkių baliuje, kad 
bandyta dalinti atsilankiusiems 
skelbimai turėsiančių Įvykti pre- 
lekcijų ir prakalbų, viena davat- 
kaitė (vardą aplenkiame) tiesiai 
iš rankų plėšė plekatus ir dras
kė. Mat, bijo, kad žmonės lan- 
kydamies į prelekcijas nepra
dėtų šiek tiek patįs daugiau pro
tauti ir, galiaus, lipti laukan iš 
kunigo starblės, kaine tokioms 
davatkėlėms taip malonu tupėti.

—Apleistasis.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti grajit 

Į trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 
kompozitoriai 

nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui- 

kos, mandolinos, 
gitaros ir- har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

Krautuvėje, taip 
-’—innąs gali pri-P;

i, kokiu kas
!

ROCKFORD, ILL.

mes__ daugybes ta voro prisipirkę kada buvo
pigesni. Dabar sumanėme išparduoti prieš Kalėdas 
už mažesnę kainą.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3343 S. Halsted St., Tel. Drover 8167. Chicago, UI.

Geriausia Vieta dėl Pirkimo Kalėdą Dovanas Pas
N. GIRDWAIN

Aš užlaikau Gražią Krautuvę Auksinių ir Pa
auksuotu Tavorų, kaip tai: Laikrodžių, Laikro
dėlių, žiedų Vyriškų, Moteriškų ir šliubinių— 
10k., I lk., ir 18k. aukso ir daugybę kitų tavorų. _________
Kas pas mane perkas, tai lieka pilnai užganėdinti. Savo tavorų ir 
darbų aš visuomet gvarantuoju. Taisau laikrodėlius ir jewelry.

N. GIRDWAIN, 3203 S. Halsted St., kampas 32 gtv.

CLEVELAND, ORIO.

Progresistės sukirto davatkas.

838 W. 12th St.
(PHONE MONROE 3819)

lllllllllllllllllllllllllllll

Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelną 
atsilankydami tiesiai pas mus.

Mes dirbame patįs savo drabužius. Mes 
turime labai puikų pasirinkimą gatavai nešioji
mui Siutų ir Overkautų vėliausių stailių ir ko
kybių. ‘ |

Jus sutaupysite nuo $10.00 iki $15.00 ant kiek- 
vieno siuto ir overkauto, sulyginant kitas san- ' 
krovas.

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII * ■:

Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

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.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO,

Tel. Yards 3654.

SPECIALISTAS
Aki* Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra tat* 
etas, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam page* 
rintą Ophtbalmomet- 
er. Ypatinga dona 
atkreipiama I vaikas. 
Valandos: nuo t ryto 
Iki 9 vakaro; ned«M. 
nuo 10 iki 11 dieM‘

. Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams M&omas per 16 m*, 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai, 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- J" 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausiai £ 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- * 
takus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 8 
St. netoli Fisk St. r

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, b’ ] 
6 8 vakarais. Telephone Canal 311C. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street »)

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Tel. Armitage 984

DR. A J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas 

X-SP1NDULIAI 
2121 N. Western avė.

Valandos: 9—12 ryte; 2—I 
vakare.

i

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki j 

3109 So. Morgan St., Chicjge | 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- | 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveihąUis trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių anvaikš- 
ciojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Ghicagoj). ir žinomojo musų rašėjo — 
dramaturgo Br. Vargšo, kreipkitės žemiau nurody
tu adresu. Taipgi dar turiu “Naujienų” pikniko li
kusių paveikslų. Kas norite galite gauti.

W. J. STANKŪNAS, 
3315 So. Halsted St., Chicago, UI.

Telefonas Yards 1546.
■ ..... 1 1 <

Margumynai.

K a ž i n ar visu r k I e- 
r i k a 1 ų Įtek m ė taip 
puola ir jie pasisekimo neturi, 
kaip Rockforde. Keli metai at
gal čia gyvavo S. L. R. K. kuopa, 
bet ne poilgam laikui nukratė 
kojas. Vėliaus tie.patįs lyderiai, 
su kunigu priešakyj, sutverė šve
nto Juozapo brostos kuopą. Ti
kėjos tąja meškere tikrai daug 
žilvių sugaustą, betgi rezultatai 
ir čia pasirodė ne kokie, todėl ir 
brostvininkų kuopai užgiedota 
amžiną atilsį.

Dabar yra sutverta vyčių kuo
pa, ir tame lizdelyj visi vietos 
klerikalai tupi susispietę. Kaip 
ilgai pasilaikys, nežinia. Bet tai 
nieko. Tam yra kunigas, kuris 
mirštančias kuopas palaidoja, 
suteikdamas paskutinį patepi
mą, o naujai gimusias pakrikš
tija, nereikalaudamas nuo kūmų 
atlyginimo. Kitoms srovėms 
tai sunku butų taip padaryti.

W A ★

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

Real Estate Ofisas 
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apatraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC 

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted Drover 2463

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės, 

s----------------------------------------------- :

PEARL QUEEN

Ant antrų lubų.

AKIŲ SPECIALISTAS 
TEMYK1T MANO UŽRAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptiekus 2-ras augštas. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo • ryto iki 12 dieną.

Tel. Canal 5335

Jeigu kenti galvos skaudėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklų,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krvvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart «sl 

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

VVISSIG,
Seno Krajaus

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

Tel. Canal 3263.

'«
»•

. -.A

Dr. K. Drangeiis
DENTISTAS

Nuo Gruodžio 1 d. šių metų 
Ofisas atdaras kasdien iki

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

3261 SO. HALSTED STREET 
Phone Drover 5052

Chicago

Iš socialistiškų laikraščių pa
tiriame, kaip Įvairiose lietuvių 
kolonijose sąjungiečiai dėl savo 
pažiūrų kaikuriais veikimo kla
usimais yra pasidalinę į dvi da
lis. Bet roekfordicčiai tai dali
nas Į tris dalis: kairiuosius, de
šiniuosius ir nė šiokius nė to
kius. Pastarieji veda labiau la
pės politiką: jie ir vieniems ir 
kitiems nori būti geri. Savo į- 
sitikinimų neturėdami, jie tik 
kitų mintimis maitinas. Su vie
nais vienaip kalba, su kitais vėl 
kitaip, o susirinkimuose tai vi
sai nebalsuoja. —Reporteris.

KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiuD 
čiame dykai.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

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

12tli St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina. Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th St., arti 
St. Louis Avė. ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, 111.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

RVSSfAN ' 25*1
•TURKISH 75*.3

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

VYITHSAI

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

. CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.

---------------- 1------- 1 JJ.--------------LL_____ _ -ii i..""'. ■ . ■ i 1 ■ ........ . i ,i ■■■■■■■■ ■■ y.
AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieŠkojąu sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
miąėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po .krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visy ligy. Begiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa- 
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 įnėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
,„AA t.CHEMICAL INSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof.
1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, III.

---------------------------------------------------- - ------- ;----- ---------- --------------------------------------------- -----------------------------------—U

Vyrišky Drapany Baigia 
'Nauji neatimti, daryti ant uist 

kymo siutai ir overkotai, vertės nu 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $1! 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 ik 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ii. 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

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

Atdara kasdietą, nedaliomis ir 
karais.

S. G O R D O N
1415 Sl Halsted SL. Chicaiio,, Č&

b

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole-
gij» Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Val<»^do8 nuo 5 iki 9 vakare. 

Dr K. NURhAITIS Oph. D. 
16>’r N. Robey St., Chicago. 
Kfimp. Mihvaukee ir North av. 

Tol. Humboldt 4613.

Tel. Cicero 252
DR. A. P. GURSKIS 

DENTISTAS
Valandos: Nuo 9 ryto ir 9 va
karo. Nedėlioms pagal sutartį. 
4847 W. 14th St., Cicero, III.

Kampas 49th Avė.

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRl RGAS

Specialistas akių, ausų, noGea ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINI .1

20 metų patyrimo. Prie State gatvės, i

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

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

Garsinkitės “Naujienose”

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

7S6-S8 Milwaukce avė., arti Chicago av. 2ros 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Ilaymarkct 2484.

0R. W. YU$ZKIEWICZ

VJETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJ 
turi skaudamas arba silpnas akis 

skaudėjimo, atsilankykite pa»' 8* *'■

1155 Milwaukee Avė
VsJandoa: Nuo 9 ryto iki 9 vakar* 

9 rvto iki 1 po px
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‘Bolševizmas ir Social
demokratija”

Tokioje temoje rengia relera- 
ą Rusijos Social-Demokratų 

Kliubas nedėlioję, 16 d. gruodžio
1917 m.
Skaitvs, rusu kalba, (Iri?. M. 

Kliiuoy Bergo mokyklos salėje, 
kertė Hoyue avė. ir Division st.

ų. Įžanga visiems dykai.
Visi, kurie interesuojasi Rusi

os socialistų srovėmis ir gin
ais, kurie tarp jų kįla, yra kvie-

Sekretorius

Nori atidėt alder- 
manų rinkimus

Miesto taryboje pakelta suma
nymas atidėt aldermanu rin- 
kimus, kurie pripuola sekamą 
balandžio mėnesį. Sumanymą 
padavė tarybos t. v. finansų ko
misija. Komisija prirodinėja, 
kad atidėjimas, tariant pratęsi
mas aldermanu rinkimų iki 1919 
metų sutaupytų miestui apie pe
nkis šimtus tūkstančiu dol. v

Vis dėlto, kad sumanymas ga
lėtų būt Įvykinamas gyvenimam 
jį turėtų patvirtinti nepaprasto-

tint sušaukta apsvarstymui Chi- 
cagos finansinių reikalų.

JSv'iMi-liiimsin yvi» t:«i. kad
sumanytojai nepasitenkina vien 
pratęsimu aldermanu rinkimų;

inas, kuris visai panaikintu mie- 
sek rotoriaus 

Jiedu turė- 
(appointcd 

kami. Tuo,

sto iždlininko ir 
(klerko) rinkimus.

)iiiigu, o nauda butu Vis tu pati.

115 saliunai neteko 
leidimų.

pinai enkalu I L) saliunų, ku
riems majoras Thompsonas atė
mė laisnius už pardavinėjimą 
svaiginančių gėrimų nedėldie- 
<Yiais. Tie saliunai dabar sotvi 
uždaryti, kadangi, sulig majoro 
patvarkymų, jie neteko teisės 
prie naujo leidinio. O miestas 
dėlei to netenka 115 tūkstančiu C 

dolerių kas metas, sako Tomam 
l'omano pasiūlymas atiduota 

leidimų komisijos žiniai.

Rengias uždaryti kelias 
viešąsias mokyklas

JUS

inokvklu.

kiainais pamatais, 
kompanijos skuti 
užtektinai vagonu.c

Kabaretų klausimas 
taryboj

Pagalios leidimu komisiją :

tų klausimą. Yra dvi propozi
cijos didžiumos ir mažumos. 
Didžiumos propozicija leidžia 
kabaretuose pasilinksminimus— 
muziką, dainas, šokius etc. Bet

l’esionalų muzikų, daininkų ir

šokėjų. Lankytojams drau
džiama šokti. Tuo tarpu mažu
ma reikalauja, kad kabaretuo
se butų draudžiama visoks pa
silinksminimas. Kuri tų dvie
jų propozicijų paims viršų, ne
žinia.

darbininkus
Keturi nežinomi banditai va

kar po pietų užpuolė Beal Esta- 
te ofisą ant kampo Robey ir 59 
gt., kur buvo susirinkę 14 gele
žinkelių darbininkai 12 peč- 
kurių ir 2 mašinistai. Grasin
dami revolveriais banidtai atė-

šešis šimtus odlerių ir pa
bėgo.

kariuomenę”...
Pons teisėjau, giridtc, pa

siųskite jį į kariuomenę ir pa
sirūpinkite, kad mes gautume jo 
algą—kreipėsi vakar p-ia Him- 
ter į teisėją Stoiką. Hunter’is 
nenorįs deramai užlaikyti savo 
prisiekos. Teisėjas betgi pasi
sakė neturįs tiek vieko, kad pa
siuntus Hunter'į kariuomenėn; 
jis pasiuntė poną Hunter'į j pa-

Ponas William McCarthy pri
klauso parinktųjų draugijai. Ji
sai turi metinės apyvartos arti 
keturių dešimtų tūkstančiu. Bu- 
vo laimingas šeimynos tėvas — 
urįs jauną pačiutę ir porą vai
kučių. žodžiu, gyveno pavyz
dingai, dorai - kaip jau dera 
gerAm šeimynos tėvui.

Bet... kartą ponui McCarllty’-

susipažinti su jauna skaistaveide 
panele “X.“

Ponas McCarthy patankino 
vizitus. Ir visa ėjo gerai. Die
vai betgi norėjo taip, kad jau
noji pačiutė liktų nepatenkinta. 
Ir ji padavė ultimatumą savo 
prisiekai. Bet ponas McCarthy 
dar jaunas. Nugi — kraujas 
ne vanduo. O panelė “X“ to
kia gera, graži... Jis nekreipė a- 
tidžios į pačiutes ultimatumą.

Dabar pačiutė patraukė savo 
prisicką, poną McCarthy, tieson. 
Reikalauja divorso ir atskiro 
užlaikvmo sau ir vaikam.

Pagavo
Keli banditai.

banką, pagauti.

apiplešusieji

Policijai jau 
lį išneštųjų 

pinigų, būtent tris tūkstančius 
dol. Jieškoma ir kitų, dalyva
vusių lame užpuolime.

Pavogė keturis 
automobilius.

Bėgiu pastarųjų 21 valandų 
nežinomi blogdariai pavogė ke
turis automobilius, jų tarpe ir 
valstijos prokuroro pagelbinin- 
ko J. Ceshen’o.

Viso nuo naujųjų metų Chicą- 
goj tapo pavogta 3,118 auto
mobiliai, iš jų 2.195 policijai pa
sisekė surasti ir sugrąžinti juos 
savininkams, gi 923 nesurasta.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos Šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingutno. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę črenią.
Šia seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„I.OXOL,” o taipgi musų pavar4iė.
Tikrasis PAl N-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš tnųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. A D. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York

■UA.Ui

Rengia
L. M. P. S. Am. 29-toji Kuopa

Sub., Gruodžio-Dec. 15, 1917
MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242 West 23rd Place., Chicago.
Pradžia 7:30 vai. vakare. I n žangu 25c ir augščiau.

P. S. Ta pati LMPSA. 29-toji kuopa rengia perstatymą 
“Iš MEILES”, 5 aktų dramą, Meldažio Svetainėje, Kovo (Mareli) 3 d., 1918.

PROGRAME DALYVAUJA: ■

L Lietuvių Socialistų Vyrų Choras. *t“ 2. Solo—Smuiką ... .*......... .................... BRIEDUKASji 3. Duetas ............................. ... p-lių JASINCKIUČIU
B Extra.
Ž “Aido” Mišrus Choras.
f Solo—piano .................. ......... p-lė VIŠČULIUTE »r
1 7. Lietuvių Vyrų Kvartetas.

itališkai ..................................  p-ia D. DEZE
Kviečia visus L. M. P. S. A. 29-toji Kuopa.

iWI5KA.ka»U!»

Sužeidė šešis 
vaikus.

Dvyliktosios gatvės karas ties 
Sacramento gt. vakar užgavo 
omnibusą, vežantį vaikus j mo
kyklą. Pasekmėje šeši vai
kai tapo lengviau ar sunkiau su
žeisti. Gątvekaryj nei vienas 
nesužeista.

DideleS ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajie.škau brolio Mateušo Nuobario 
ir draugo Mykolo Juškos. Girdėjau.

jpardavimui MOKYKLOS

Tos kalbos
Kapitalistinė spauda ir vėl 

pradleda rašyti, kad atsakomo
sios įstaigos neužilgio paimsią 
už pakarpos maisto špekuliato- 
rius, kadangi maisto reikmenų 
naikinimas vis dar nesiliaująs.

Tie laikraščiai jau senai rašo, 
kad ve “neužilgio tie nevydonai 
maisto spekuliatoriai turės atsa
kyti už savo darbus.“ Bet at
sakomosios įstaigos iki šiol juk 
liepa jiegė susekti net pačių kal
tininkų.

BRIDGEPORT

BRIDGEPORT

Gruodžio 7 d. Mildos svetainė-

tra susirinkimas. Susirinkime 
dalyvavo apie 40 narių. Kaip 
dėl ketvirtosios, tai rodos tru
putį permažai. Bet užtai susi
rinkimas buvo gyvas, įdomus ir 
smagus. Nutarta rengti nuola
tinius lavinimosi susirinkimus. 
Tam tapo išrinkta specialė ko
misija, kuri dar šią savaitę tu
rės surengti pirmą lavinimosi 
susirinkimą. Reikia pažymėti 
dar vieną ytin svarbų nutarimą. 
Tai suradimas tokios svetainės, 
kurioje butų galima kasdien su
sieiti, rengti visokius lavinimosi 
ir šiaip susirinkimus. Tam irgi 
lapo paskirta komisija.

Tą pačią dieną laikė savo su
sirinkimą ir LDLD. 19 kuopa. 
Susirinkimas atsibuvo Mdrk 
White Sųuare svetainėje. Bu
vo centro valdybos rinkimas, 
taipgi plačiai apkalbėta rajono 
įvėrimo reikalas ir išrinkta de
legatas į įsteigiamąjį rajono 
susirinkimą.

pasidarbuoti kuopos labui.
—M. Petrukas.

CICERO

Ir moters prisidėjo
Vakar rašiau “Naujienose”, 

kad artimiausioj ateityj ciccrie-

pamokinančiu paskaitų, kurias 
rengia Vyrų ir Moterų Apšvie-

Panedėlio vakare ir LMPS. 43 
kuopa nutarė prisidėti prie ren
gimo minėtų paskaitų. Tą va
karą moters laike savo susirin
kimą. | susirinkimą taigi atsi
lankė viršminėtų draugijų ko
mitetas ir pakvietė moteris pri
sidėti prie paskaitų rengimo. 
Moters be jokio svyravimo pri
ėmė pakvietimą ii’ ant vietos iš
rinko komitetą, kad prisidėjus 
prie to naudingo darbo. Valio, 
moters!

Sekamą panedėlį visų minėtų 
draugijų komisijos turės pirma 
bendrą psoėdį, kur bus išdirbta 
veikimo pienai ir pradėta dar-

tikėtiems, kad minėtų 
pastangos duos gerų 

pasekmių. Lauksime.
—J. Aceris.

Reikia

Garsinkitės “Naujienose”

PARDAVIMUI grosernė ir smulk
menų sankrova, su 5 gerais pagyve- - --- - - • - - Jas_ 

Kaina sankrovos 
ien sankrova $450. 

Ramios $23. Lengvi išmokėjimai. 
Mrs. J. B. Weber

2245 W. 22nd St., Chicago.

.. u.v, i. u VJ«U, I VU UĮ .TUU m V VII, SU O gd’aiS PllgV 
buk gyveną Chicagos apielinkėje. A- nimui kambariais užpakalyje. P 
budu paeina iš Kauno gub., Fane- tovus užsiėmimas. Kaina sankroi 
vėžio pav., Ramygalos vai., Gelažių ir namo $2850.

RISTYNĖS įvyks Subatos vakare! kaimo. 1 tiriu .svarbų reikalą. Jie pa- n-iD 11 i y ................. tqs JU()S zin() inaiones at
liepti. Kazimieras Nuobaras, 
2243 W. 23 PI., Chicago, III.

gruodžio 15 d. š. m. Hrincevičiaus 
svet., 1843 S. Halsted St., Risis Juo
zapas Bancevičius su tvirtu vokie
čiu; Domininkas Dudinskas su Jus
tinu Klovų, kurie jau nuo senai ren
giasi; Stanley Kadžius, atvažiavęs iš 
Brooklyno, smarkus lietuvis su ge
riausiu lenkų ri.stiku T. Rolevičiu, 
Bill ‘ ‘Jaras su Žilinsku

Pranešimai
LSS. 22 ir 37 kuopų nariai, kurie tu
ri paėmę apgarsinimų busimojo kuo
pų vakaro programan, malonės juos 
suteikti nevėliau seredos vakaro P. 
Balčikoniui, 2327 W. 22nd PI. arba 
ketvergo vakare “Naujienų” ofise 
K. Jamontui. Nepamirškite.

—Komisija.

L. V. Knygyno reikalu.— šiuo pra
nešam “Naujienų” distrikto lietu
viams, kad Lietuvių Viešas Knygy
nas tapo perkeltas į naują vietą, bū
tent — 731 W. f8 gt. ant antrų lu
bų. Visi, kur norėtų naudoties to 
knygyno knygomis, nuo dabar ma
lonės ateiti naujojon vieton.

—Komitetas.

Įvairių tautų, kartu ir lietuvių, re
voliucinės organizacijos greitu lai
ku rengia didelį bendrą susirinki
mą įvairiems dienos klausimams ap
svarstyt. Kol kas eina dar tik tų or
ganizaciją susižinojimas tarp savęs 
nutarimui, kada turės toks susirin
kimas įvykti'. Norinčios dar prisi- 
<I6ti prie tos organizacijos malones 
kreipties adresu: John Semaško, 
1752 W. Madison st., Telef. Haymar- 
ket 4238. Chicago.

Suimtoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia gerb. J. Žemaitės naudai vakarą 
su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pašokini ilgiausių, kad parodžius ger
biamai žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Renginio Komitetas.

Roseland, III.—SLA 139 kp. pries- 
metinis susirinkimas atsibus gruo
džio 19 d. (nedėlioj) 2 vai. imi pietų, 
9-tos vvardos Socialistu svet. 11009 
Michigan avė. Ateikite visi. Yra 

svarbių reikalų ir valdybos rinki
mai. Už rašt. k. Kalnietis.

Seredoj bus duota atsakymas arba 
debatai tarp laisvamanių ir kim. 
Maliauskio (jei jis (atvyks), Liber
ty Hali Brighton Paifk, 39 pi. ir Ke- 
dzie avė. 7:30 vai. vak.

Padengimui lėšų įžanga 10c ypa- 
tai. —J. Jankus.

Cicero, III. LSS. 138 kp. Lavinimos 
susirinkimas-diskusijos įvyks Fre
doje, gruodžio 12 d. 8 vai. vak. 4837 
W. 11 st.,—'Pakšto svet. Diskusijų 
tema* Ar darbininkui reikalinga gin
ti tėvynė?” Kurie esate apsiėmę 
diskusuoti šį klausimų, bukite prisi
rengę . .—Valdyba.

Pranešu visoms LSS. kuopoms, 
priklausančioms į Aštuntąjį Rajonų 
ir atskiroms progresyvėms draugi
joms bei liet. soc. chorams, teatrali
škiems rateliams, kliubams ir tt., kad 
VIII rajono vakaras atsibus balan
džio 14 d., 1918 m. Meldažio svet. 
Todėl visos pirmeiviškos organiza
cijos šiuo yra perspėjamos, kad ne
užkenktumėte sau bei rajonui, taigi 
nerengtų jokių vakarų minėtą dieną.

Vakaro rengimo komiteto vardu 
LSS. VIII raj. org. A. B. Liutkus.

LSS. 22 kp. repeticijos “Gadynės 
Žaizdų” įvyks ketverge, guodžio 13, 

8val. vak. Meldažio svet. Visi lo
šėjai malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku. —Komitetas.

LSS. 81 kp- priešmetinis susirinki
mas įvyks ketverge, gruodžio 13 d. 
7:30 vai. va., Liuosybės svet., 1822 
Wabansia avė. Yra labai svarbių 
reikalų. Malonėkite visi draugai ir 
draugės atsilankyti. —Valdyba.

Apšvietus draugystės metinis su
sirinkimas įvyks gruodžio 13 d. J. 
Mačiukevičiaus svetainėj, 1036 E,— 
93rd Str., Dopson avė. (Burnside).

—Valdyba.

LMPSA. 24-tos kuopos CIeveland, 
Ohio, extra susirinkimas įvyks gruo
džio 17, 7 vai. vakare, 6006 St. Clair 
avė., NE. —Gerbiamosios drauges, 
malonėkite susirinkti paskirtu laiku, 
nes randasi daug svarbių reikalų ap
svarstymui.

Prot. Seki’. Barbora V. Jakštienė

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.

C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 902-904 National Life Bldg., 
29 So. La Baile St., Chicago, III.

Tel Central 0390-6391. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubato* vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numerio: 
1544 MILWAUKEE AVĖ., Chieag*. UL 

Te! Humboldt 97.

Petronėlė Petraičiukė arba JKlilįu- 
nienė pajieško Marės Amrozaičiu- 
kės; paeina iš Kauno g., Raseinių 
pavieto, Jurbarko parapijos, Mantu- 
lų kaimo, gyvenanti Boston, Mass. 
Taipgi pajieško ir kitų giminių, gy
venančių CliicagSoj. Atsišaukti mel
džia šiuo adresu:

Pefrolenė Petraičiukė-Klijuhienė 
4606 So. 34 St., ..So. Omaha, Neb.

Paiieškau savo brolio, Mateušo 
Juodžio, Suvalkų gub., Marijampo
lės pav., Garlevos gmino, Ilgakie- 
mio kaimo. Palikau AVaterburyje, 
Conn. Meldžiu atsiliepti arba kas 
apie 'jį žino malonėkite pranešti, už 
ką busiu labai dėkingas,

Juozas Yuodis,
812 So. Park Avė., Herrin, III.

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

NAMAI-žEMĖ

RANDAI
ANT RENDOS didelis Storas lie

tuvių apgyvento! vietoj. Tinkama 
vieta bizniui. Užpakalyj Storo yra 
4 ruimai pragyvenimui. Randa pigi. 
Norintieji gero Storo, kreipkitės į 

Joe. Yakubauskis,
1412 S. 49th Avė., Cicero, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI, 3542 So. Francisco 
avė., moderniškas 2 flatų mūrinis 
namas, veik naujas, kieto medžio, 
elektriką, paspara, metalinė garada, 
tinkavotas beizrnentas. cementinė a- 
sla, skalbykla. Gatvės ištaisytos ir 
apmokėtos. Rendos $43.00 mėnesyj. 
Parduodant greitai $5.200. Mažas f- 
mokėjimas, likusius 40.00 mėnesyje. 
Galima paimti pigiai namelį mainais. 
PHELAN, 38th ir Archer Avė. Chca- 
go. ‘ Phonc Yards 6539.

JIEšKAUS šilto kambario. Svarus, 
nerukiintis vaikinas, Bridgeporto a- 
pielinkėjc. Geistina, kad valgį ga
mintu namie. Kreipkitės laišku: 

Peter Masiulis,
3252 So. Halsted St., Chicago, III

JIESKAU pas laisvus žmones šil
to kambario, su valgiu, West Pull- 
man ai‘ba Roselande. Atsišaukite ši
tuo adresu: I. Yucis,
11741 So. Peoria St., W. Pullman, III

SIULYMAI KAMBARIŲ

ATIDUODAMA RENDON kamba 
rys vienam arba dviem žmonėm 
prie laisvų žmonių. Atsišaukite:

P. Povilonis,
2135 W. 23 St., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
■ V* ■ Vyrama ir Moterim* VIII A D D A I SOKIOS rųšiea metaloJ I II K H H I arba medžio dirbamose

jni 11 U ^1 I šapose, fabrikuose, ho-
teliuose, restoranuos, sa- 

tunuose, ligonbvčiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Eniployment Exchange 
2-ras augštas.—179 W. Washington st

REIKALAUJAM 3 gerų ir teisin
gų vyrų su mažu kapitalu, kurie no
ri prisidėt prie Lietuvių žemės Kor
poracijos. Dalbas ant visados, gera 
mokestis. Kreipkitės ypatiškai arba 
per laišką į:

CHAS ZEKAS Gen. Manager,
127 N. Dearborn St., Room 808 

Chicago, 111.

REIKALAUJU merginos prie na
mų darbo ir saliuno. Nesibijokite 
to darbo, kuri ir nemoka, —aš iš
mokinsiu. Darbas lengvas, nėra vai
kų: tiktai mudu dviese esava.

John Norvillo,
3337 Auburn Avė., Chicago, III.

REIKALINGA 5 MERGINOS IR 3 
VYRAI DIRBTI VAKARAIS DRAPA
NŲ KRAUTUVĖJE. ATSIŠAUKITE 
TUOJAUS:

BRUCHAS DEPT. STORE, 
3323 SO. HALSTED ST.,

REIKALAUJAME TUOJAUS —10 
moterų prie lopymo maišų rankomis 

GOLFISH BROS.,
1403 Blue Island Avė., Chicago.

KEIKALAUJAMA prityrusių vyri; 
dirbti į senų gelžgalių kiemų. Gera 
mokestis. Pastovus darbas. Atsišau
kite: 2143 S. Spaulding Avė., near 
22nd St., Chicago.

REIKALAUJAMA moterų maišams 
taisyti. Darbas rankinis. Pastovus 
darbas, gera mokestis. Kreipkitės 
1439 S. Racine Avė., Chicago.

i REIKALINGA TUOJAU PARDUOT 
[Man pavesta parduoti tuojaus pui
kus, beveik naujas, mažai vartotas 
pianas. Kaštavo apie $500. Parsi- 
duos pigiai. Pardavimo preižastis— 
kariuomenė. Atsišaukite tuojaus 
šiuo adresu: J. Ilgaudas, 
110 S. Dearborn St., Room 1016, 
Chicago, III. Telef. Randolph 4988.

REIKALAUJAM agentų visose A- 
merikos dalyse. Lengvas darbas ant 
visados, sų geru uždarbiu. Galima 
dirbti dienomis arba vakarais. Pa
tyrimas nereikalingas, mes išmokin
sime. Kreipkitės ypatiškai arba lai
šku šiuo antrašu:
NATIONAL PICTURE FRAME Co.

2631 So. Halsted St., Chicago, III

RAKANDAI
I*AKI)UOI>IJ pigiai gerus nami- 

nius rakandus, — stalai, geri pečiai, 
priegalviai gerų krdjavų plunksnų, 
ir kiti reikalingi gyvenimui daiktai. 
Estui priverstas greitai parduoti, ka
dangi mirus mano moteriai turiu ei
ti su vaikais gyventi prie kitų žmo
nių. Atsišaukite greitai, nepraleis
kite geros progos. A. Krisiunas, 
3228 So. Halsted St., 2-ras augštas. 
užpakalyje. Chicago

i ——-

,-alkais gyventi prie kitų žmo- 
Atšišaukile greitai, nepraleis-

EXTRA
Jauna pora priversta paauk*«t »• 

vo puikius, beveik naujus, rakanRv 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už S20. V* 
iiausios mados valgomojo kambari< 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
port, taipgi $525 pianu su 2b m.
rancija už $115 ir $225 Victrote •» 
brangiais rekordais už $60.00. tb 
yra retas pigumas ir Jums apshno 
kės patirti nežiūrint kur Jus gvv* 
□at. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. AtslUe 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat.
Chicago, IH- ■>

PARDUODAMA keturių kambarių 
rakandai mažai vartoti. Prieinama 
kaina geram žmogui. Gera proga 
pirkti visus arba atskirai. Atsišau
kite po 6 vai. vak. 1-mos lubos už
pakalyj. F. Alutis,
3429 So. Union Avė. Chicago

MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTER1«RUF 

RUBUS
Išmokinarn piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprM* 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs li»< 
mokins. Valandos dienų arba »sk» 
rais dėl jųsų ęarankumo. Už 119 Ii 
mokinant jus siut visokius drabutim 

DRESS MAKING C0LLEGE8,
2336 W. Madison gat., Weater« a<«

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Wella aat

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgai
3315 S. Halsted St., Chicago

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviM- 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedvs 
tės, stenografijos, typevvritinjj, pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, ■- 
beluos istorijos, geografijos, politl- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailit- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki U:30> 
3106 So. Halsted St., Chicago, IH.

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 
tuojaus.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago
W .......... ——■

feMOKYKlJ
I Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Augti- 
Akai kalbėti, skaityti ir rašytu tai lankyk mnsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama:
Lietuviu kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekyboe Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School 
3103 S. Halsted St. Cmioago .1

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Į

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai- 
krodžių, lenciūgėlių, deimantų, bran- 
zalictų ir kitokių įvairių daiktų.

Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
taip kaip kitur negalite tokį pat dai
ktą gauti piginus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
tcc”' kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
’r Kaus‘- Jeigu kas darodys, kad mano 

"•■r ' daiktas ne toks kaip aš 
įsakau, tai tam duosiu $100 dovanų.

Katrie pas mane yra pirkę pir- 
miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes Westsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

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

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

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

Specialiau* Moterišką, Vyrlikg, Veik* 
ir tL»q chroniikg lig*

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—5 po pt«t« 
vakar*. Neddldlenlaia 10—1 po p1**> 

3354 S. HALSTED ST., arti 14 
CHICAGO TLL

M. )
Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas

K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

Garsinkitės “Naujienose”

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS 
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų 

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai r. Patarimas Dykai

219 So. Dearborn. Street


