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Rusijossukilusiems at 
^ateiviams nesiseka

True translation tiled with the post-j t rue translation fileu vvith the pusi 
master at Chicago, III., on December master at Chicago, III., on December 
t I, 1917, as reąuired by the act of ----
October 6, 1£M7.

Gen. Kaledino sukilėliams
nesiseka.
sumuštas,
ne atsiekė
tikslų.

l’rue trunslulion fileu with the posi

Gen. Kornilov 
o ir Kaledinas 
nė vieno savo

LONDONAS, gr. 13. —A- 
pie pasekmes mūšio, kuris į-

nėj Rusijoj, apie 300 mylių 
i pietus nuo Maskvos tikrai 
nepatirta ir Petrogrado pra
nešimai prieštarauja.

Daily Mail Petrogrado ko 
respondentas praneša, kad 
gen. Kornilov tapo sumuštas 
ir sužeistas ir kad laukiama 
jo suėmimo.

Daily Mail žinia sako, 
kad bolševikai galbūt pa
ims Rostov-na-Donu. Ji sa-( 
ko, kad visi ženklai rodo, jog 
kazokų sukilimas nepasiseks 
ir kad jie prisidės prie bol
ševikų.

Žinia, kuri išsiųsta iš Pet-* 
rogrado utarninke sako, kad 
šeši traukiniai gen. Korni
lovo kareivių tapo užpulti 
bolševiku šalininku. T’kima- 

to suėmimo gen. Kor- 
kadangi, sakoma, jis

viršininkas gen

•eivių gen. Kornilovui pa- 
>elbon, bet tas pienas nepa
vyko, geležinkelių darbi
ninkams ats 
uos kareivius

Pirmasis gen. Kalėdinė 
pienas atskirti nuo Maskvos 
ir Petrogrado reikmenų pri
statymą pasirodė esąs neiš-. 
pildomu, o ir kazokų bandy
mas perkirst susinėsimus siu 
Siberija taipgi nepasisekė.

1 1, 1917, as reąuired by the act of 
• lober 6, 1917.

Gen. Kornilovas sužei
stas ir gali būti fu- 

imtu

Gen. Kornilovas esąs sužei
stas ir greit busiąs suim
tas. Kita žinia sako, kad 
Kornilovas sumušė bolše
vikus.

LONDONAS, gr. 13.—Arli 
Bielgorodo, pietinėj Rusijoj, į- 
vyko mušis tarpe bolševikų spė
kų ir gen. Kornilovo 
tečiaus jo pasekmių

kareivių, 
nežinoma, 
žinios yra

prieštaraujančios.
Daily Mail Petrogrado korės 

pondentas praneša, ka* 
Kornilov tapo sumuštas 
žeistas ir kad laukiama

1 gen.
ir su- 

jo sue-
mimo.

Post korespondentas 
užginči ja pranešimui apie bol-'

tečiaus

entus ir greitai susivienys su

irespondentas smulk- 
apra.šo muši. Jis sako.

sudarančių taip

‘mirties ba-

Kada susiremta su bolševiku c

v . «.c,reiviais, gen. Kornilov pada-vezti .. *........................hno savo armiją ir vieną jos da
lį pasiuntė priekyn traukiniu. 
Ją bloševikai greitai sumušė ir 
tuojaus paskelbė apie didelę per-

Gen. Kornilovas tečiaus tuo

ataka artile-6

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
*< I, 1917, as reąuired by the act of 
Ortnber K. 191 1

APIE TAIKĄ

Vokiečiai nesikalbėjo 
taiką su rusais.

apie

AMSTERDAM, gr. 13. — 
Oficialė telegrama iš Berli- 
no sako, kad jokių Vokieti
jos taikos sąlygų nepaduota 
Rusijos delegatams. Ikišiol 
apie nieką kita nebuvo ta
riamasi, kaip tik apie per
traukimą mušiu.

Žinios iš Viennos užginči
ja prenešimui, kad prasidė
jo generalė demobilizacija 
Rusijos armijos. Tik trįs ar 
keturios seniausio šaukimo 
klasių paleista namo.

Nekurie iš jo oponentų pabė
go, o kiti pasidavė ar prisidėjo 
prie gen. Kornilovo armijos ra
udonosios gvardijos dalies. Li
kusieji bolševikai tapo apsupti 
ir su jais apsieita aštriai.
Apie Steigiamąjį Susirinkimą.

Reuterio žinia iš Petrogrado 
l>raneša, kad sau jale Steigiamo
jo Susirinkimo narių, suside
dančių iš konstitucionalistų de
mokratu ir socialrevoliueionie- v
rių utarninke susirinko Tau ri
dos rūmuose, kur sęniausias na
rys, Petrogrado majoras Šrei- 
der paskelbė Susirinkimą atida
rytu. Pirmas pilnas posėdis ati
dėtas iki atvyks ųuorumas.

Pustuzinis generolų, kurie pa
bėgo su gen. Kornilovu, sakoma, 
pasiekė Kaukazą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. Ui., on December

I, 1917, as reguired by the act of 
Octnbor 6. 1917.

VOKIEČIAI TURI RUSŲ 
UŽSTATŲ.

Vokiečiai turėję už $750,000,000 
Rusijos geležinkelių obligacijų.

S I’OCKHOLM, gr. 12. Ber- 
lino laikraštis Votf\vaerts kalbė-

>ija gali panaikinti užrubežines

tija prieš karę turėjo už apie 
$750,000,000 Rusijos valstybes 
geležinkelio oi Jigacijų. kaipo 
užslovą už paskolą. Didesnę 
dalį jų. tečiaus Vokietija jau 
pardavusi iižrubežinėse rinkose, 
kad palaikius markės kursą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on Deccmber 
I I, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

REIKALAUJA, KAD RUSAI 
APLEISTŲ PETROGRADĄ.

Vok iečiai beto reikalavę, kad 
Ukraina butų atiduota 

Austrijai.

LONDONAS, gr. 12. -r šian
die buvo pranešta, kati vokiečių 
pertraukimo musių pasiūlymo 
sąlygos buvę, kad rusai apleistų 
Petrogradą “iki neįvyks taika.” 
Nepranešama, ar pagal ią “ski- 
mą” vokiečiai butų užėmę sosti
nę. Kili vokiečių reikalavimai 
buvę nuginklavimas Raltiko lai
vyno ir atidavimas Austrijai U- 
krainos, taipjau šiaurinio kranto 
Juodųjų jurų.

Kada ant Londono užpuola vokiečių aeroplanai, žmones slepiasi nuo jų bombų kur nors 
po žeme ar skiepuose. Ypač rūpinamasi apsaugoti moteris ir vaikus. Paveikslėlis parodo vai
kus laike užpuolimo iš oro, pa sislčpusisu tam tyčia parengtoje, išdžiovintoje gilioje grabėje.

AREŠTUOJA KADETUS I

Už teikimą pagelbos kontr- 
revoliucijai

PETROGRADAS, gr. 12 
(suvėlinta). — Bolševikų 

I valdžia išleido patvarkymą, 
■ paliepiantį areštuoti konsti- 
I tticionalistų demokratų par- 
i tijos vadovus ir teisti juos 
prieš revoliucinius tribūna
ms už teikimą pagelbos nau- 

1 jai kontr-revoliucijai. Tas 
patvarkymas taipgi paliepia 
vietinėms Darbininkų ir Ka
reivių Taryboms padaryti 
žingsnių prieš konstitucio- 

inalistų demokratų organiza- 
! ei ją, delei jos sėbravimos su 
generolais Kaledinu ir Kor
nilovu.

Sulig šiandie išleisto ofi- 
cialio žinių biuro, bolševikai 
neleis konstitucionalistams 
demokratams įgyti kontrolę 
Steigiamam Susirinkime.

ŠVIETIMO DARBAS 
RUSIJOJE.

Steigiama liaudies universitetai, 
kursai, rengiama paskaitos ir

(Iš Rusijos laikraščių).
Iš visų dalių Rusijos ateina 

žinios apie atidaromą kursų ir 
liaudies universitetų.

Minske atidarytas liaudies u- 
niversitetas. Užsirašė virš 3000 
žmonių. Lekcijos skaitomos 
vakarais iš įvairių mokslo ša
kų. Lekcijos nemokamos.

Apart Minsko liaudies univer
siteto lekcijos skaitomos ir fro
nte.

pirklybos institutas.
Čitoje atidalyta techniški kur

sai ir tt.
Maskvoje atidarytas universi-

reivių ir oficierių. I kursus už
sirašė virš 500 kareivių, jų tar
pe 250 iš Maskvos ganizono. 
Lekcijos skaitomos du sykiu į 
dieną.

Į universiteto programą įeina 
lekcijos apie valstybės įstaty-

Iš Karės Lauko
True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., on December 
11, 1917, as reąuired by the act 
October 6, 1917.

ATLAIKO SAVO LINIJĄ.

o f

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINO DU AUSTRŲ 
LAIVU.

Italai torpedavo du austru 
karišku laivu.

Italai atlaiko savo liniją 
smarkiuose mūšiuose.

ITALŲ KVATIKRA ŠIAURI
NĖJ ITALIJOJ, gr. 1B. Gen. 
von Buelo\v vokiečių armija 
prisidėjo prie austrų ir čekų, va
dovaujamų field-maršalo Con- 
rad von Hoetzendorf visoj eilej 
smarkių atakų tarp Brenta ir 
Piave upių, į šiaiirę nuo Mon-

tavųjų dviejų dienų.
Mušis buvo smarkus ir aplai- 

kyta didelių nuostolių, bet ita
lų linija tapo išlaikyta, apart 
mažo įsiveržimo ant Monte Spi- 
noncia, kur priešui pasisekė lai
kinai įgyti atramą, už kurią vis 
dar eina mūšiai.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reąuired bv the act 
October 6, 1917.

ATAKOS NEPAVYKO.

Turėjo sustoti delei didelių 
nuostolių.

of

RYMAS, gr. 13. — Priešas pa
naujino smarkias atakas ant i- 
talų linijų į rytus nuo Brenta. 
Deki didelių nuostolių artinan- 
ties nakčia'i atakos apsistojo.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

VAKARINIAME FRONTE 
SIAUČIA ARTILERIJOS

MŪŠIAI.
PARYŽIUS, gr. 13. — Kares | 

ofisas paskelbė, kad visame 
fronte siaučia smarkus artileri
jos mušis.

of

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, Ilk, on December 
14, 1917, as reguired by the act of 
October H. 1917

UŽMUŠĖ AMERIKIEČIŲ 
INŽINIERIŲ.

Juos užmušė aeroplanų bombos.

NEW YORK, gi’. 13. - šian
die čia gauta nuo italų laivyno 
komanduotojo 
kad gruodžio

C. Plisti r žinia, 
italu 

4- 

uosteai J ri< 
austrų

apveikus“Laimingąi 
klinčių ir perėjus minų laukus”, 
sako žinia, “italų torpi'dinis lai
vynas įėjo Į Trieste uostą, kur 
paleido 1 torpedas prieš austrų 
kariškus laivus Monąrch rųšies 
(apie 5,500 tonų įtalpos). Visos 
torpedos pasiekė savų^ciejjų ir 
eksplodavo.

‘‘Nors smarkiausia artilerijos
i 

ugnis atkreipta į atakuojančius, 
torpedinius laivus ir nors net* 
torpedos paleista prieš juos, visi 
musų laivai sugrįžo'nepažeisti 
į savo bazas”.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
14, ‘1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINTAS AUSTRŲ 
KARIŠKAS LAIVAS.

Paskandino jį torepda pereito j 
nedėlioj.

LONDONAS, gr. 12. — Ofici- 
aliai Viennoje paskelbta ir per
duota Central NeAvs iš Amster
damo, kad pereitos nedėlios na
ktį tapo torpeduotas ir paskan
dintas austrų kariškas laivas 
Wien. Didžiuma įgulos išgel
bėta.

iTnu translation filed with the posb 
j master at Chicago, UI., on December 

14^ 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PALEIS ISPANIJOS PAR
LAMENTĄ

JUADRID, gr. 13.—Kabi
netas nutarė tuojaus paleisti 
parlamentą ir paskelbti nau 
jus rinkimus.

Laivynas gelbsti bolševi= 
kams prieš kązokus

True translation filed with t h** pu' 
master at Chicago, III., on Decembei 
14, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Steigiamojo Susirinki
mo atidarymas ati

dėtas

Steigiamasis susirinkimas a- 
tidėtas iki nesusirinks 400 
delegatų.—Kadetų 
vai areštuoti.

vado-

gr. 13. 
išleido

True translation tiled with Uit- pusi- 
master at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reąuired by the ari of 
October 6, 1917.
Juodųjų jurų laivynas šaudo 

kazokus Rostov-na-Donu 
ir Novo čerkaske.

sinius įstatymus, istoriją ir ki
tus dalykus.

Fronte, arti pozicijų, mieste
lyje K. užsibaigė trijų savaičių 
kursas liaudies-kareivių univer
siteto. Skaitėsi lekcijos iš po-■ 
liliškos ekonomijos, istorijos, 
geografijos ir sveikatos. Kiau
šy tojų buvo apie 500. Lekcijos 
buvo lankomos pastoviai.

Prasidėjo lekcijos antrai 
kio pat skaičiaus grupei.

SU AMERIKOS ARMIJA 
FRANCIJOJ, gr. 13. — Keli A- 
merikos geležinkelių inžinieriai 
tapo užmušti numestomis iš o- 
ro vokiečių bombomis, mieste
lyj kur-nors užpakalyj anglų 
fronto. Smulkmenų dar neži
noma.

to-

SKAITYK IR PLATINK 
‘‘NAUJIENAS.”

Sudegė 20 sankrovų.’
MIAMI, Okla. — Gaisras su

naikino 20 sankrovų Picher, 
Okla, didžiausiame mieste švi
no ir zinko kasyklų distrikte. 
Nuostoliai siekia $150,000.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, U!., on Deccmber 
14, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917

Skelbia karę.
HAVANA, Kuba, gr. 13. — 

Atstovų butas vakar priėmė re- 
zoliuciją, paskelbiančią karės 
stovį tarp Austro-Vengrijos ir 
Kubos respublikos.

IŠSIUNTINĖS KLAUSIMO 
LAPUS.

CHICAGO. - Pirmieji ofici
aliai klausinių lapai bus pasiųsti 
ryjo Chicagoje užsiregistravu
siems jaunuoliams.

PETROGRADAS, 
—Bolševikai šiandie 
proklamaciją pranešančią, 
kad esanti civilė karė tapo 
paskelbta iniciatyva ir vado
vyste konstitucionalistų de
mokratų (kadetų) po vėlia
va Steigiamojo Susirinkimo 
(sušaukto ant pereito utar- 
ninko), kuris todėl nebus a- 
tidarytas iki nesusirinks 400 
narių.

Daugelis žymių konstitu
cionalistų demokratų tapo 
areštuota. Jų tarpe yra Vla- 
dimir Nabokov, Max Vina- 
ver, Nikolai Kutler ir gra
fienė Panin, pirmoji moteris 
Rusijos ministerių kabinete, 
laikiusi apšvietos ministerio 
portfeli. 

< / v • v* • II • • v i • T T 1 . ...

PEROGRADAS, gr. I9.-— 
Sulig čia gautų žinių, Jpo- 
dųjų jurų laivynas veikia iš
vien su bolševikų spėkomis 
mūšiuose Rbstove-na-Ponu, 
ant kurio užpuolė gen. Kale- 
dinas.

Kariškas laivas Kalida ša
udo j kazokus Novo Čerkas- 
ke, esančiam ant Dono upės, 
25 mylios i šiaurryčius nuo 
Rosttfv. Novo Čerkask skai 
tomą svarbia kazokų drut> 
viete.

f'rue translation filed with th« -»--•» 
master at Chicago. III., on December 
14, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
TEREŠČENKO ATLIKUS SAVO 

PAREIGĄ.

Taip jis sako savo laiške Stei
giamojo- susirinkimo 

prezidentui.

mnke, gr. 11 d. buvo oliciaiiai 
paskelbia, kad prasidėjo antras 
posėdis Steigiamojo Susirinki
mo 
100

ir kad jame dalyvauja virš 
delegatų. Tad kaip galima 
dienas vėliau atidėti atida

rymą Susirinkimo, iki nesusi
rinks 100 delegatų? Sulig pir
mesnių nutarimo Steigiamasis 
Susirinkimas turėjo būti sušau
ktas gr. 1 1 d., o atstovų į jį bu
vo renkama 107).

LONDONAS, gr. 13. — Su
lig Reuterio žinios, išsiųstos iš 
Petrogrado utarninke, buvęs 
Kerenskio kabinete užrubežinių 
reikalų ministeris Michail I. Tc- 
reščenko ir kiti ministeriai, c- 
santįs uždaryti šv. Petro ir Po
vilo tvirtovėje, pasiuntė per tvi
rtoves komendantą laišką Stei
giamojo Susirinkimo preziden
tui, kuriame perduodaam man
datai Susirinkimui.

Laiške jie nurodb, kad jie pil
nai atliko savo pareigą, atsisa
kydami turėti kokius nors rei
kalus su uzurpatoriais, kurie 
veda šalį prie sunaikinimo.

True translation filed with the posi 
master at Chicago, Ilk, on Decembei 
14, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
Vladivostoke nėra Japonų.

WASHINGTON, gr. 13. — 
Konsulo šiandie atėjusieji pra
nešimai iš Vladivostoko į Vals
tybės departamentą pažymi ten 
esantį neramumą ir geistinumą 
buvimo daugiau kareivių.

vykimą transporto, atvežusio 
amerikiečius inžinierius irgi 
nieko nesakoma apie japonų 
kareivius.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reguired by the act of 
October 6. 1917

REIKALAUJA PASKELBIMO 
KARĖS TIKSLŲ.

LONDONAS, gr. 13. — šian
die paskelbtoj parlamentario 
komiteto, susidedančio iš darbi
ninkų atstovų, priimtoje rezo
liucijoje reikalaujama paskel
bimo Anglijos karės tikslų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
14, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Anglių trukumas gali užda
ryti Detroito dirbtuves.
DETROIT, Mich., gr. 13. — 

Pirklybos Tarybos viršininkai 
Šiandie apskaitė, kad didelės di- ( 
rhtuves,' kurios samdo daugiau 
kaip 40,000 darbininkų, turės 
visai užsidaryti, o mažosios dir
btuvės sumažinti veikimą, jei 
nebus Detroite gauta iki suba- 
tos didelio siuntimo anglių. Sa
koma, kad Ford Motor Co. tu
ri anglių mažiau negu dviem 
dienom.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reąuired bj’ the act of 
October 6. 1917.
SAUGO L W. W. DOKUMEN

TUS.

CHICAGO. — Kad apgynus 
dokumentus, paimtus kratose I. 
W. W. ofisuose, fecteralė val- 

1 džia vakar pastatė 24 sargus dar
beli kambarį kur tie dokumen
tai sukrauti. 115 I. W. W. na
rių bus atvesta rytoj prieš fe- 
deralį teisėją Landis. Manoma, 
kad jie neprisipažįs kaltais ir 
nekurie ves bylą. Tikimasi, kad“ 
šiandie bus atvežtas Vincent St. 
John, kuris tapo suimtas New 
Mexico valstijoj.

GALBŪT NELEIS ATEI
VIAMS LAIKYTI BIZNIUS.

CINCAGO. — Ateiviams, ku
rie neišsiėmė pirmų pilietybes 
popierų, nebus leista laikyti 
Chicagoje tokį biznį, kuris rei
kalauja laisnio, jei patvarkymas( 
laisnių komiteto bus priimtas 
miesto tarybos. Apskaitoma,'

True translation nled with the post- 
master at Chicago, III., on December 
14, 1917, as reąuired by the act of 
October 6. 1917

Tarybos prasideda

Chicagoje, jei butų tas patvar
kymas priimats. Jis įeitų ga- 
lėn geg. 1 d., kada prasideda lai- 
snių peri j odas.

BERLINAS, gr. 13. - Vokie
čių generahs štabas šiandie pa
skelbė, kad tarybos apie per
traukimą mūšių, vieton dabar
tinės laikinės sandaros, Rusijos 
fronte, praajdės šiandie Bavari
jos kunigaikščio Leopoldo kva- 
tieroje.



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

Chicago, III. PėtnyČia, Gruodžio 14, L917.

Naujienų” Balius
Rengia

Ciceros “Naujienų” Šėrininkai

j Ned., Gruodžio-Dec. 16,1917
| P. PAKŠTO SVETAINĖJE

4837 W. 14th St., Cicero, III.

Baliaus pradžia 3 vai. po piety. Programo pradžia 7 vai. vak. 
Įžanga 25 centai porai.

Programo pradžioje bus griežiama Marsalietė.
Vėliaus kalbės drg. P. GRIGAITIS, “Naujienų” red. ir kiti.
Bus keletas monologų ir deklamacijų ir kai-kas dar extra. 

Grieš J. BALAKO Orchestra.
i

Naujienų šėrininkai, “Naujienų” skaitytojai, platintojai ir 
rėmėjai kviečiami skaitlingiausiai atsilankyt j Naujienų balių 

Kviečia Naujieny B-vės Ciceros distr. šėrininkai.
IIIIIIIIIIIIIIHII1IIIIIIIIII

Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelnų 
atsilankydami tiesiai pas mus.

Mes dirbame patįs savo drabužius. Mes 
turime labai puikų pasirinkimų 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.

Mažosios Lietuvos belaisviai 
Rusijoj.

(Žiur. nr. 293).

II SARATOVO ANT VOL
GOS GLOBA.

Po savo globa turi: pačiam Sa
ratovo mieste 600 lietuvių, kai
muos apie 400. Boto dar turi apie 
500 šiaip Mažosios Lietuvos pi
liečių. Lietuvių vaikų, mokyklos 
amžiaus, 250. Užlaiko mokyklų 
50 vaikų ir prieglaudų 25 visiškų 
našlaičių. Užlaiko prieglaudų 
moterims su vaikais, seniems ir 
ligoniams—1(M) žmonių. Teikia 
pagalbų darbu ir juridinę. Pa
galba pinigais pastaruoju laiku, 
dėl pinigų stokos, išduodama ne
buvo. Turėjo dar mokyklų pa
vieto mieste Kamišine, bet dėl lė
šų stokos 1915 metų rugsėjyje 
priversta buvo uždengti, šiems 
visiems reikalams leidžiama 
1200 rub. menesyje.

Reikėtų:

1) Saratovo mieste Įsteigti dar 
2 mokyki i 100 vaikų .. .1500 r.
2) „ „ 1 priegl. 50 senų 6<H) „
3) Vienkartinėms pašalpoms pi
nigais, darbu ir kit kuo, mėne
syje ........................................ 500„
4) Kamišine vaikams mokyklų 
įsteigti, kas mėn. . . . 700 „
5) seneliams ir ligoniams prie
glauda, kas mėn. . . . 500 „
6) senomsioms Įstaigoms Sara
tove užlaikyti, kas mėn. .. 1200 „

Viso kas mėn. 5000 r.

Bet surankioti iš kaimų ligo
nius ir moteris su vaikais į Sa
ratovu ar kitus punktus, kad bu
tų galima vieniems jų iki laipinti 
prieglaudose, o kitus Į mokyklas, 
vienkart reikia.............  1200 r.

III. ALATIRIUS, SIMB.GUB., 
GLOBA.

“Globa” pačių belaisvių veda
ma. Po savo globa turi 150 lie
tuvių ir 25 kitokių. Užlaiko dvi 
mokyklėli 35 vaikams. Mokina

ma naminiu budu. Išduodama 
nedidelės pašalpos pinigais. Vi
sam tam leidžiama apie 150 rub.

Reikėtų:
1) įsteigti reguleriškesnę mo
kyklų ............................ 400 r.
2) prieglaudų seniems ligoniams

400 „
3) kitokiai pagalbai .. . . 200 „

Viso kas mėn. 1000 r.
IV. SAMAROS GUBERNIJA. 

Samaros gubernija buvo aplan
kyta kelis sykius. Lietuvių Įstai
gų kol kas nėra. Steigiama. Žmo
nės labai išmėtyti po kiemus.Pa- 
čiam Samaros mieste tėra apie 
30 lietuvių-belaisvių. šiaip viso
je gubernijoje apie 2000 lietuvių 
ir 1000 kitokių M. Lietuvos pilie
čių. Vaikų didelis nuošimtis iš
miręs.

Reikėtų:
1) Surinkti, sugrupuoti sene

lius, ligonius, moteris su vaikais 
ir vaikus našlaičius Į tam tikrus 
punktus, kad 'ten butų galima 
tiksliau jais globoties. Tam vien
kart reikėtų................. 3,000 r.

Tai atlikus reikėtų:
|1) Įtaisyti 3 prieglaudas 150 se
nelių ............................. 1,500 r.
2) keturias mokyklas 200 vai
kų  3,000 „
3) vienkartinėms pašalpoms 
darbu, pinigais ir kitkuo l,500„

Viso kas mėn. 6,000 r.

V. UFOS GUB.

Apvažiuota ir ištirta. Lietuvių 
organizacijų nėra. Žmonės iš
mėtyti po kaimus. Yra apie 300 
lietuvių ir dar kitokių.

Reikėtų:
1) Sutraukti, suvežti senelius, 

moteris su vaikais ir k. Į tam tik
ra punktų. Vienkart reikia..900 r.

Tai atlikus reikėtų:
1) Įsteigti mokykla 40 vaikų

600 r.
2) prieglaudų 50 sen.ir lig. 500 „
3) kitokiai pagalbai . . . 350 „

Viso kas mėn. 1,400 r.

VI. ORENBURGO GUB.

Aplankyta. Lietuvių organi
zacijos nėra. Belaisvių apie 200. 
Daugiausia jaunimas. Išmėtyti 
po visų gubernijų. Sunkiai pri
einami ir privažiuojami. Dėlei 
prasto klimato daug išmirė.

Reikėtų:
1) surankioti belaisvius į vie

nų vietų. Tam reik iš syk 1000 r.
Tai atlikus reik apsirūpinti:
1) įsteigti mokyklų 40

vaikų.............................  600 r
2) prieglaudų ligoniams

ir k.................................. 500 r.
3) pagalbai pinigais ir kit

kuo...................................150 „
Viso kas m. 1,250 r.

VII. ASTRACHANĖS GUB.
PRIE KASPIJOS MARIŲ.

Atlankyta.* Yra apie 150 belai
svių. Lietuvių organizacijos nė
ra. Klimatas begalo blogas. Di
delis procentas išmirė.

Reikėtų:
1) Pervežti visus belaisvius į 

sveikesnė vietų, kaip pav. Į Sa
ratovo gubernijų, ar kitur. Tam 
vienkart reikėtų..........1,000 r. 

VIII. IRKUTSKO GUB. 
SIBYRIUJE.

Aplankyta. Yra apie 100 belai
svių, daugiausia senukų, senu
kių Lietuvių organizacijos nėra.

Reikėtų:
1) Piniginei ir k. pagalbai kas 

mėn. po.........................  200 r.
IX.

Neištirta liko dar Archangelsko, 
Vologdos, Viatkos, Permės, da
lis Sibyriaus ir kitos vietos, ka
me, turime žinių, belaisvių yra.

Tam vienkart reikėtų 2,000 r.

Kariškų Mažosios Lietuvos be
laisvių, iš Vokiečių armijos pa
tekusių nelaisvėn Rusijon, apva
žiavimui, ištyrimui ir pirmajai 
pagalbai reikėtų vienkart 2,500 r.

XI.
Centro “Globai” visų šį darbų 

organizuoti ir k. belaisvių reika
lams kas mėno po..........800 r.

Tuo budu Centralinės “Glo
bos” mėnesinė sumala turėtų 
siekti mažiausia kas mėno po 

22, 500 r.
Vienkart reikėtų: 11,600 r.
Baigdami, turime pastebėti, 

kad ligi šiam laikui 
dėl nepaprastai blogo belaisvių ( 
padėjimo, iš jų tarpo išmirė jųu 
apie 30%, tai yra, trečia dalis vi- 
sųbelaisvių. Kadangi šiemet Sa
maros gubernijoje, kaip ir gre
timose gubernijose laukiama 
smarkaus bado, tai tas vėla labai 
atsilieps ant ir be to begalo nu
vargintų belaisvių.

Vaikai kaip rodo draug pride
damoji statistika, didžiumoje 
liekas be mokslo ir auklėjimo. 
Valkų mokyklos amžiaus yra a- 
pie 3,000, o “Globos” mokyklų 
lanko vos apie 200. Kadangi be
laisve tęsęsi jau ketvirti metai, 
o jos galo dar neužmatyti, tai 
tuo budu vaikai, likdamiesi per 
tiek laiko be mokslo ir priežiū
ros, eina niekais. Jaunajai Ma
žosios Lieuvos kartai gręsia di
delis pavojus. i
Tas pats padėjimas ir su ligo- I

niais, kurių yra labai daug, ir su 
visiškais seneliais-senelėinis, ku
riems, vergiant, reikėtų įtaisyti 
prieglaudas, ligoniams — bent 
pirmų medicinos pagalbų.

Apskritai, jei belaisvė užsitęs, 
o iš šalies nebus pasiskubinta su 
pagalba, tai galima laukti, kad 
iš belaisvių grįš namo nedau
giau, kaip pusė, o kad kaip, tai 
ir mažiau. Visų tai pateikdami 
plačiajai lietuvių visuomenei, y- 
pač Amerikos lieuviams, tiki
mės, kad jų Fondai pasiskubins 
su reikalinga pagalba.

Lietuvių Globos Lietuviams 
iš Mažosios Lietuvos Šelpti Val
dybos vardu:

Pirm: T.Bortkevičienė.
Sekr.: J. Z. Vabilis.

Petrapilė, rugsėjo 4 d. 1917.
P. S. Lietuvių Globos adresas 

toks: Petrograd, Podolskaja uli- 
ca, N 15. Predsiedatelnica Litov- 
skago Popečitelstva (Globa) Fe
licija Bortkevič.

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUS1PIRK1T ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS

JUMS KAINOS $9.50

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jųsų pačių 

kalboje
Vienas Gydytojas Sako:

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

spėkas ir išturėjimų, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašinų.

Įsigykite šių mašinų tuoj aus 
už $9.50, o nemokėsi $100 dak
tarams.

Skourup’o sveikatos 
Mašina

S9.SO
Naudokis šiųja mašina nuo 

šių ligų, kaip tai: Reumatizmo, 
galvos skaudėjimo, odos ligų, vi
durių ir inkstų, nemigos, ner- 
vuotumo, nustojimo energijos ir 
nusilpnėjimo.

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
piųjų, nervuotųjų ir nusilpnė- 
jusių žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savaiti.

Visus laiškus adresuokite į:

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

P. O. B. 200 Chicago, III.

DideleS
RISTYNfiS įvyks Subatos vakare 

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- 
S'asi; Stanley Radžiu s, atvažiavęs iš 

rooklyno, smarkus lietuvis su ge
riausiu lenkų ristiku T. Roleviciu* 
Bill Jaras sn Žilinsku.

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.

^lllflllllllllllllllllllllllllllllll

Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

Telephone Drover H*)

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

SpociallstM Motariikv, VyrHki, Vaikų 
ir vfaų ehinmftki Ilsų.

VALANDOS: 14—11 ryto, 4—i po platų, V— 
vakarų. NedUdioniaia 14—1 po 

>9*4 S. HALSTED ST., arti 14 Si 
CHICAGO. ILL

.  ...       ------------ — >- ?« ent •©»!*

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

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, Iii.
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Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CH1CAGOJE. 
marioje ir tikroje Bankoje. .28 metue teisingai vedamoje B a akėja.
vrirtiura Valstijos ir Susivienijimo Bankų iLIririm Kouse) CefuilU 

ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
BLUE ISLAND AVĖ., kampas 1> gatve*. 
\VALENTY SZYMANSK1 

pirklys 
H. E. UITE 

vice-prez. Nat. City Bank.
GEO. C. VV1LCE 

lc» Co vice-prez. T. Wilce Co.
JOZEF S1KYTA 

kasierius.
PERVIRAUA (6,000,000.

KAl.B/lMA UETUTIŠKA1

m u u

prezidentas 
1TO KASPAh 
rive-prezidenta* 

, ll.LlAM OETTING 
Oetting Bros 

MARLES KBUPKA 
oce-prezidenta»

PADSJiMAb 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

V. F. mashek 
prez. Pilsen Lumber C*

J. PESHEL
•ekr. Turk Mnrg. C»

OTTO KUBIN 
prez. Atla»

[Brewina Ct

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

Didelis Išpardavimas Jewelry, laikro
dėlių, daimantų, auksinių žiedų, lenciu-

Geriausi gramofonai ir lietuviški rekordai par
siduoda pas mus. _ n.,

5000 Rekordų
Lietuviškų, Polskų, Ru- 
skų ir Angliškų randasi j 
musų Krautuvėje, taip

Korespondencijos
NACINE, WIS.

si su socialistais, nes su socialis
tais turės debatuot. Bet katali
kai, vietoj tartis su socialistais,

Gruodžio 9 Sv. Kaz'iniiero 
Draugyste buvo surengus pra
kalbas. Kalbėtojam buvo ne

šį kartą į debatus, 'lodei dabar

Kalbės P. Babickas iš Chicagos.
Kadangi buvo gauta praneši

mas nuo katalikų, kad jie pagci-
turėjo progos kalbėt vietos kini. 
V. Slavynas. Jisai, žinoma, išlie
jo visą piktumo tulžį ant soci
alistų ir laisvamanių. Mat, kaip

ir pas katalikus, kas dūšių gany
tojui labai gadina kraują. Štai 
vienas socialistas atsinešė L. 1). 
L. I). 05 kp. rengimo gruodžio
odininko leidimą, išdalino žmo

nėms. Kada jau buvo išdalin
ta apie 200 plakatų, tada tik dva
riškas tėvelis patėmijo, kad pla
katai “bedieviški”. Subaręs pla
katų dalintoją, nuėjo ant stei- 
čiaus ir pasakė visai publikai, 
kad nutvėręs socialistą bedūli
nant “bedieviškus plakatus”. 
Tas, žinoma, L. B. L. B. 65-tai 
kp. buvo labai gerai, nes šiandie 
nė vieno lietuvio nesiranda Ba
rine, kuris nežinotu, kad yra

o šmeižt jisa'i moka. Posirinkti tokių, kokių kas 
reikalauja.
Mes turime daugybes tavoro prisipirkę kada buvo 
pigesni. Dabar sumanėme išparduoti prieš Kalėdas 
už mažesnę kainą.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3313 S. Halsted St., Tel. Drover 8167. Chicago, III.

Tasni žmogutis susiriezdamas 
šmeižė socialistus ir laisvama
nius, 
prakalbos buvo duodama klau
simai, tik, žinoma, ne viešai, ale 
ant popierėlio. I'arpe kvailų 
klausimų buvo ir rimtų. Iš ge- 
rėsn<ių klausimų buvo poduota 

. Ar biblija sutinka su mok-

> dienas? 2. Kelinta dieną

ii

J*

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos ikaud^jlmg.
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 et! 

reikalingas akinių.
Duokit' aptiurėti savo akis specialistui akių, kuris turi 1S metų pa
tyrimo sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akiu Ir 
• psdNromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

ki augmens, nes tais laikais bu-

augmenims. Saulinė sistema bu-

Ir tokiomis pasakomis tie kle-

Visada žiba juokais ir aštrios teisybės spinduliais. RAGINE, WIS.

HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

AKIŲ SPECIALISTAS
TfiMYKIT MANO U2RAŠA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas )S-tos gatves Ant L’latt’s Aptiekus 2-ras 

0 rvio iki H vak Nedeiioiu nuo 1 ryto iki 1 
Tel. Canal 5334

lel. Yards 36a4.

AKUSERKA MRS.A. VIDOS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi l’ennsyIvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladclphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo, Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
šia vokiškai.

“KARDAS”
Šventjackio Misijas,
Kunigo Bimbos pamokslus,
Kunigu Žiedus,
Dvasiškus Apdūmojimus ir Atlaidus ,
Velnių Paveikslus tiesiog iš Pragaro, 
Jagamasčių ir jų storukių gnspadinių pikčerius, 
Tikielų j Dangų, etc., etc.

MA® Metams Vienas Doleris.
• Numeris—Dešimtukas.

“KARDAS

atsakyt 
žinovas

saulė buvo sutverta. (Matyt, ku
nigas Slavynas irgi suklydo, nes 
biblija sako, kad saule, mėnesį

virtąją dieną). Kitas klausimas 
buvo duotas toks: Kadangi die-

ir kadangi Į tuos perijodus Įėjo 
net tūkstančiai metu, tai tas re i-c ’

Marsas atskilęs nuo saulės ir že
me atskilusi nuo saulės taip 

laždaug Bačkas aiškino. Bet 
liga žeme atsiskyrė nuo saulėe, 
ii reiškia, kad saule buvo pil
čiau ne kaip žemė. Gi biblija

įs‘itikinčius žmonelius.
Perkūnas iš Racino.

Gruodžio 16 d., š. m. L. B. L. 
65-ta kuopa rengia debatus

pageidaują lokių debatų, bei da
bar pranešė, kad jie nestosią.

So. Boston, Mass.251 Broadway

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Deirborn lt, 

‘‘11-13 Unity Blde»
Tel. Central i4|l

I Veda visokius reikalus, kaip krirntnaliikuuse. 
,^,y. ir civiliškuose teismuose. Daro 

vieakius dokumentus ir popieras.

Ivatnų Orhaa:
(lių S. Halsted Si.
I Ant trečių lubų
1 Tel. Drover 1310
i

/•MP-MH!

I Rusiškos ir Turkiškos Vanos

25*

20?^'

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

T RUSSIAN
* \ XTURKISH

TH 
IK VVITH SA

75^

mo komisiją nueit pas juos pasi
tarti. Bei debatų rengimo komi-

tais, mes tikrai ir manėme, kad 
jie stos, todėl ir apgarsinimus 
padarėme. Bet dabar jiems at
sisakius, įvyks tiktai prakalbos.

Rengimo Komitetas.

MUSKEGON, MICH.

lų nebuvo pardavinėjama, vien

vieno kito vyčių, kurie atėjo va-

šokdami griuvinėjo po svetainę. 
Bet ką daryt, kad jie gražesnio 
apsiėjimo ir nežino, pagalinus 
nedaug čia jų ir yra, nes didžiu
ma jaunimo, kaip ir šiaip lietu
vių yra progresyviai žmonės ir 
labiau prasilavinę.

•Kiek laiko atgal buvo įsistei
gus ir vyčių kuopa, bet kad 
jiems niekas nesimpatizavo, tai 
ir tie patįs sulindo į plyšius.
Gruodžio 8 buvo LDLD. kuopos 

prišnietinis susirinkimas. Nau-

zatorium .1. Budčis, prot. rast. 
T. Plmis, fin. rast. J. Abrozaitis. 
Kuopa yra nutarus rengti kon-

toj prieš Naujus Metus.

Per tris savaites tęsėsi čia a- 
municijos dirbtuvių darbininkų 
streikas. Per dvi sava i Ii dirbtu-

dabojo streiklaužius nuo strei
kininkų. Tokiu bildu streikas pa-

ko nelaimėjus. V ašy s.

žiame, kadangi apie jį rašė jau 
kitas korespodentas N-nų 281 
num. —Red.)

GARY, INI).

buvo Valparaiso
Drg. J. Dementis

be, prirodinėdamas, kaip yra ne-
eisinga, kad moterims neduo-

visuomenės gyvenime iš jų rei

Bgč M. Vitkauskienė dekla
mavo eiles “Gamta ir Vargdie
nis”, paskui p-lė Žilvilailė, irgi

visuomenčs draugijoj. Nuplėšus, 
<aip moters ir merginos visur 
išnaudojamos ir svietiškų ir dva-

inąs nuo išnaudojimo ir paver
gimo rišasi kartu su pasiliuosa- 
viniti visų išnaudojamųjų dar- 
>rie to po socializmo vėliava, 
žinelės Žilvitaitės paskaita pub

likai, turbūt, gerinsią paliko.
l)g. A. Bimba kalbėjo apie į- 

vairius dalykus, daugiausia apie

nigiją. Bei žmonės sakė kalbė
tojas jau tiek prasiblaivė, kad

ir juo kunigai kibiau keikia so
cializmą ir socialistus, tuo lab- 
jau darbo žmonės pradeda tą du
sių ganytojų ša lindės, ir stoja 
i socialistų eiles, kad kovojus už 
šviesesnę ateiti, už visos žmoni
jos gerovę, laisvę ir lygybę.

—209 K p. Narys.

1 Nariui Cook County Real Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO.

Reni Estate Ofisas
I Paskolina pinigus. Perka, parduoda 

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

• Peržiūri apstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė 
kampas Halsted

ir

Drover 2463

BUCKRUNOILėaaREPlNIMfi
- V • - —s  .-fa.*.,.*! ’ i-- . ; __ i s > - > t ■$ IT

Paskutinė Proga Pasipelnyti
Šerai BUCK RUN OIL ANO RE- 
FINING KOMPANIJOS
Pakįla nuo IO d. Sausio-Jan. 
r aar ■ **eaaaaHaiw ^■■■BiaaaanaaaMaMaaBaaaMMH8aaaaHaMHBaaa3aaaMBiaaMaeeaenHiaMaiMaaaaaaaeaaaaaaMMa>N  

šita pasekminga aliejaus kompanija paskyrė labai 
mažų dali savo šėrų beparduoti po $1.00. Nuo 10 <1. ii., 1O1B, visi serai pukjla ant $1.125 ar
daugiau. Dabar protfa padaryti pelnus greitu lai- 
kll. Daugelis lietuvių jau prisidėjo prie tos au
gančios aliejaus kompanijos. Prisidėkite ir jus. 
Bet prisidėkite tuojaus. Juo greičiau prisidėsite 
—tuo daugiau Įminėsite.
Šulinys No. 1 jau išgręžtas.
Kompanija tuojaus pradės parduoti savo aliejų ir 
tokiu budu daryti pelnus. Kaip greit darbas bus 
užbaigtas prie šulinio No. 1, tuojaus bus pradėta 
gręžti šulinys No. 2 ir kiti. Gręžimo darbas bus 
sparčiai varomas priekyn. Juo daugiau šulinių ši 
kompanija išgrę.š, tuo didesnių pelnų susilauks 
jos šėrininkai.
Ši kompanija turi geriausius alie- 
jaus laukus:

3520 akrų geriausios aliejaus žemės Atoku 
paviete, Oklahomoje; 70 akrų garsiumjame 
“Bald Hill” aliejaus lauke, Oklahomoje. 
(“Bald Hill” aliejaus laukas išduoda dabar 
daugiau aliejaus, negu visa Wyoming valst.) 
Didelį plotą aliejaus žemės garsiame Nowa- 
ta distrikte, Okla. (Po kiekviena pėda šios 
žemės yra aliejaus; keliolikos pėdų atstume 
yra tekanti aliejaus šuliniai. Iš visų pusių 
šilos žemės randasi šimtai aliejaus šulinių.)

Belo, BUCK RUN OIL AND REFINLNG CO. turi 
pasirinkimui apie 5000 akrų geros aliejaus žemės 
Kentucky valstijoj. Taipjau dabar vedamos ta
rybos, kad Užėmus svarbius aliejaus laukus Okla- 
bonia, Hansas, Tennessee, NVyoming ir kitose val
stijose. Visi šios kompanijos aliejaus laukai yra 
parinktiniai.

Nauja aliejaus gadynė prasideda.
Visur, kur tik pasisuksi, reikalingas aliejus. Auto
mobiliai, aeroplanai, traktoriai, laivai, geležinke
liai ir visokios įvairios rųšies mašinos sunaudoja 
daugybes aliejaus. Negana to, vaistinėse išdirba
ma įvairiausi vaisiai, perfiumos, muilai, etc. Tik
rai, pasaulis keičiasi iš anglies į aliejaus gadynę. 
Sulyg paskutiniųjų apskaitliavimų Suv. Valst. biu
ro, šiandie linksta aliejaus suvirs 50 milionų bač
kų. Todėl aliejaus kaina nuolatos kįla. .štai pas
kutinėse dienose, nekuriose virtose pakilo alie- 
ku pasieks $5.00 ir daugiau už bačką. Brangesnės 
ku pasieks $5.00 ir daugi ni u žbačką. Brangesnės 
aliejaus kainos suteikia didesnius pelnus aliejaus 
kompanijoms.

Aliejaus kompanijų šėrininkai 
greitai turtėja.
Milžiniški pelnai padaromi įvairių aliejaus kom
panijų. Didžiausi pasaulio turtai sukrauti iš alie
jaus. Kur tuksiančiai žmonių padarė turtus, ten 
dar daugiau tuksiančių jiadarys naujus turtus. 
Molina žemė pilna turtų, žmonės turi juos išimt 
iš žemės paslėptų aruodų ir pasinaudoti iš jų.. Il
tie žmonės pelno daugiausia, kurie pasinaudoja 
pirmiausia. Aliejaus biznis nelaukia nė vieno. 
Kas pirmesnis — las geresnis.
Klausdami pilnesnių informacijų ir siųsdami orderius adresuokite sekančiai:

J. ILGAUDAS Mgr., CHAS. WOOD & CO.
110 S. DEAKBORN ST SUITE 1010 CHICAGO, ILLINOIS

Vietiniai lietuviai atvažiuokite i inusų ofisą pasiteirauti. Parodysime aliejaus laukų paveikslus, 
žemlapius ir duosime kuopilniausius paaiškinimus.Ofisas atdaras subatos vakare iki 8 vai., nekėlio
mis tarpe 10 ir 2 vai. po pietų. Taipgi ofisas busatdaras per Kalėdas ir Naujus Metus.

Stebėtinus turtus
atnešė maži investmentai i sekančių aliejaus kom
panijų Šerus:

$500 investuotų Į Deep Sand Oil Co. 
pakilo iki ...

investuotų Į X'e\v York Oil ( 
pakilo iki ............. ..

*10,000.00
15.000.00
21 ,000.00

S3OO investuolų į l-e.-iloss Oil < 
, pakilo iki ..................................

8500 investuotų j Pinol Oil Co.
pakilo iki .....................

$500 investuotų j Keru Oil Co.
pakilo iki .......................

$500 invėstuotų į Coline Oil Co.
pakilo iki ......................... 230,000.00

Aliejaus biznis nėra akla speku-

54,000.00
120,000.00

a
Tik žmonės, mažai apsipažinę su aliejaus bizniu, 
mano, kad inveslmentai į atsakančias aliejaus 
kompanijas > ra spekuliacija. Valdžios skaitlinės 
(o jos yra teisingos.) parodo štai ką: tik 15 pro
centas įvairių prekybinių biznių nusiseka, kuomet 
aliejaus biznyje suvirs 90 proc. gręžtų šulinių nu
siseka. Suv. Vaisi, skaitlinės parodo, jog bankosc 
pražuvo daugiau žmonių pinigų bėgiu 5 metų, ne
gu visose aliejaus kompanijose per 50 metų, liau
kose žmogus gauna tik 1 ar 6 procentą, o aliejaus 
biznyje nuo 200 ir augščiau. Kuris biznis yra 
saugiausias ir pelningiausias? Atsakymas yra tik 
vienas — ALIEJAUS BIZNIS.
Pagalvok tamsta.
Aliejaus biznis sutvėrė daugiau niilionų trumpes
niu laiku, negu visi kiti pasaulio bizniai krūvon 
paėmus. Neteisingi raportai apie aliejaus biznį, 
apie aliejaus Irusią— atstūmė daugelį žmonių nuo 
geriausių progų padaryti turtus. Bet tie, kurie 
turėjo drąsos įdėli savo sulaupintus pinigus alie
jaus bizniu, pasipelnė šimteriopai, tūkstanteriopai. 
Įgyti turtai iš aliejaus biznio atmokėjo daugiau 
senų skolų, aprėdė daugiau žmonių, pastatė dau
giau Damų, suteikė daugiau laimės ir turto, negu 
visi luitai jgjti iš visų pasaulio aukso ir sidabro

Dabar tamstai proga prisidėti
prie augančios, pasekmingos BUCK Bt N OIL AND 
KEb'lNING KOMPANIJOS, kurios pelnai iš gręžia
mų aliejaus šulinių atneš didelius turtus visiems 
šėrininkams. Jųsų investuoti pinigai pakils ant 
25% bėgiu kelių sav 
panijos šėrus dabar. 

Dabar 100 
d. sausio 100 
Dabar 2(10 

d. sausio 200 
Dabar 500 

d. sausio 500 
Dabar HiOO 
d. saus. J000

10

10

10

lo

serų kaštuoja $100 
šėrų kaštuos $125 ar daugiau 
šėrų kaštuoja 200 
serų kaštuos 250 ar daugiau 
šėrų kaštuoja 5(10 
šėrų kaštuos 025 ar daugiau 
šėrų kaštuoja 1000 
Šėrų kaštuos 1250 ar daugiau

Pasiskubinkite prisiųsti savo orderius tuojaus. Pa
skirta šėrų dalis bus greitai išparduota. Nauja 
dalis parsiduos brangiau. Todėl pirkite serus da
bar, pakol dar galite gauti po $1.00. Jeigu visų 
pinigų iškarto negalite prisiųsti, tai užsirašykite 
Šerus ant išmokėjimo per 4 mėnesius. Jųsų or
deris turi pasiekti musų ofisą nevėljau kaip 10 dįe- 
ną Sausio-January.
Priimame Liberty Bondsus už- 
mokestin už serus.

HA5TEH& 5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Spccialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrcnos daromos pagal Jū

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtiniz 

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

Nusipirk Mosties
'lai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholalum ('.o. Prieš eisiant gult iš
lepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidų TYRI ir SKAISČIŲ 
BALTU. Toii mostis išima pienius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampomis.

' .1. RIMKUS,
P. O. Bos 36, IJoldbrook, Mass.

Vyriški) DrapanyBargeiia1 
'Nauji neatimti, daryti ant užs& 

kymo siūlai ir overkotai, vertės nu 
$30 iki $50, dabar parsiduoda p<> M- 
ir 25 dolerius. t

Nauji, daryli gatavi nuo
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.o0 h
18 dolerių ,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamu' 
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir 
kotai, vertės nuo $25 iki $8o, dalu, 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1..M> 
$4.50. Vaikinams siutai nuo M 0< 
iki $7.50.

Atdara kasdici ą., nedėliomis n /» 
karais.

1415 S. Halsted St.. Chicaao, M

SUSIVIENIJIMAS UEfM 
AMERIKOJE^HĮSTEIGTAS ' I

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600! 
ir $1.000. Moka Jigoje pašalpos—’ 
$6.00 .$9.00 ir $12.00 i savaitę. •

qELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš 

kus ir kulturiškus reikalus.

rrMONIŲ apšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilicrs- 
triiotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia khingas, 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 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY *

WISSIG.Daktaras
Seno KrajausSpecialistas iš

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

Tel. Canal 3263.

į

į



NAUJIENOS
The Uithmmaio DailHy News

*irmu Lietuvią Diinraitis Amirikoji 
t^tfiia NAUJIENŲ BENDROVE i ne 

' išskiriant nedėldienius

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje—
•eSiotojains kasdien pristatant j na
mus, moka:

Savaitei ............................... 12c
Mčnesiui............................... 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa- 
liekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
•majams išanksto užsimokčgus:

Met  ...............................$6.00
Pusei metu........................$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.

Address: NAUJIENOS, 1840 S. tialsted St, Chicago.
Rašytojų ir korespondentų prašome siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai Naujienų Redakcijai, o ne Redaktoriaus 
vardu. Reikia būtinai rašyti aiškiai ir ant vienos popieros pusės, be to 
paliekant platesnius tarpus tarp eilučių. Redakcija pasilaiko visas tei- 
*es rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
|ų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

įRedakcijos Straipsniai

cionieriai, kazokijos genero
lu ir kadetu Ivderiu vado- 
vaujami. Belieka tiktai 
laukti, kol šitie elementai 
galutinai sumuš revoliucinių 
darbininkų ir kareivių jie- 
gas ir padarys Rusijoje “na
ują” tvarką — panašią į tą, 
kuri buvo, viešpataujant Ro
manovų dinanstijai.

Bet toks Rusijos atsitiki
mų piešimas, matoma, jau 
perdaug nusitolino nuo tik
renybės, kad paskutiniai net 
tų pačių kapitalistinių agen
tūrų pranešimai pradeda 
griežtai prieštarauti jam. 
Vakar tapo paskelbta, jogei 
gen. Kornilov esąs sumuš
tas ir sužeistas netoli Bielgo- 
rodo, ir laukiama, kad jiai 
greitai busiąs suimtas. “Vi
si ženklai rodo, kad kazokų 
sukilimas nepasiseks, ir kad 
jie prisidės prie bolševikų”.

Toliaus, toje pačioje tele
gramoje sakoma: “Gen. Ka- 
ledin, kazokų vadas, mėgino 
pasiųst kareivius į pagelbą 
gen. Kornilovui, bet šitas jo 
pienas nepavyko, kadangi 
geležinkelių darbininkai at
sisakė gabent tuos kareivius. 
Pirmasis gen. Kaledino su
manymas atkirst nuo Mask
vos ir Petrogrado reikmenų 
pristatymą pasirodė esąs ne
išpildomu, ir kazokų mėgini
mas perkirst susinėsimus su 
Sibiru taip-pat nepasisekė.”

Taigi išrodo, .kad kazoki
jos maištas priėjo prie galo. 
Bet matyt, kad jisai visai ne
buvo toks didelis, kaip pir
miau buvo skelbiama. Juk 
jau buvo pranešta, kad gen. 
Kaledinas visiškai užviešpa
tavęs pietinėje Rusijoje, kad 
Sibiras atsimetęs nuo Rusi
jos, kad kazokit vadas turįs 
milžinišką armiją, kad Pet
rogradas su Maskva busią 
greitai badu priversti pasi
duot Kalėdiniu ir Komilo- 
vui. O čia dabar girdime, 
kad vienas nedidelis Korni- 
lovo ginkluotų jiegų susirė
mimas su Darbininku ir Ka- c- 

reivių jiegomis jau pastatė 
jį į pavojų netekt visų savo 
pasekėjų ir pačiam pakliut į 
revoliucionierių rankas; kad 
Kaledinas ne tiktai neįsten
gia izoliuot Petrogradą ir 
Maskvą nuo Rusijos centro, 
o nekontroliuoja geležinke
lių nė kazokų srityje.

Kaip matyt, ta kazokų 
“galybė” tai buvo tik muilo 
burbulas, išpustas kapitalis
tinių agentūrų telegramose.

Ir kad suteikus galutiną 
smūgį tai visai pasakai apie 
kontr-revoliucijos “perga
les” Rusijoje, dabar ateina 
žinia, jogei revoliucinė val
džia Petrograde išleido pa
liepimą suareštuot ir pašau

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
11. 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Kontr-revoliucijos 
nepasisekimas 
Rosi] oje?

Nuo to laiko, kada buvo 
pranešta iš Rusijos, kad te
nai pradėjusi t verties visų 
socialistinių partijų koalici
ja, beveik jokių aiškių žinių 
apie jos dalykų stovį nebu
vo. Taigi šioje valandoje 
sunku yra numanyt, kas te
nai dedasi.

Telegramos, kurias atsiu
nčia Amerikon kapitalisti
nės žinių agentūros arba 
specialiai laikraščių kores
pondentai, arba nepasako 
nieko, arba sužiniai painioja 
ir iškreipia dalykus.

Pastebėtina, kad Amerika 
iki šiol negavo beveik nieko 
išgirst net apie Rusijos Stei
giamąjį Susirinkimą. Žinia 
tiktai tiek, kad 11 d. šio mė
nesio turėjo atsidaryt pir
mas jo posėdis, ir 12 d. gruo
džio buvo paskelbta, kad jau 
įvykęs antrasis posėdis. Bet 
ar tie posėdžiai tebesitęsia, 
kiek delegatų juose dalyvau
ja, kokiojns partijoms jie 
priklauso, ką jie svarsto ir 
taria — apie tai mes nieko 
nežinome.

Tik įsivaizdinkite: didžia
usioji pasaulyje respublika 
sušaukia pirmu kartu savo 
istorijoje seimą, kuris turi 
padaryt jos konstituciją ir 
išrišt eilę kitų milžiniškos 
svarbos klausimų, — ir per 
keletą dienų nė supuvusios 
korespondencijos apie tai A- 
merikos spaudoje! Toje spau 
doje, kuri nesigaili ištisų 
spalių pasakoms apie prasi
manytąjį buvusiojo caro pa
bėgimą- ir romantiškus jo 
dukters, Tatjanos, prieti
kius!

Blogesnio paliudijimo ka
pitalistinėms žinių platini
mo organizacijoms ir būti 
negali. Taip joms rupi is
torijos bėgio sekimas ir tie
sos skleidimas.

Visos telegramos apie Ru
siją, ypač nuo to laiko, kaip 
tenai tapo nuversta Kerens
kio valdžia, turi vieną aiškią 
tendenciją: suagituot publi
ką prieš Rusijos revoliucinį 
judėjimą. Tuo tikslu jose y- 
ra skelbiama visokių nesą- 
inoniii apie bolševikus ir ke
liama į padanges jų oponen
tai. Jei tikėt toms telegra
moms, tai visuose Rusijos 
kampuose dabar siaučia bai
siausia anarchija, jos val
džia kasdien smunka vis že- 
miaus, ir kasdien vis labiaus 
tame chaose ima viršų reak

K
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Publiahed Daili) Except Sunday
• V THE
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Terma of Subscription:
Chicago—
By carriers:

One week ...........................  12c
One month ........................ 50c

To parts 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
Six 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.

kti į revoliucinį teismą kade
tų partijos vadus, kurie rė
mė kontr-revoliuciją. Vie
tinėms Darbininkų ir Karei-, 
vių Taryboms prisakyta be 
to, imt į nagą kadetų orga
nizacijas visoje Rusijoje. 

s žodžiu, ir kariški ir politi
ški to atžagareiviško sukili
mo vadovai tapo “suvaryti į 
ožio ragą”. O juk apie tai, 
kad tenai butų žuvę daug 
gyvasčių kovoje tarpe revo
liucionierių ir atžagareivių 
maištininkų, nė kapitalistų 
spauda nerašė. Reiškia, su 
tuo maištu buvo apsidirbta 
gana lengvai.

Kada-gi mes patirsime, 
kas ištiesų dedasi Rusijoje?

Ypatos role 
istorijoje

Šiandie žmonės jau prade
da užmiršti apie Kerenskį 
ir jo valdžią. O betgi nese
nai, vos apie pusantro mė
nesio atgal, jisai stovėjo pa
čiame Rusijos arenos fronte. 
Jo asmuo tuomet taip metė
si į akis, kad daugelis žmo
nių per jį visai nematė tik
rųjų Rusijos revoliucijos jie
gų. Buržuazijos laikraščiai 
skelbė, kad visa Rusijos vil
tis tai. Kerenskis, kad be jo 
ji pražūtų; tik jisai vienas 
turįs galios padaryt joje 
tvarką ir išgelbėt ją nuo re
akcijos ir nuo anarchijos.

Šitokį Kerenskio garbini
mą mes esame keletą kartų 
kritikavę. Mes sakėme, kad 
Rusijos revoliucijos likimas 
anaiptol nepriklauso nuo Ke 
renskio arba kito kokio “di
dvyrio”, ir kad toje revoliu
cijoje veikia jiegos daug di
desnės, negu kurio-nors ats
kiro asmens. Kaip tik tuo 
laiku, kada buvusis ministe
rių pirmininkas pasiekė au- 
gščiausio savo menamos ga
lybės laipsnio, t. y. kuomet 
po riaušių Petrograde ir ne
pasisekimų Galicijos fronte, 
Kerenskio kabinetui tapo 
suteikta neapribuoti įgalio
jimai, mes rašėme, 25 d. lie
pos:

Naujasis ministerių pir
mininkas, Kerensky, pa
sak telegramų pranešimų, 
patapęs Rusijos “diktato
rium” ir ketinąs daryt ša
lyje tvarką “krauju ir ge
ležim”.

Kokią reikšmę turi šita 
“diktatūra”? Ar ji reiš
kia, kad Rusijon sugrįžus 
autokratija, panaši į tą, 
kuri nesenai buvo tenai 
nuversta? Kapitalistų lai
kraščiai taip ir stengiasi 
perstatyt dalyką. Jie jau 
skelbia Kerenskį esant 
“autokratu ant 187 milio- 
nu žmonių”...

Ministerių pirmininkas, 
žinoma, gali būt spaudžia
mu asmenim vyriausybė
je, bet jisai visgi nesudaro 
vyriausybės pats vienas. 
Tą parodo kunigaikščio 
Lvovo likimas. Iki Lvovo 
puolimo buržuazinė spau
da piešė jį, kaipo tokį di
delį autokratą, be kurio 
nebūtų galima ir suorga- 
nizuot valdžią. O betgi 
šiandie Lvovas yra pasi
traukęs iš ministerių pir
mininko vietos, ir į tą fak
tą niekas neatkreipė jo
kios ypatingos domos. Bu 
vo ir nėra.

Taip-pat išeitų ir su Ke
renskio, jeigu jisai butų 
prašalintas... Asmuo, kad 
ir dar taip stambus, nelo
šia tokios rolės, kaip įsi- 

• vaizdiną buržuaziniai pu
blicistai.

Bet ministerių kabineto 
galia yra dagi ir ne jo pa
ties įsigyta, o suteikta Ją 
suteikė Darbininkų, Ka
reivių ir Ūkininkų Atsto
vų Tarybų pildoma ri . ko 
m i tetas. T 3 i <ri f ak t: ’ V » 
diktatorius Rus i * t

alistai, kurie taip daug di
rbo organizacijai, jau ei
na šturmu. Auksinis vi
durys, lošdamas Kerens
kio rolę, bovys ir vienus ir 
kitus, derėsis su vienais ir 
su kitais, bet galų gale iš
eis didelis pralaimėjimas.

Koalicijos ministerija 
S. L. A. neduoda gerų pa
sekmių. Socialistai Balt
rušaitienė ir Matulaitis lo
šia tą rolę, kokią lošė Ce- 
reteli pas Kerenskį. Bet 
juk tai visiems žinoma, 
kad Cereteli neišgelbėjo 
nei Kerenskį, nei menše
vikų frakcijos.

Gadynės dvasia barški
na į S. L. A. duris. Ar gir
di tą bildesį S. L. A. bosai. 
Vidurkelio nėra. Susivie
nijimas turi krypti ar j ai
škią nacionalistų pusę, ar 
į darbininkų. Viena iš 
dviejų.
Mums nelabai aišku, kam 

čia “Laisvė” lygina S. L. A. 
valdybą prie laikinosios Ru
sijos valdžios. Susivieniji
mas juk yra ne politikos or
ganizacija, ir jam imti pa
vyzdį iš Rusijos valdžios ar
ba Rusijos politikos partijų 
nėra mažiausio reikalo. Sus- 
o vadų klaidos kaip tik nuo 
to ir pareina dažniausia, kad 
jie į tą organizaciją maišo 
politiką.

Ir taip elgdamiesi, jie vi
sai neina “Kerenskio takti
kos” vėžėmis. Kerenskis 
stengėsi suvienyt visas par
tijas, o S. L. A. viršininkai 
nuolatos panaudoja tą orga
nizaciją, kad sustiprinus vie
ną partiją (tautininkų) ir 
susilpninus kitas partijas. 
Štai vienas naujas tokio par- 
tyviškumo pavyzdys. Cituo
jame iš paskutinio “Tėvy
nės” numerio du S. L. A. pil
domosios Tarybos nutarimu. 
Vienas skamba taip:

4.—Perskaityta atsišau
kimas nuo 251 kp. kaslink 
prisidėjimo prie “Liaudies 
Tarybos”. Nutarta: pa-' 
vieniai nariai gali prigulė
ti kur kam pasidaboja, bet 
visa kuopa, varde SLA., 
neturi teisės prisidėti prie 
jokios kitos organizacijos 
be SLA. Pildomosios Ta
rybos daleidimo, nei gi 
kuopa gali priversti savo 
narius prisidėti, nors tas 
ir butų kuopos narių di
džiuma balsų nutarta.
Palyginkite dabar su šituo 

nutarimu kitą, sekamo turi
nio nutarimą:

8.—Skaitoma atsišauki
mas nuo Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondo, kurs pra 
šo pasiųsti atstovą į bu
siantį L. N. Fo. posėdį, 30 
d. lapkričio. Nutarta pa
siųsti sekrt. A. B. Strimai
ti.
Į Liaudies Tarybą Sus—o 

viršininkai draudžia kuo
poms stoti, nors ta organi
zacija yra bepartyvė; drau
džia todėl, kad L. T-ą remia 
progresyviai elementai. O į 
Lietuvos Neprigulmybės 
F<>ndą jie siunčia oficiali at
stovą, nors šis fondas yra 
grynai partyviškas; bet ji
sai, mat, randasi globoje 
tautininkų partijos, kuriai 
priklauso Sus—o valdybos 
didžiuma.

Be to, reikia atkreipti do
mų ir į S. L. A. organo pa
kraipą. P-as Račkauskas jį 
veda taip, kad tarytum jisai 
butų tautininkų Sandaros, o 
ne susišelpimo organizacijos 
organu.

bar yra Darbininkų, Ka
reivių ir Ūkininkų Tary
bos.

Visa valdžios galia tuo 
budu šiandien randasi or
ganizuotosios revoliucinės 
liaudies rankose.
Šitai revoliucinės liaudies 

galiai rugpjūčio mėnesyje 
pasipriešino Kornilovas, ir 
tapo sumuštas. Prieš ją mė
gino nenusilenkt ir pats Ke
renskis; tapo nuveiktas ir 
turėjo bėgti. Su ja stojo į 
atvirą mūšį kazokai ir bur
žuazija, ir tapo pergalėti.

Taigi ne atskiri asmens 
nustato Rusijos revoliucijos 
eigą. Nėra todėl prasmės ir 
daug triukšmo daryt dėl da
bartinės Rusijos valdžios as
menų. Leninas su Trockiu 
tenai yra galingi toliai, kol 
liaudis skaito juodu tikrais 
jos norų išreiškėjais. Bet 
kaip tiktai liaudis ims ma
nyt kitaip, tai tų asmenų vie 
tas užims kiti.

Apžvalga.
PATARIA PRAŠYT 
NEPRIGULMYBeS.

“Vien. L.” sako, kad vie
nintelis kelias išgauti nepri
klausomybę Lietuvai esą 
prašyti talkininkų valdžių, 
ypač Su v. Valstijų, užtari
mo. Reikią, girdi, rašyt re- 
zaliucijas ir siųsti į Washin- 
gtoną:

Tokiose rezoliucijose 
pirmiausiai turi būti nuro
doma, kaip daug vokiečiai 
išloštų, jei sąjungiečiai 
Lietuvą paliktų jų ranko
se. Lietuva juk tai butų 
Vokietijos daržu. Vokie- 
ja taip sustiprėjus, visuo
met grąsintų pasauliui.

Paskui reikia parodyti, 
kad mes lietuviai esame 
visiškai skirtinga tauta, 
turinti savo istoriją ir kul
tūrą. Kad lietuviai viso
kiais budais stengiamės 
išsiliuosuoti iš po vokie
čių, nes vokiečiai visuomet 
engė lietuvius nuo pat vi
duramžiu.

Ant galo reikia prašyt 
Suv. Valstijų, kad jos ne
paliktų Lietuvą po vokie
čiais ne tik dėl mus labo, 
bet ir dėl labo pasaulinės 
demokratijos. Ir ant ga
lo prašyti, kad Amerikos 
valdžia vykdindama savo 
tikslus nepamirštų Lietu
vos ir ją padarytų nepri- 
gulminga.

Tokios rezoliucijos at
kreips kongresmonų ati
dą ir jie užtars, tik reikia 
kuodaugiausiai tokių re- 
zoliucjų.
žodžiu, “prašykite, o bus 

duota; klabinkite, o bus ati
daryta”. “V-ei L.” nė į gal
vą neateina, kad šis kelias 
gali prie nieko neprivesti. 
Nejaugi ji mano, kad val
džių politiką nustato geros 
diplomatų širdįs?

S. L. A. VIRŠININKŲ 
TAKTIKA.

“Laisvė atrado, kad pp. 
Račkausko, Gegužio ir Stri
maičio taktika Susivieniji
me esanti “kerenskinė”. Sa
ko:

Jie ar tai taip nusidir
bo praeityje, ar tai taip į- 
simylėjo į savo senus dar
bus, kad pirmyn nei nepa
žiūri. Dabar jau jie ne
beturi didelio tikslo.

Ir jau pradeda rodyties 
pasekmės, blogi, labai blo
gi simptomai.

Dešinioji S. L. A. pusė 
organizuojasi. Ten Povi- 
laika, ten Liutkauskas, tai 
Sirvydas ir kiti. Juos ne
užganėdina centro politi
ka, centro prisitaikymas, 
centro oportunizmas.

Bet bruzda jau ir kai
leli. Philadelphijos soci

Susikalbėjo.

Kalėjime sėdi du vagiliai. Vie
nas, kur buvo karvę pavogęs, 
klausia antro, kur buvo laikrodį 
pavogęs:

•—Kažin, kuri dabar valanda?
—O, nesirūpink, karvės milžt 

dar ne laikas,—atsako antrasis.

L. S. Sąjungoj.
Michigan ir Ohio Valstijų 

padangėse.

XI Rajono Reikalais.

Draugai ir draugės, kad spar
čiau pastūmėjus tą darbą, ku
riam mes organizuojamės, rei
kia mums tą savo organizaciją 
stiprinti, jos spėkas didinti. Dėl
to aš prašau, kad draugai tų 
kolonijų, kur gyvena kiek lietu
vių, bet dar neturi įsisteigę L. S. 
S. kuopos, nipinties rengti su
sirinkimus ir prakalbas tikslu 
suorganizuoti L. S. S. kuopą. Jei
gu ant vietos nesiranda kalbėto
jų, tai atsišaukite į XI Rajono 
sekretorių žemiau paduotu ad-l 
resu. Rajonas nusiųs kalbėtoją 
ir padės suorganizuoti kuopą.

Štdi yra dvi kolonijos: Paines- 
dale ir So-Range; abudu mie
stu yra arti vienas antro šiauri
nėj Michigano valstijos dalyj. 
Ten gyvena nemaža lietuvių; jie 
turi savo pašalpinių draugijų, 
bet LSS kuopos nėra. Žinau ge
rai, kad ten yra musų draugų ir 
kad socialistų kuopa galėtų ge
rai gyvuoti ir veikti, jeigu lik 
butų kam pradžią padaryt. Už
tat tų vietų draugai sukruskite, 
o XI Rajonas jums padės.

XI Rajonas taipjau kreipia sa
vo žodį ir į Michigano valstijos 
lietusius, ūkininkus, gyvenan
čius tirščiau apie miestukus 
Scottville, Peacock, Iron etc. Jie 
turėtų taipjau organizuoties po
litinei! sociailstų partijoj! ir stei
gti socialistų kuopas. Žinau, kad 
tarp jų yra nemaža socialistų ir 
socialistams simpatizuojančių 
žmonių, taigi reikia tik pradžią 
padaryti. Jeigu nesiranda ant 
vielos kalbėtojų, XI Rajonas 
mielu noru pasiųs organizatorių 
ir padės organizuoti kuopas, jei
gu tik pareikalausite.

Ohios valstijoj tokiuos mie
stuos kaip Hima, Springfield, 
Zaresville, Belle-Valley, Allian- 
ce, Byesville ete. gyvena dikto
kai lietuvių. Jie turi savo pašel- 
pinių draugijų, SLA. kuopų, bet 
Socialistų Sąjungos kuopų nėra. 
Draugai ir draugės, pagalvoki
me apie savo kaipo darbininkų 
padėjimą. Esame spaudžiami 
vis labiau iš visų pusių, ir jeigu 
mes norime išsiliuosuoti iš ka
pitalizmo vergijos, kaip kad Ru
sijos žmonės kad išsiliuosavo 
nuo despotiškojo caro jungo, 
mes galime padaryti tik organi
zuodami savo jiegas ir veikda
mi politiškai su visa šios šalies 
susipra tusiųjų darbininkų kle- 
sa. Taigi augščiau išvardytųjų 
ir kitų miestų ir kolonijų drau
gai stengkitės šaukti susirinki
mus, rengti prakalbas ir steigti 
LSS. kuopas, o nepajiegdami 
vieni surengti, atsišaukite į XI 
Rajono sekretorių, kur steng
sis parūpinti organizatorių ir 
kalbėtojų.

Youngstowne ir Dvytone yra 
LSS. kuopos, bet jos silpnokai 
veikia. Tų kolonijų draugai tu
rėtų kiek gyviau sukrusti—reng
ti prakalbas, judinti minias ir 
stiprinti kuopas naujais socia
lizmo kareiviais. XI Rajonas ta
me darbe padės, pasiųsdamas 
kalbėtojų įr agitatorių, jeigu tik 
tų vietų draugai pareikalaus.

Dabar turiu draugams praneš
ti, kad XI Rajonui paleidus at
sišaukimą j Ohio valstijos L. S. 
S. kuopas, kad dėtus prie XI Ra
jono, iki šiol jau prisidėjo šių 
vietų L. S. S. kuopos:

1) Daytono 245 kp. Ji silpnai 
gyvuoja ir pranešime apie prisi-1 
dėjimą Rajonai! nepasakyta, 
kiek turi narių.

2) Akrono 244kp. Gyvuoja ge
rai. Kiek turi narių, nepranešė.

3) Toledo 229 kp.; turi 9 na
rius.
4) Youngstown 56 kp.; narys 
praneša, kad tik du nariai besi
randa, c • /

Kaip matote, yra kuopų la
bai silpnai gyvuojančių. Bet dėl 
to nereikia nusiminti, o tik tru
puti energingiau padirbėti ir jos 
visos atgys ir gerai bujos, nes 
dirva visur yra gera. Be to, bu

tų geistina, kad prie XI Rajoną 
prisidėtų stipresnės Michigano ir 
Ohio valstijų kuopos. Pavyzd
žiui Clevelando 3-čia kuopa yra 
stipri ir nariais skaitlinga; De- 
troito 116 kuopa taipjau kaip ir 
clevelandiškė turi arti 200 narių* 
Stiprioms ir veiklioms kuopoms, 
prisidėjus, sustiprėtų labai Ra- ' 
jonas ir jis galėtų daug daugiau 
nuveikti kaip stiprinime jau gy
vuojančių kuopų, taip ir organi
zavime naujų kolonijose, kame 
dar lietuvių socialistinis judėji
mas mažai teapsireiškia.

Taigi, draugai ir draugės, 
juugkimė savo jiegas ir stokime 
darban šviesesnei darbininkų 
klesos ateičiai!

Visokiais to Rajono reikalais 
kreikitės žemiau pasirašusiojo 
adresu.

V. V. Vasys, LSS. XI Raj. Sek. 
Box 177 Muskegon, Mich.

Amer. Liet. Darb. 
Taryba.

L. I). Taryba Courtney, Pa.
Gruodžio trečią dieną Court

ney, Pa., įsisteigė vietos Lietu
vių Darbininkų Taryba iš trijų 
draugijų:

L S. L. A. 92 kuopa,
2. A. P. L. A, 11 kuopa,
3. B. P. D. Darugija.
Vietos Tarybos Komitetan iš

rinkta :
Vladislovas Gamulis, pirm., 
Frank Anis, sekretorium, 
Juozas Bugaila, iždininku.

Padėkavonės žodis
Am. Liet. Darb. Tarybai.

Meldžiu geri). Naujienų sutei
kti vietos laikraštyje tarti mano 
ir kitų draugų-kalinių kuošir- 
(lingiausią padėką A. L. D. Ta
rybai už gautąją dovaną, kurią 
pridavė minėtos organizacijos 

Įgaliotinis drg. At Petratis, lapk. 
28 d.

Kiek vienas gavome po tris (3) 
dol. ir kadangi musų yra 16 ypa
tų, tai sudaro gana didžią sumą 
pinigų.

šita dovana ir užuojauta drau 
gų ir draugių, priklausančių 
prie A. L. D. Tarybos, taipgi ir 
kitų prisidėjusių prie sušelpimo, 
suteikia mums didį džiaugsmą, 
nes duoda mums suprasti, kad 
už kalėjimo sienų musų drau- 
gai-darbininkai veikia, kruta ir 
savųjų politinių kalinių neužmi
ršta, gelbsti kaip galėdami.

Dar sykį tariu ačiū ir karštai 
veliju ALDT. bujoti, plėtotiems ir 
pasekmingai pasiekti užbriežto- 
jo tikslo.

S. Dargi navičius.
Bridcwell, Chicago, III.

Registrantų Domai.
Pradedant nuo subatos, gruo

džio 15, Local Boardai išsiunti
nės naująsias klausimų blankas 

“Questionnaires” — visiems 
kareivinio amžiaus vyrams.

Kiekvienas, kareivinio am
žiaus vyras, kurs registravus bi
rželio 5 dieną, neišskiriant nė 
tų, kur jau pirmiau buvo šaukti 
egzaminuoties ir gavo paliuosa- 
vimą nuo kareiviavimo, turi 
klausimų blankas išpildyti ir su
grąžinti savo Local Boardui ne 
vėliau kaip bėgiu 7 dienų nuo 
tos dienos, kurioj blunka buvo 
išsiųsta iš Local Boardo.

Tie registrai!tai, kur permai
nė savo gyvenimo vietą, turi įi
ma i pranešti savo adresą savo 
Local Boardui, kad jis žinotų, 
kur jiems blankas pasiųsti.

Už neišpildymą blankų pri
deramai ir laiku, skiriamos sun
kios bausmės.

Naujosios klausimų blankus 
išpildyti bus nelengva, ypač 
tiems, kurie anglų kalbos gerai 
nemoka. Užtat geriausia kreip
ties į tokius ant vietos žmones, 
kurie gerai įupamta anglų kal
bą ir raštą, kad jie padėtų kaip 
reikiant blankas išpildyti.

Skaitykit© ir Pla'
NAUJIENA
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Jaunuomenes Skyrius
Balis Sruoga.

KAD

Širdies Rytas
Sesulei giesmės, sesulei dainos,
O man jurgynai, o man dangus!
O tos klejonės, ugninės žvainos —
Juk tai per amžius bus mums perpus.

Šilas rasotas, perlais nuklotas 
šiandie taip gaudžia- meldžias karštai...
Godos godotos, tik apraudotos
Džiaugsmu prašvito draug su skliautais!

Atmeni upę? Atmeni luotą?
Atmeni naktį, ugnį, sapnus. 
Verkiantį mišką, dainą sparnuotą, 
Skaisčius, kaip saulė, sielos geismus?

Ėjo — praėjo, skardą paliejo,

Kad mažo paukštelio sparnus aš 
turėtai!,

Vai skrisčiau ten toli.... Vai, 
pasižiūrėtai!,

Kur drebina žemę kanuolių per
kūnai,

Kur žuvusių brolių palaidoti 
kūnai....

Kur motinos alpsta.... Kolie- 
kos vaitoja—

Kur mirtis sau pokylį rengia, šė- 
loja....

Vai, skristai! ,tai skristai!, kad 
tiktai galėtai!....

Kad mažo paukštelio sparnus aš 
turėtau....

Vai, gal suramintai! bėduolę-se-

Palengvintai! kietąją vargo da
lelę.— 

—B. Dykčius.

Mudviejų godos burti mokėjo, 
Tik nemokėjova burti širdim...

Kam belkejoti, sielą terioti—

• Pušaitė.

Šiaurės Daina.

Tai iš milžinkapio kelias ga
liūnas ir užkankliavo senobės 
liuosybės dainą.

Iš-po sniego tūkstančiai balsų 
kanklių naujų pritarė jam,

mis butų pavirtę.
Ir nubudo žemės dukrelė, sal-, 

džiai miegojus pabudo,* susi
griaudino praeities laimę atmi
nus.

Ir dvi šviesi ašarėli sužibo a- 
kyse,
Auštančios saulužės spindulių 
bučiuojamos.

—(Iš “Aušrinės”)

Francuzų Revoliucija

Geskit negęstą gaudesiai boti
Mudviem saulelė tuoj patekės.

Sesulei dainos, sesulei giesmės,
Jurgynai man gi, man gi dangus!
Drauge gi bursma — džiugesį liesina,
Drauge viliosimi saulę į mus!

—(Iš “Pirmasai Baras”)

Langės muzikos 
pritariama.

Tylus švelnučiai akordai ne- 
riasi sielon, širdį ramina, gailiai 
verkdami meilės auksiniais sap
nais apsupa.

Per gyvenimo bangų gelmes 
laimės šviesulės takais veda.

Sena motutė, žemė sena senu-

Klajunas.
NUTRUKI POSMAI.

Netrukdykit mane
Mano laimės sapne— 

Niekingosios mintįs jus ma
no!

Vargo bendre, čionai!
Sykiu plauksim tenai —•

Vai, nebok, jei ir žmonės ką 
sako!

Pavargo gyvenimo naštą be
nešiodama, daug rūpestėlio, 
daug vargo patyrė.

Daug dukrelių senutė turi, 
daug jaunų skaistuolių, narsių,

“dvasiški tėvai”, prasisiekusieji 
augštesnio “stono”.

Dabar eikime prie svietiškųjų 
naudotojų. Pirmiausiai paim
kime Liudviką XVI, kuris buvo 
jų vyriausiu vadu. Jis, kaipo 
šalies valdonas, užlaikė net 9,- 
050 tarnų-vergų, kurie vadinos

SS

Vai kaip gera svajot
Užsimiršt, nežinot

Kas dejos ir dedas nuo seno...
Tik sapnuot ir sapnuot—•
Luotužėlį irkluot

Kur toliau nuo Nepakantos
* i kranto.

Didžią laimę atrast.
Sielos kalbą suprast,—

Už kasdienės žalos horizonto!
Netrukdykit mane,
BodžiovS mintįs... ar ne?

Paliuosuokit, ak!., nors va

Dar dvasia taip jauna,
Pastangų kupina,—■

Nenukrypt tik nuo savojo ta
ko.

Daug jų užaugino, kiekvie-

Mus vėjalis lydės... 
Sielos kalbą girdės

Luotužėlis vis plauks,
Ka sutiks?... kas sulauks?...

E, kam klaust! Tas teeinie

Netrukdykit mane
Mano skausmo sapne — 

Nedėkingosios mintis jus ma
no!

Luotužėlį žėgliuot,
Varsų jūron irkluot —

Atgaivint tą paliegusią vėlę.—

Vai, geriau pasvajot,
Užmiršt, nežinot —

Nežinot, kas jau dedas nuo
• seno...

Daug puikių rūmų, laukų ir 
pievų kiekvienai davė...

Vai lik nelygiai laimužės švie
sios dalelę lėmė.

Musų Maliauskas ir jam pa
našus “daktarai” jau suspėjo pa
smerkti didžiąją Francuzų re
voliuciją ir pasakyti, jog socia
listai laike tos revoliucijos dasi- 
leido pasmerktinų darbą.

Nei vienas nesistengs pagirti 
tai, kas yra bloga, nei vienas ne
sakys, kad francuzų revoliucijos 
melu nebuvo išžudyta daug gy
vasčių ir išeikvota nemaža tur
to. Bet nereik užmiršt, kad tai 
revoliucijai buvo prirengta dir
va ir ji anksčiaus ar vėliaus tu
rėjo įvykti. Kiekvienas sveikai 
protaujantis žmogus šiandien 
supranta, kad permainos (čia 
kalbu apie visą dlraiigiją bei jo
je įvykstančias permainas) dra
ugijoj įvyksta ne nuo vieno-kito 
asmens gero ar blogo noro, bet 
įvyksta todėl, kad jau ilgiaus 
taip gyventi negalima. Mes ži
nom, kad kitą syk Komos galy
bė buvo viešpataujanti visoj Eu
ropoj, bet kas ji yra šiandien? 
Vadinas, buvo tam tikros aplin
kybės, kurios iššaukė reikalin
gumą naujų amainų. Ir lai į-

ždutė, žibėti galėjo.

les dainavo...
Toli... toli,
Kur jūrelių bangos liūliuoja,

Bumuose puikiuose, sniego pus
nyse giliai pasinėrusi miega vie
na žemės dukrelių...

Jaunutė, skaistaveidė ar seniai 
dar jinai linksmai juokės, dai
navo.

Kaip paukštelis liuosai, link
smai žaidė, skrajojo augštai.

pakando,
sniego rubdis jaunąją apvilko, 
ledo grandiniais surakino, 
užbaugino-užmigde
ilgu,sunkiu miegu.
Ir miega skaistuolė, praeities 

laimę sapnuoja.
Tik per sapną kada-nekada 

prasi j nokia, da sunkiai sudejuo
ja, akis ašarotas praveria.

Bet vėjo greitojo sparnuotos 
dainelės ją vėl ramina, 
migdo, liūliuoja. Veltui pava

sarėlis šviesus ją meiliai žadina, 
vilioja, eilių vainiką pina,

meilužės dainas dainuoja. Vel
tui vasarėlė kaitriomis dienomis

O rudenėlis pasakas seka, auk
siniais lapais dainas dainuoja...

Verkia Ketaus ašarėlėmis.
Bet šalčio šiaurio sapnais a- 

pimta miega jaunutė.
Liūsta sena žeme-motutė, liū
sta senoji.
Gaila jai dukrelės, 
gaila rūtelės žaliosios, 
gaila jos dienelių jaunųjų.
Tylu, ramu aplink, tik vėjas 

sniegą švaisto, nešioja.
Pusnės bangos plaukia, lyg ju

ros banguoja.
O metai-dienos eina savo ta

kais.
Bet kas tai, kokie tai balsai, 

kas tai sinižė lyg Šimtametė 
na giružė.

Kas sulingavo, trenksmu 
judino pusnės bangas.

Tylus švelnučiai akordai 
nas, žadina miegalės širdužę.

meilės užšalusius jausmus gai
vina.

Pinas akordai. Dainos stebu
klų.

O senų kanklių stygos dreba, 
vaitoja.

se-

su-

Pi-

Tas pats buvo ir su francuzų 
revoliucija, šiai revoliucijai pri
rengė dirvą pati turčių k lesa. 
Tos klesos pastogėj, beje, turė
jo susisukus lizdą ir katalikų 
bažnytinė organizacija. Šalies 
turtai ir jos valdymas buvo ati
duota pilnai šios klesos žiniai.

Dabar pažiūrėkim, prie ko vi
sa tai privedė. Dar prieš pra
sidėjimą didžiosios francuzų re- 
voliucijos (1785—1799 bažnyčia 
Francijoj nemokėjo jokių tak
sų, bet valdė arba kontroliavo 
šalies turtų apie bilioną lyrų ver
tės. Apskaitliuojama, kad tarp 
1706—1789 metų bažnytine or
ganizacija išmokėjo valdžiai 
t. v. “dovanų keliu” 295,000,000 
lyrų. Vadinas, tų laikų bažny
čia buvo tikras amerikoniškas 
Wall Street. Bet knygos auto
rius Shailcr Mathows, A. M., ku
riuo vaduojuos rašydamas šį 
straipsnį, sako, kad bažnyčia jei
gu ir aukaudavo valdžiai pini
gų, vis dėlto jinai skirdavo la-

tom įplaukom, kurias ji gauda
vo iš valdžios iždo, neskaitant 
tų įplaukų, kur būdavo suren
kama kaipo dešimtine (tithes) 
— $36,600,000. Be to, augštes- 
nioji kunigų klika gaudavo ne
girdėtai dideles algas. Taip, 
131 arkivyskupas gaudavo me
tinės algos iš Francijos iždo nuo 
(Amerikos pinigais) $10,000 iki 
$20,000; klioštoriaus galva arba 
m'inyškų perdėtinis (abbot), tu
rėdavo metinės mokesties arba 
įplaukų nuo $60,000 iki $75,000. 
Kardinolas de Roban gaudavo 
$200,000 į metus. Ir kas čia vi
sa besurokuos. Augštesniojo 
stono kunigai tuomet gyveno la
bai palaidu gyvenimu; samdy
davus sau žemesniuosius, t.y. 
tuos kunigus, kur dar neatsiekė 
augštesnio “cino”, atlikimui ba- 
žnyt. apeigų, ir už labai menką

prižiūrėjo jo namus, buvo 4,000. 
Gimus jo dukteriai Elzbietai ir 
pasiekus jai vos vieną menesį 
amžiaus, josios pridabojimui 
tarnavo 86 asmens! Norėčiau 
paklausti darbininkes motinos, 
kelios tarnaitės prižiūri jos gi
musį sūnų ar dukterį?.

O to laiko karaliaus dvare pa
leistuvystė buvo pasiekus augš- 
čiausio laipsnio. Nuo to neatsili
kdavo ir kiti paryžiečiai, nes 
juk ir šiandien yra sakoma, kad 
iš Paryžiaus visos mados parei
na. Ponija užsiimdavo dau
giausia medžiokle. Tam tiks
lui buvo laikomi dideli žemes 
plotai Paryžiaus apielinkėse. 
Bet jie trypė ir laukus, jeigu 
tik jiems užsinorėjo tai padary
ti, ir neretai nušaudavo laukų 
darbininkus vietoj stirnų...

Tuo pačiu laiku, kada bago- 
čiai siautė, nežirtodami kur ir 
kaip mėtyti pinigus, darbo žmo
nės vaitojo po sunkia gyvenimo 
našta, apkrauti visokios rųšies 
mokesčiais. Francijos liaudis, 
darbo žmonės, milo bulvėmis ir 
vandeniu. Dauguma nežinojo 
kas yra geresne diena ir tik lau
kė išmušant tą valandą, kada 
jie galės pasiliuosuoti iš tos ver
gijos. Ir neapsiriko; atėjo va
landa ir Francijos liaudis, dar
bo žmonės, pareikalavo žmoni
škesnio pragyvenimo, šalyje už- 
Fiepsnojo revoliucija. Daug gy
vasčių reikėjo paaukauti ir daug 
šalies turto sunaikint.. Bet visa 
to kaltininkais juk buvo pati 
turčių klesa: nepakenčiamas iš
naudojimas privertė darbo žmo
nes sukilti prieš ją ir spėka pa
reikalaut sau prideramų teisių.

(kilų gale, kaip tenai nebūtų, 
bet Francijos liaudis nustebino 
pasauli. Tuolaikinis Suv. Valst. 
ambasadorius Francijoje, Tho- 
mas Jefferson, rašo: po trijų 
mėnesių po nuvertimo karališ
kos valdžios pasirodė, kad Fra
ncijos žmonės dauginus laimėjo 
laisvės, nei Anglija laimėjo su
dėjus visas civiles kares sykiu.”

Taigi negalima kaltinti Fran- 
dijos darbininkų, jeigu tenai į- 
vyko revoliucija. Jeigu jau kal
tinti, tai prisieina kaltinti tuos, 
kurių rankose buvo valdžia ir

sibankutijiine, kad jau ilginus 
gyventi nebuvo galima.

Mūšų Maliauskai turėtų dau
ginus atsižvelgti į priežastis ir 
aplinkybes, kurios nuvedė fran- 
euzus prie to žingsnio. Tauški
mas 
bes.

ir melai čia nieko negel-
—Mokinys.

Katytė
Jis perėjo tris ar keturis sy

kius išilgai kambario, priėjo prie 
šėpos ir pasiėmė Marga lio eiles. 
Pasirėmė ant skobnio kampo, 
pakėlė šviesą ir pradėjo vartyti. 
Pervertė bent du sykiu nesusto
damas, pagalios pradėjo skaity
ti “Kad, vėjui švilpiant, ežeras 
ūžia'’. Jis skaitė jas ir jo siela 
dar labiau pradėjo nerimauti.

Girdėjo, kaip už lango vėjas 
ūžia ir meta sunkias margis į 
stiklą. Tas vėjo vaitojimas 
skverble skverbėsi jaunuolio ši
rdin. Jautė ten didelį neužge
sinamą skausmą, kurs negalėjo 
tikrai pasakyti dėl ko. Kamba
ryje nieko nebuvo. Tik jis vie
nas, vienui vienas... Neturi kam 
savo sielos skausmų išsireikšti. 
Keturios kambario sienos, rodos, 
šaipėsi iš jo. O mažas kakalis, 
lyg ant keršto, baigė užgesti.

Beskaitant eiles jis prisiminė 
savo praeitį. Kūdikystės laikai, 
senos neužmirštinos vietos, —iš
mindžioti takai, takeliai... Moti
nos meilus žodžiai...

nay, turėjęs vietą Saintc-Croix, 
Normandijoje, kaipo klioštp- 
riaus perdėtinis, pats gauda
mas $11,400 meilinės algos, sam
dydavo paprastus jaunus kuni
gus už $210 metinės algos. Tie 
kunųįužiai taigi turėjo atlikti 
pono de Bernay džiabą, nes ji
sai pats mat gyveno Pary
žiuj... Vadinas, ne vien svietiš
kieji ponai varė platų naudoji
mo darbą, tą patį darydavo ir’gilumų išsiveržė:

meile ir nejučiom iš jo sielos 
Kad taip dar

Tvirti, ilgai dėvimi darbo deverykai
Kaip šie už

$250 & $350
Šio Čeveryko negali vir

šyti už jo tvirtumą, tar
navimą ir ilgos dėvėjimo 
kokybės.

Keikvienas vyras dirba
ntis dirbtuvėse, ant gelž- 
keliy, kasyklose, ukėse ir 
tt. turi turėti porą.

Pamėginkite porą ryto, 
ir “Sutaupykite Dolerį” ir 
daugiau.

Amerikos 
Didžiausia 
Čeveryky 
Vertė

^leioarll Sfioe Stores Co.
1314 S. HALSTED ST., TARP 13-tos IR 14-tos.
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MOTERŲ ČEVERYKUS ŠIOSE MUSŲ 
KRAUTUVĖSE: .)

VYRIŠKU IR MOTERIŠKU i 
ČEVERYKU SANKROVOS:

637 W. North Avė., 
Arti Larrabee

NORTHW ĖST SIDE:
2738 W. North Avė., 

Arti California Avė.
2879 Mihvaukee Avė., 

(Avondale).
1647 W. Chicago Avė.,

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

Tarp 63 ir Elevatoriaus stot. 
1605 W. 63-čias St., 

Arti Ashland Avė.
SOUTH SIDE:

3866 Cottage Grove Avė., 
Arti 39-to St.

836 E. 63-čia St.
Blk. E. Cottage Grove Avė. x 

9139 Commercial Avė.,
Tarp !)l-o ir 92-ro St. 

11331 Michigan Avė., 
(Roseland)

SOUTHWEST SIDE 
4731 S. Ashland Avė., 

Arti 47-to St.
WEST SIDE:

3205 W. 12-t.as St.,
Kampas Kedzie Avė. 

3536 W. 26tas St., 
Arti Clifton Park Avė.

VIEN TIK VYRŲ ČEVERYKU 
SANKROVOS /

107 W. Madison St. Į.
Tarp Clark ir La SalleSs

328 S. State St.
Larp Jackson ir Van Buren.

72 W. Van Buren St., 
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 Belniont.
3241 N. Clark St.,

Tarp Belmont ir Aklino.
1583 Milwaukee Avė., 

Arti Robey St.
14 S. Halsted St.,

Arti Madison st., *’*’
1221 Milwaukee Avė., 

Arti Ashland Avė.

Sankrovos Atdaros kas
V akai s Pirkėjų 

Parankumui
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausia draugas, kuris 
tikrai pagelbi nūo vištakių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienių.
Šių senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
,.LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLERIS parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliukų ttž 65 centus, nes jame yra gyduolių 

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

74-80 Washington Street. New York (

kartą nuvykus savo gimtiniu na
meliu”...

Už durų pasigirdo savotiškas 
keistas balsas. Jį perpylė šiur
pulys. Jis betgi nenusigando, 
drąsiai atidarė duris. Kambarin 
įslinko susitraukus, sušalus juo
da katytė.

Pažiurėjo jam į akis ir skur
džiu balsu sukniaukė, nei ko tai 
prašydama. Jis paėmė ją ant 
rankų ir pradėjo glostyti. Ka
tyte lipšniai galudėsi prie jo, tar
si ačiuodama už jo gerą širdį.

Bežiūrėdamas katytėm jau
nuolis ir vėl užsimąstė. Jam 
prisiminė senoji jo tėvynė.

Jis įsileido katytę šiltai! kam
barin, priglaudė ją nuo šalčio. 
Bet kas sušildo jo tėvus, brolius 
ir sesutes, ten toli audros apsiau
stoj Lietuvoj? —Tulelis.

Kodėl mes turim 
lavinties.

eniem gali būt svarbiu, brangin
tinu, kitiems mažiau vertas, a- 
bejotinas; o da kiti jį gali sau 
prisistatyti net pragaištingu.

Jis yra brangintinas tai gru
pei žmonių, tiems jaunuomenės 
sluogsniams, kurie žengia pro
greso keliu kartu su gyvenimu 
į laimingesnį, prakilnesnį gyve
nimą. Jis gali būti bevertis tiems 
darbininkams, tiems jaunuome
nės būreliams, kurie nepripažįs
ta gyvenimo ir nesistengia pa
žinti jį Jis gali pasirodyt niekin
gu, pragaištingu tai klesai, tiems 
musų visuomenės sluogsniams, 
kurie yra priešingi gyvenimo 
progresui, kurie nori sustabdy
ti tąjį progresą ir gyvenimo vai
rą pasukti ton pusėn, kad šian
dieninis pasaulis, su visa savo 
kultūra ir civilizacija, nugarmė
tų į tuos laikus, kurie dabar jo
kiu budu nebepri taikom i, neat
sako šendieninio gyvenimo ap
linkybėms

Vienas iš svarbiausių klausi
mų, kuris šiandie ’prics\mus 
stovi, yra: Kodėl 
mes turim lavinties? Jis yra la
bai svarbus musų progresyvei 
visuomenei, o ypač jaunuoliams. 
Todėl jis ir turi būti rimtai ap
svarstytas.

Lavinimosi klausimas, kaip ir 
Ičiti gyvenimo klausima i, 
yra visapusis, t.y. vieni 
jį gali suprastivienaip, kiti—ki
taip, kiti dar kitaip. Taip, jis vi-

Apie žmonijos pinnyneigą ir 
persikeitimą gyvenimo sąlygų 
aš čionai nekalbėsiu. Ne apie 
tai eina dalykas.

Jaunuoliai ir j aunuolės, turė- 
danri liuoso laiko, susirinkime 
į kokį kambarėlį i • visi bendrai, 
draugiškai svarstykime klausi
mą:—Kodėl mes turime lavintis. 
Jį besvarstydami labi 111 įsigilin
sime į gyvenimą. Susikoncen
travusios mumyse mintis iškels 
naujus klausimus, kuriuos be
studijuodami prieisime prie pa-
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1 gyveni- sako, jogei gyvenimas yra nei- nas, tai vietoj blizgučių užraši- 
varstant. kušiai sutvarkytas, kad reikalin- kit savo artimiemsiems darbi
as musų ga kas nors daryti, idant visa 
i valdau-1 tai pašalinus. Bet kaip?

čia tai mums labiausiai ir rei-ini kala mums geležinius 
Pamatysime, kad ačiū 

i visuomenės tvarkai.

kendusios ašarų klane, kad jau
ni, pilni gyvenimo energijos jau
nikaičiai be laiko nueina į kapus, 
tūkstančiai nekaltų mergelių lie
ka prostitucijos aukomis 
žiu, mes pamatysime 
nį, apie kurį daugelis 
nei nesapnavo;reginj, 
vardijimui mes n’ieku
rasime deramo žodžio.

me paskui lavinti savo naujuo
sius draugus, kurie atėjo pas 
mus ir nori \Tikt. žodžiu, lavi
nimosi suteiks mums ir musų

ninkišką laikraštį, kuris lankys 
jų stubas kožną savaitę arba 
dieną.

Aš neesniu priešingas ir tani 
nekuriu sumanymui, kad mes 
kaip Kalėdų dovaną paaukautu
me “fondan išgavimui laisves

tokį regi- 
iš musu v 

kurio pa
budo ne-

Kuomet visa tai pamatysime, 
, jei musų smegenis nors trudu- 
tį pajiegs svdikai veikti, mu
sų Mieloje kils didi atmonijimo 
audra kuri versdamos! iš musų 
krutinės, nei ta lava iš ugniakal-

pinti, paversti šipuliais visą tą 
blogą. — Po pirmam užsikarš- 
čiavimui mes betgi pajusime esą 
bejiegiais numesti nuo savęs, tą 
sunkią naštą. Sveikas protas 
mums tuoj padiktuos, jogei vi
sa tai negali būti pašalinta užsi- 
karščiavimu. Darbininkų klesa 
negali pasiliuošuoti iš dabarti
nio padėjimo koldi je nebus ap
sišvietusi, kolei nesupras savo 
klesos reikalų, ir nebus drūčiai 
organizuota. Mat susipratusiųjų 
darbininkų judėjimas šiandie re
ngiasi mokslinio socializmo pa
matais. Jame negali būt vietos 
kerštui, bet rimtam, nuosakiam 
darbui.

Kaip matote, klausimas ko
dėl mes turime lavinties savai- 
nh pasidaro aiškus.

Kad pamačius kurlink mes 
žengdami“ ir kas mums būtiniau
siai reikalinga kovoje už savo 
klesos reikalus, mes turime su
sipažinti su socializmo mokslu. 
O tą galime atsiekti studijuoda
mi praeities ir dabarties gyveni
ni) nuotikius, taigi lavindamies.

Tai viena nauda iš lavinimosi.
Antra, mes gyvename didelių 

visuomenių perversmių laiku. 
Taigi matydami tą didelę jau
nuomenės minią, neorganizuotą 
paskendusią prietaruos ir trug- 
danėią musų judėjimui, mes tu
rime eiti prie jos, aiškinti jai 
darbininku klesos reikalus, su 

c

patįs susipažinome

siškos naudos, ii“ duos mums 
supratimą apie tikruosius savo 
priešus ir draugus.

Kiekvienos tautos kultūra ir 
valstybės tvarka priklauso nuo 
tautos, nuo visos šalies žmonių 
apsišvietimo. Mes, lietuviai, a- 
eiu Lenkijos bajorijai ir Rusijos 
despotizmu, esame žymiai atsi
likę nuo kitų kultūringųjų tau
tų. Mums stoka veikėjų. Musų 
dirvoje jaučiama didelių spragų, 
kurias turime užtaisyti draugais 
iš musų pačių tarpo. Visos kul
tūringosios pasaulio tautos išbu
jojo bėgyje keliolikos šimtmeč- 
čių. Mums tą kultūros darbą 
reikia kaip nors greičiau atlikti, 
nes prie to verčia gyveninio ap
linkybės.

Matote, darbo begalės, jo at
likimui reikalinga išlavintų, e- 
nergingų jiegu ir pasišventimo. 
Visa tai randasi mumyse. Tin
giniavimui, aimanavimams, be
reikalingoms kalboms ir disku
sijoms laiko nė minutės^ Dabar 
laikas kovos už būvį. Todėl ne
gaišuodami darban. Lavinkimės 
kiek galėdami, painesnius klau
simų rišimui prašykime pa gei
bus daugiau žinančių musų 
draugų. iDrbkim, nesnauskim, 
o už metų-kitų pamatysim, jog 
padarėm tokį šuoli pirmyn dėl 
kurio kitos tautos šimtą, o gal 
ir daugiau metų dirbo. Todėl

Lietuvai”. Vis dėlto pirmoj vie
loj aš statau šelpimų musų bro
lių, nukentėjusių nuo karės Lie-

S. V.! Šios šalies kareivius, ku
rių tarpe randas ir lietuvių, šelps 
ir apdovanos visokios aristokra
tiškos draugijos. Bet kokios pa- 
šelpos susilauks musų broliai pa
bėgėliai, belaisviai ir politiški 
prasikaltėliai? Nedaug man ro
dos, turėtume džiaugsmo išgavę

butų kapuose. Taigi visupirma 
rdikia alkani papenėti, nuogi pri
dengti, o paskui jau siekti ko ki
ta.

Jaunuoliai (ės) pagalvokime,

pročių sekti visokius aristokra
tus ir bizirierius. Ypač gi dabar- 
tiniuojų laiku, kuomet pasau
lyj tiek daug blogo -yeidmainy- 
bės priespaudos ir vargo? Sa
kau pagalvokime. Ir badykime 
švęsti kitokias Kalėdas-susipra- 
timo, vienybės ir pasitikėjimo 
savim Kalėdas.

—Laisvės Kareivis.

Mandagumas

—A. Dvylis.
P. S. Kitą kartą pasistengsiu

Tai, rodos, aišku kaip diena, 
kad žmogus, kuris moka save 
kontroliuoti, niekur be reikalo 
neįsišoka, visuomet moka pa
gerbti svetimas nuomones, ta
riant apsieina su visais manda
giai,—-tokį žmogų visi myli ir

mums lavintis.

Kalėdom artinanties
Kalėdos artinasi, visi ir visos 

stengiasi kuo puikiau apsirengti 
ir savo artymuosius užganėdin-

Čia aš noriu tarti porą žodžių 
aipc musų progresyvųjų jauni-

kuriais mes
lavindamies.
stiprinsime
musų judėjimą padarysime 
vešu i u.

eikš ir visa

Trečią. Paskutiniuoju laiku

vo broliams, gentims, ir myli
mom ypalom. Aš nesistebiu iš 
senosios gadynės žmonių, kurie 
per amžius pripratinti pamėgd
žioti aristokratus, ir visokius 
biznierius; betgi nors pažangu
sis jaunimas turėtų pradėti nau
ją gyvenimą!

Daugelis musų jaunuolių,nors 
žodžiais ir pritaria naujai gady-

pralenkęs savo bendrus jaunuo
lius bažnytininkus, vis dėlto ir 
pas mus gana dažnai apsireiš
kia nemandagumo žymių. Tik 
atsilankykite jus Į by vieną su
sirinkimą ir persitikrinsite, kad 
aš kalbu tiesa. Dažnai ten dėl 4.
pačių mažmožių pradedama gin
čai, kurie galų gale nuveda prie 
bereikalingo, nemandagaus už- 
sigauliojimo.

Kokios \isa io pasekmės? Ugi 
vietoj atsiekti susipratimo, išriš
ti keliamąjį klausimą, dar labiau 
supainiojama jį, sukeliama dis- 
kusantų tarpe neužsi tikėjimą 
vieni kitais ir net žemą asine- j 
ninį keršiji. Vadinas, snsirinki-

tų organizacijų-kuopas. Vieni jų 

atsimeta nuo klerikalu, kiti nuo 
tautininku. Kiekvienam aišku, v
kodėl jie vienyjasi su mumis.
Jiems nusibodo tautininku ir

kitą: garbinimą senovės papro
čių. Jei pirkinėją blizgučius, da
lyvauja trukšminguose bažnyti-

gų-jaunuolių dvasią, nepaaksti- 
na juos prie tolimesnio veikimo, 
bet sunervuoja juos, atima pa
skutinį norą prie veikimo. “Te-

no, kad luo nieko naudingo dur

ti.

Copyright Hart Schaffner Marx

vestuvėse ir tt. Tokiu musų ne-j 
susipratimu tik naudojasi .įvai
rios rūšies biznieriai, padvigu-

aš pasiliksiu nuošaliai taria su
sinervavęs jaunuolis ir apleidžia 
susirinkimą. Kitame susirinki- 4.
me jau m iauk jo. O jeigu jis ir 
ateina, tai dažniausia stengiasi

Grafonola
and Cohimbia Records
| LINKSMU KALĖDŲ!
| Linkim visiems ColumbijosĮ Rekordu Pirkėjams.

Lt Siuomi primindami Gerbiamai Lietuvių
/ Visuomenei apie artinančiąsis Kalėdų

a1 t Šventes, maloniai pranešame, kad:
"• IUMUFTa JEIGU NORIT praleisti Kalėdų Šven- 

* r tę linksmai, ir jausmingai,
'JEIGU NORIT įteikt puikią dovaną sa- 

* vo namiškiams
JEIGU NORIT 
nas įdainuotas 
dainin kais,

JEIGU NORIT, kad Šventės, varduvės ir kitos iškilmės butų tikrai 
linksmos su Lietuviškais šokiais,

COLUMBlJOS REKORDUS.

ir pažįstamiems, 
girdėti savo šalies dai- 
geriausiais lietuviškais

Cehmbia Grafonola, Price $18

TAD REIKIA TURĖT
Ant visi) virš tolinėtu klausimų, suteiks 
Jums geriausj ir plačiausi paaiškinimą 
Naujai išleistas Colųmbijos Lietuviškų re
kordu Katalogas (už gruodžio mėn.), kurį 
galite gauti pas pardavėjus dovanai.

| Columbijos rekordų pardavėjai randasi 
visuose miestuose.— Kolumbijos rekordai 
tinka ant visų grajinamų mašinų. — Jei
gu negausi t katalogą pas musų rekordų 

' pardavėjus, rašykit mums.

Iš kebu šimtu Lietuvišku
name:

sekančius,

lo-cdliniai 75c.

MIKAS PETRAUSKAS, TENORAS, su akomp. ORKESTROS: 
E2356 (Lietuva, Tėvynės Musu.

(Tykiai Nemunėlis Teka.
E2357 (Birutė

(Kur Banguoji

KARALIENĖ.', ANIUOLŲ PARAPIJOS CIlOl 
E3188 (Pasisėjau Žalią Rūtą. E3290 

(Ant Kalno Karklai Siūbavo.

COLUMBIA „GRAFONOLA” mašinų

Columbia Graphopbone Company
International Record Department

102 West 38th Street

neli >.

(Loję Su.ijs h i: Kie no.. 
(Ko Liūdi Patinėli.

kaina $18 ir augščiau.

New York

atsimokėt savo oponentui. Tai-šaiškinti jam, kad jis klysta. O 
gi ir antrame, trečiame ir ket
virtame susirinkime vis tas pats:

gauliojimas ir rezultate pasi
traukimas iš draugijos arba 
dar blogiau,- suardymas pačios 
draugijos.

Tokių pasekmių duoda ne
mandagumas. '

Tas pats, tik gal dar žymes
nė j dalyj, apsireiškia ir priva
tiniame gyvenime. Dažnai esti 
taip, kad gyvenantįs daikte jau
nuoliai Vietoj rimto pasitarimo, 
pamokinimo menkiau nusima-

jeigu ir tdi neduoda lauktų pa
sekmių— pertraukti ginčą. At
sisakymas su juo ginčyties pri
vers jį rimtai pagalvoti, įsigilin
ti į klausimą. Ir jeigu jau jis 
neką nuo to tepasJimokins, tai 
bent kitą sykį nesistengs taip 
drąsiai “šokt į akį”, prirodinėti, 
kad auksas lai ištiesų yra mine
ralas, o nė metalas ir t. p.

*
Aš baigiu užreiškimu: jau

nuoliai (ės), daugiau mandagu
mo, daugiau nuoširdumo ir sa
vęs kontroliavimo! Nors mes ir 
esame tik žmonės, su visomis

sinių.
lis stengiasi įgilti jį: 
Jurgi, 
taip ir

isažinantis gudruo
li!, 

Jdnvaiki, manai? Ve, 
taip yra!”

Gali būt, kad tie “Jurgiai” bei 
“Jonvaikiai” neretai ir stengiasi 
įkalbėt nebūtų dalykų. Vis dėl
to, kiekvienas gali suprast, kad 
užgauliojimas jų neįtikinsime. 
Beikia imt laiko, mandagiai i-

bemis, vis dėlto paskutiniais ke
liais metais męs jau toli nužen- 
gėm progreso keliu. Tad nukra- 
tykjme pastarąsias nekuituriu- 
gurno dulkes. Bukime manda

gus ! —Latonis.

REIKALAUKITE 
SAVO GROSERNINKO

Kalėdoms Dovanos
Jums nereikia važiuoti į vidurmiestį pirkt Kalėdinių Dovanų. Vidurmiestyje 

kainos yra daug augštesnės. Pirkdami Kalėdines Dovanas musų Krautuvėje, jus 
sučedysite pinigus. Čia rasite didelį rinkini vėliausių madų Siutų ir Overkautų, 
kurie yra padaryti geriausių išdirbėjų.

Jus čia rasit rinkinį vyrams ir jauniems vaikinams marškinių, kaklaraiščių, 
šalikų ir tai}) visokių tinkamų Kalėdinėms Dovanoms daiktų.

Kurie atsilankys į musų Krautuvę prieš Kalėdas 
gaus Gražią Dovaną.

SCHULZE’S BUTTERNUT 
BREAD

SCHULZE’S
CAKE

VICTOR
RYE BREAD

vVITH THJE REAL Fl AVOR.

PARDUODAMA VISOSE 
GROSERNfcSE

Krautuvė 
Atdara 
Kiekvieną 
Vakara 
iki 
Kalėdų

CHICAGO CLOTHING 00
1922-26 So. Halsted Street,

J?
Chicago, III.

Viena Didžiausių Lietuviška Drabužių Krautuvė Chicagoje.
Savininkai: ANTANAS MARTINKUS ir PETER YOCIUS.

DATRIJ0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

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

Jackson Sts‘.
SIOUX CITY. !A

Columbia Grafonola, Price $55

Perkant Grafonolas ar re
kordus, tėmykite ši vaizbos 
ženklą, — tai yra ąetos rū

šies tavorų ženklas.

EXTRA DYKAI
SUSTOK IR SKAITYK!

Mes turime ką nors nepaprasto. Tas 
nustebinantis laikrodis naujo išradi
mo, apie kur| tikrai dar niekas negir
dėjo, yra naujaus.u išradimu šio šimt
mečio. Sulig jo praktiškumo liudija 
Įvairus žem.au aprašytieji faktai. 1) 
Sis laikrodis rodo valandas ir minu
tes kaip ir kiekvienas kitas laikrodis. 
2) Padirbtas tvirtai ir graliai iš ge
riausio metalo ir yra labai tvirtas, 
taip kad gaĮi būti dargi ugnyje ir ne
sudegs, betgi užteks visam amžiui. 
Užsukamas syk j j 8 dienas. 4) Vie
nodai rodo laiką ir daug geriau, ne

keiti laikrodžiai, nes nesivėlina dar 
nė viena minutė 5) Gvarantuotas 
metams. 6) Sveria 10 svarų. 7) 

budinamąjį varpelį ir taip gar
siai skambina, kad prižad ns kad ir 
nežinia kaip kietai miegotu. 8) Nak- 
tyje nereikia kelties iš lovos ir jieš- 

. . ... kot- degtukų, kad pamačius katra va-
Mnda, t.kUi naapausi knypkutį ir tuojaus 

J»*kro<l|. y> skambinti ir
*°‘ nauja kapo raSt.oee a ba kambario varpelis, pakvietimui pageidaujamos 

yp os 1*1 1 uri egzaminavimui lem)>ele apžiūrėji
mui akies burnos, dantų, gerklės ir nosies taipgi ir 

k x-,2) .ele,ktrikinę batareją nepaprastaik geibstančią gydymui įvairių ligų. 13, Turi taipgi 
1 apsaugotų nuo ugnies banka su dviem skyriais vie- 
M nas skyrius slėpimui pinigų, antras brangmenima 
H Bankas gi aprūpintas tvirtomis durelėmis su paslap
tį tingu raktu, kuriuo t k tas atrakys, kas žinos tų 
H paslapt) nuo musų, kurių išsiunčiame sykiu su laU 
V krodžiu. Tai dabar pamislykite, kokių naudu ir 
' ”».r»nkumn galite turėti š šio laikrodžio. Nedaro 

skiitumo kaip ir kur pirktumėte tų geriausių laik- 
lodį, bet jus nerasite geresnio laikrodžio kaip šis, 
ir kiekvienas kas tik jį pamatys, tuojaus pasidabos. 
Tokia laikrodis privalo rasties kiekvienuose namuo
se, kadangi yra didelė nauda ir papuošimas. Tas 

ia, bet turėdami tuo laiku didelį sandėlį, mes tik trum- 
r., ------ , ----------- v<t kurią perkame iš dirbtuvės, t. y. po 89.7fi. Kas pirks
nuo musų tų hiikrodj, tas* gaus visai dykai šį Moteriškų laikrodėlį su branzalieta (wrist 

xi i_... j. . ... .... .................... . Taigi, jeigu nori įsigyt tų moteriŠ-
---- II-----1_ Kas pas 

tai atsiųskite tiktai 50c mar-
-----—_ -------- y ...o vuvjnuo „joiųniiuv jums n, luiKiuui ir iuiKrvuei| ou oranzaneįu.
Likusius pinigus tai yra $9.25 užmokėsite, kuomet jau atsiimsite savo namuose pirkinį.

laikrodis yra vertas $20.00 mažiaus
pų laikų pardavosime už tą kainų.
i  ------ ; * - ’ ” ’ •* 2 „  .  ........ j  „    

mus pirks šį laikrodį, tų laikrodėlį gaus visai dykai. Taig:, .
vvatch) paauksuotų 11 karato auksu, kuris sankrovoje kainuoja mažiausia $8.00.
ką laikrodėlį sau arba kani kitam kaipo dovanų šventėms, t„:
kėmis rankp nigių, o mes tuojaus išsiųsime jums šį laikrodį ir laikrodėlį nu branzalietu. 
Likusius pinigus tai yra $9.25 užmokėsite, kuomet jau atsiimsite savo namuose pirkinį, 
lodei, jeigu norite pas naudoti šiuo nepaprastu pasiulijimu, tai neatsidėliokite iš dienos 
Į dieną, tiktai rašykite tuojaus mums.

ROYAL WATCH COMPANY, Dept. 95
4602 So. Bishop Street, Chicago, Illinois.

Skaitykite ir platinkite vienintelį Rusuose lietuvių 
darbo žmonių laikraštį

“Naująją Lietuvą”
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 darbą. Pade 
kitę, kuo galite! Kas raštais, kas pinigais, kas pata
rimais!

“Naujosios Lietuvos’’ kaina Amerikoje: 
Metams 9 rubliai; pusei metų 4% r'ub.

ADRESAS.

“Naujoji Lietuva”
Podolskaja, 15 Petrograd, Russia



ji

CHICAGOS ŽINIOS j
Jay, 7038 Justine gt.

Minėti blogdariai įsiprašė p- 
ios Jay kambarin sakydamies, 
kad jie esą alkani. Jay priren
gė jiems valgį ir jau buvo be
nešant! ant stalo, kuomet vie
nas vagilių atstatė revolverį ir 
pareikalavo pinigų. Gavę 40 do
lerių, “alkanieji” blogdariai išė
ję savais keliais — palikdami 
nepaliesti prirengtą jiems valgį.

Meta darbą
Kelios moters — laiškų nešio

tojos jau esą metę savo darbą. 
Sunku. Vyrai tevelkie tuos 100 
svarų krepšius —. pasakiusi vie
na apleisdUma savo darbą.

SOCIAL-DEM. KLIUBAS

Menševikų Grupos Reorga
nizavimas

Chicagos Grupa Organizaci
niam Rusijos Social-Demokratų 
Darbininkų Partijos Komitetui 
Bendradarbiauti nutarė savo 
vardą pakeisti ir reorganizuo- 
ties į “Rusijos Social-Demokra
tų Kliubą.”

Reorganizavimos priežastis 
ta, kad paskutiniame suvažiavi
me Petrograde, rugpjūčio 19— 
26, menševikų centras Rusijoj 
-—• Organizacinis Komitetas — 
panaikinta, o jo vietoj sudaryta 
“Jungtinės Rusijos Social-De- 
mokratų Darbininkų Partijos 
Cen t ra I i n is Ko m itetas.”

Kaip žinia, tame suvažiavime 
dalyvavo visos Rusijos, Kauka
zo ir Bando menševizmo sro
ves, o taipjau ir partiniai bolše
vikų (grupa “Novoi Žizni”) ele
mentai, išskiriant leniniškio 
krypsnio anarcho-bolševikus^ 
atsisakiusius dah'vauti bendra- 
me partijų suvažiavime ir sure
ngusių nuosavą slaptą suvažia
vimą.

Rusijos Social-Demokratų 
Kliubas, jungiantis dabar akty
viuosius įvairių tautų socialistų >111031 LIS |AcllIlŲ IclllllJ SOC IdllSllJ I

kuopų darbininkus Chicagoj, Šimtas tūkstančių
Halifax*uikaipo artimiausią sau uždavinį 

statosi jungti daiktan visus soci- 
al-demokratinius elementus bc- 
ndram darbui — skleidimui so- 
cial-demokratinių idėjų plačiuo
siuose rusų ir iš Rusijos paei
nančių žmonių sluogsniuose 
Chicagoj ir apiebnkėse.

Laikinajam Kliubo Komitetui 
pa vesta sutaisyti naujosios or
ganizacijos jstatų projektas.

Komitetan išrinkta dd. I. La- 
veter, G. Fišer ir M. Cliinoi.

Naujosios menševikų organi
zacijos įstatų pamatai) projek
tuojama padėti šitoks principas: 
Rusų. Social-Demokratų Kliubo 
nariais gali būt tik asmens, pri- 
pažįstantieji Jungtinės Rusijos 
Social-Demokratų Darbininkų 
Partijos programą ir rinkimų 
platformą, už.Mimokantįs parti
jos kason nario įnašas ir pasiža
dantis klausyti partijos įstaigų., 

Sočia l-demokratai menševi
kai, norintįs įstoti Kliuban, te
sikreipia asmeniškai arba raštu 
į sekretorių sekamu adresu: E. 
M. Leveter, 2723 W. 15th St., 
Chicago, III.

Laikinasai Komitetas.
. ............... ■. ■III ■!•!■■■»

Apiplėšė 
du banku

Penki nežinomi banditai va
kar prieš piet užpuolė La Gran- 
ge State banką. Grasindami re- 
volveriais banditai privertė ban
ko kasininką atidaryti saugiąją 
šėpą. Plėšikai, pasiėmę 15 tūk
stančių dol. auksu ir 10 tuksian
čių popieriniais pinigais nuva
žiavo savais keliais — Chicagos 
linkui. Tuoj duota žinia poli
cijai. Nors urnai buvo apstaty
ta visi keliai ginkluota policija, 
bet plėšikų kol kas dar nepasi
sekė pagauti.

Antras užpuolimas buvo pa
darytas ant Pinkert’s State ban
ko, 481(1 \V. 22 gt. Iš čia išsi
nešta aštuoni šimtai doleriu, c 

—........ III— I'< t
Alkani vagiliai

Policija j ieško dviejų blogda- 
rių, kurie vakar apiplėšė p-ią EI.

■iniiiiniHiiiiiiMiiiaiffliM
JĮ Reikalaujama Angliakasių | 
B SAYLOR COAL COMPANY, Carney, Iowa, iki J| 
■ Dės Moines, Iowa valstijos sostynė.

Mus žmonės uždirba nuo $80.00 iki $140.00 i 2 savai t i, ka- Hs 
p== dangi mes turime pilną aprūpinimą kary ir dirbama kasdien. === 
f= . Carney yra 20 minutų važiavimo nuo puikaus miesto*Dės = 

Moines, su 110,000 žmoniy. Paimkite Fort Dodge, Dės Moi- 
nes ir Southern R. R. nuo Dės Moines, Iowa.

Gerinamai $2.00 rendos už kambarį į mėnesį. Bažnyčios, ~ 
mokyklos, pasilinksminimai, sankrovos.

Atsišaukite ypatižkai tuojaus į kasyklos superintendcn« = 
=5 tą arba rašykite dėl platesnių Informacijų į
J Saylor Coal Co., ... Carney, Iowa. H

■IIIIIIIIIIIIIIIIIUlMHIIIIIIffllhllllHIIIN

Apsunkino 
susinėsimus

Vakar naktį ir dieną Chicagoj 
ir apielinkese siautė didele pū
ga. Suneštieji pusnynai vieto
mis žymiai apsunkino geležin
kelių komunikaciją. Bijomasi, 
kad Chicagai delei to nepristyg- 
tų anglių. Geležinkelių kom
panijos betgi tvirtina, kad šian
die pat busią nukasta suneštieji 
pusnynai ir geležinkelių vaikšti
nėjimas įeis į normales vėžes.

Chicagoje jau tapo surinkta 
arti šimto tūkstančių dolerių 
apkų pašelpimui nukentėjusių 
Halifax’o gyventojų. Apie pusė 
tos sumos jau esą pasiųsta į Ha- 
lifax'ą.

Areštai
Policija areštavai keturis vy

rus sąryšyj su p-ios McCafferty 
nužudymu, kuri vakar rąstą už
smaugta name 838 N. Hoyne gt.

WESTSIDE

Kuopų veikimas. — 
Išleistuvės.

Gruodžio 8 <1. Meldažio sve
tainėje įvyko puikus koncertas, 
kurį parengė LSS. 138 kuopos 
mišrus choras, iš Cicero. Rei
kia pasakyti, kad ciceriečiai vi
sados parengia puikius pasilin
ksminimus ir publika pilnai už
siganėdina. Tdip ir šį kartą. 
Vakaro programas susidėjo net 
iš aštuoniolikos gabalėlių — dai
nų, solo, muzikos ir tt. Publika 
ramiai klausėsi iki pat galo, ir 
kiekvieną programe dalyvavusį 
gausiai apdovanojo aplodismen
tais, o ypač rusų ir ukrainų cho
rus, vedamus p. J. Rutkovskio.

Po programai sekė šokiai ligi 
vėlyvos nakties. Galimas dai
ktas, kad rengėjams nuo to pui
kaus vakaro Mks šiek-tiek ir 
pelno. Lauksime daugiau tokių 
vakarų.

Iš LSS. 22 kp. veikimo. — Su- 
batoj, gruodžio 8 d., LSS. 22 kp. 
laikytame savo susirinkime 

v

tarp kitko nutarė perkelt susi
rinkimus iš subatos į ketvergą. 
Taigi dabartės susirinkimai atsi
bus kiekvieną pirmą ketvergą 
kiekvieno mėnesio 8 valandą va
kare, NUMeldažio svetainėje.

Pereitą utarninką turėjo į- 
vykt kuopos diskusijos temoje; 
“Ar mes, socailistai, turim savo 
vadovų klausyt, ar kontroliuot 
juos?” Del nekuriu priežasčių 
diskusijos betgi neįvyko. Taigi 

toj pačioj temoj bus diskusuo- 
jama ateinantį utarninką 18 d. 
šio menesio.

Trumpoj ateityj rengiama ir 
agitatyviškos prakalbos. Kal
bėtoju nutarta pakviesti daktarą 
Montvidą. Tiek šį syk iš dvi
dešimt antrosios veikimo.

0 * W

Pereitą nedėlią Dr. Biežis su
sikvietę pas save savo draugus, 
idant atsisveikinus su jais. Ji
sai išvažiuoja į kariuomenę. Šie 
bevalgydami vakarienę sakė 
spyčių Visaip išgirdami jį. Dar
gi d. Uktveris, sakydamas savo 
spyčių, užreiškė, kad Dr. Bie
žis ir socialistams buvęs gerai 
žinomas. Tik nepasakė, kaip, 
Welll well... Anton Jusas.

Lavinimus 
vakarai

Chicagos didžiausioji lietuvių 
buveinė yra Bridgeport. čia 
randasi ytin žymus būrelis lie
tuvių, taigi progresyviškos vi
suomenės. čia gyvuoja LSS. 4 
kuopa. Galima drąsiai pava
dint ją didžiausia LSS. kuopa.

Gi LJS. Lygos Linoj i kuopa 
jau treti metai kaip susitvėrė, 
narių skaičius siekė netoli šim
to.

Minėtos dvi kuopos nutarė su
rengi bendromis spėkomis la- 
vinimos susirinkimus. Pirmas 
toks susirinkimas atsibus gruo
džio 14 d. Vėliau kiekvieną sa
vaitę bus rengiama lavinimosi 
susirinkimai. |

Draugai ir draugės, kurie no
rėtų lavinties, tegul atsilanko. 
Nieko tai nekainuos, bet nauda 
bus didelė. |

Pirmas lavinimosi susirinki
mas atsibus Fellowship House, 
831 W. 33rd PI.

ROSELAND.
Moters veikia

LMPS. 25-toji kuopa smar
kiai auga. Kas susirinkimas vis 
kuopon įstoja po 6- B naujas 
nares. Tiesą pasakius, tai Ro- 
selande didesnis nuošimtis mo
terų yra susipratę, taigi pasiliiio- 
savę nuo senovės prietarų. To
dėl nieko stebėtina, jei tokiu pa
lyginamai trumpu laiku vietinė 
moterų kuopa spėjo išaugti ii’ 
net pralenkti tūlas senąsias dra
ugijas. • (

Nedėlioj, gruodžio 16 d., kuo
pa rengia muzikališkai-vokalį 
vakarą agitacijos tikslais. Nori
me mat, kad ir musų f likusios 
draugės, kur dar neprisidėjo prie 
šios draugijos, įstotų jon ir vei
ktų su mumis išvien.

Taigi kviečiame jus, draugės, 
atsilankyti ir susipažinti su šios 
draugijos tikslais. Turime pa- 
kvietusios kalbėtoją, kuri mums 
išaiškins neatidėliotinuosius mu
sų reikalus. Musų išganymas 
tik musų Vienybėje, tariant orga
nizacijoj. —J. Grybienė.

NORTH SIDE.

Iš draugijų veikimo
Nedėlioję, gruodžio 9 d., Chi

cagos Lietuvių Draugija Sav. 
Pas. laikė savo susirinkimą. 
Tarp kita tapo išrinkta ir nau
ja draugijos, valdyba. Jon įei
na: pirmininku drg. Galskis, 
iždiiiinku Čepukas, protokolų 
sekretorium drg. V. Ascila (Lie
tuvių vyrų kvarteto narys), fin. 
sekr. V. Briedis. Pirmu kartu 
draugijos gyvavime tapė išrin
kta į valdybą ir viena moteris 

draugė Kaitienė, iždo globė
ja. Buvo nominuota ii’ daugiau 
moterų į pirmininkus ir iždini
nkus, bet atsisakėt Mat dar vis 
nedrįsta kartu su vyrais daly
vauti viešame veikime.

Beje, draugija rengia prelek- 
ciją, kuri įvyks nedėliojo, gruo
džio 16 d., Pi’ospect BuikHng sv., 
1152 Ashland avė. Skaitys Dr. 
Montvidas. NorthsicPečiai turė
tų nepraleis t tos paskaitos.

—D—tis.

Didelis viešas 
susirinkimas

Šiandie Liaudies Taryba (Pc- 

NAUJIENOS, Chice 
oplc’s Council) rengia didelį 
viešą susirinkimą —- prakalbas 
Wicker Park svetainėje, 2040 
North avė., netoli Milwaukee ir 
Robey gatvių. Pradžia lygiai 8 
vai. vakare.

Kalbės Seyiuour Stadinan, Ir- 
win St. John Tucker, William

Vieta pirkti vyrams Dovanas
Jam patiks Drabužiai kaipo 

Kalėdų Dovana
Pirkite iš anksto Kalėdinės reikmenis

OopyrlghlHart Bohaffnir A Marš

pats dėl savęs — vyry sankrovo
je. Čia yra keletas naudingų dai
ktų, kurie patinka vyrams, susi
taikant su jų kaina.

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

tavos; puikios petrenos.
Pančiakos—šilkinės arba kito

kios, visos naujos spalvos, su
dėtos kalėdinėse dėžutėse.

Šleikos .
Nosinės—su raidėmis arba be, 

kalėdinėse dėžutėse. /
Šalikai Kalnieriai(
Diržai Šilko paraiščiai
Spinkos Špilkos į šaliką
Sagutis Kepurės

SANKROVA iš savo pusės žiu 
ri, kad jus ilgai būtumėte 

užganėdinti nupirktomis joj pre
kėmis. Ji mėgsta dargi ką nors 
geresnio, 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, toiletinis kelionei setas, 
keletas kitų naudingų daiktų.

Nupirkite jam ką-nors Kalė
doms, ką jis brangintų, ką nors 
tokio, už ką jis atmintų jus daug 
sykių.

‘ 1 Drabužių Dovana dėl musų pa- 
' daryta Kart Schaffnerio and 

Marx’o ir kitų augštos rųšies siu
vėjų, butų kaip tiktai atsakantis 
daiktas.

Mums butų malonu atmainyti 
kiekvieną pirkinį dėl parankumo

• pirkėjo, jeigu pasirodytų reika
linga. s:

Mes turime stailės dėl pasirin
kimo visų: tėvui, sunui, broliui, 
vyrui, arba mylimamjam.

Vyrų Siutai ir Overkautai pa
daryti Kart Schaffnerio ir Mar- 
x’o ir kitų augštos klesos siuvę- 
jų— : i.’4l

$15, $18, $20, $25 
ir aukščiau iki $7 5

AL būt jus norite nusiųsti ką 
nors kaikuriems kareiviams 

“į frontą” arba “j buveinę”. Jus 
galite būt užtikrinti, kad jie pa
brangins jųsų nors mažą atsimi
nimą, jeigu jus norit, 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 spalvų ir petren. 
Naktiniai Marškiniai Pajamos 
Skėčiai Pirštinės
Full Dress graznos Apatnešos 
Kaklaraiščiai—kaikurie labai puikus 

surišami, po $1.50.

Dovanos nuo $3 iki $5

GAL būt šis surašąs suteiks ką 
nors tokio; reikalaukite jo. 

Mes galime jį turėti šioje sankro
voje, jei mes neturėtume mums 
bus malonu įgyti dėl jųsų

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

spalvų.
Puikus Waistkautai
Šilkiniai Skėčiai Pirštinės 
Maudynei ir pailsiui aprėdalai. 

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 priediniai 

čeverykai.
Roseland’o Geriausias ir Didžiausias Drabužių ir čeverykų Namas

Bach Bros.
Michigan Avė. prie 115-tos gatv.

Namas Bart Schaffner & Marx Drabužių

STETSON HATS

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

ra ten kur vyras perkasi daiktus

Kambarinė Baseball dykai su kiekvienu vaiko Siutu, Overkautu ar 
MackinavvKauteKu.

gQ, Ui-
Bross, Lloyd Wm. Krusse ir bu
vęs American Socialist redak
torius d. Louis Engdahl.

Visi tie, kur supranta anglų 
kalbą, būtinai privalėtų atsilan
kyti į min. prakalbas.

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 AKIŲ SPECIALISTAS

Akla Egzaminuoja Dykai
Gjmnimm yra tol- 

člai, kada pranyksta 
ragėjimaa.

Me» vartojam page
rintu OphthalmoMi*.

atkraipiama t vaikai 
Valandoi: nuo • ryta 
Iki 9 vakaro; nadUd. 
nuo 10 iki 11 diaaa.

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4317

Tel. Armitage 984

OR. A. J. KARALIUS
Gjiljlo|is Ii Chlroifis

K-S PIN DŪLIAI
2121 N. Western ava.

Valandos: 9—12 ryte; 8—9 
vakare.

Telephone Yards 5033

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chlcage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li

pyto ir nuo 5 iki 8 vakar*.

■ ,■■■■■■ ■ - .. ..........-..... . ......  • ■ -M

DR. M. HERZMAN
IŠRUSIJOS

Gerai lietuviam* ttoornaa per 18 mo
tų kaipo patyria gydytojai, chlrurgaa | 
ir akuierii.

Gydo aitrias ii chroniikaa ligas, vy
ru. moterų ir valkų, pagal naujauilM 
metodas X-Ray ir kitokiui elektroe pro
tais ui.

Ofisas ir Labaratorija: 1921 W. Ittk 
8t. neUH FUk St.

VALANDOS: Nuo
4 8 vakarais. Telephone
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted

VALANDOS: 8—9 ryto, tikUL

DR. WHITNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 metai praktikos

PASITARIMAS DYKAI
Dr Whitney

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

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

Sugabiai ir greitai patarnauja 
prie gimdymo ir šiaip Įvairio
se moterų ligose. Prižiūri ligo
nes ir duoda patarimus mergi
noms bei moterims.
1436 N. Ashland Avė., Chicago^

D R. G. M. GLASER
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

8149 S. Morgan St. kerti 82 sL 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiky 

Taipgi ChroniŠky Ligų 
OFISO VAI.ANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephonc Humboldt 1271.

M. SAHUD M. D.
Senai Basu Gydytojai Ir Chlnarraa.

Specialia  tai Moteriikų, Vyriikų ir 
Vaikiokų, taipgi Ohroniikų Ligų-
OFISAS; 1&79 MUw*uke« Avc 

Kampai North Avi , Kambary! BM.
VALANDOS: 8:80 iki 10 iiryto 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakaro.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*•

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2roi 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka
rui. Ncdėliomia nuo 9 iAryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

DR. W. Y8SZKIEWICi

LIETUVI8KA8 AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas tari skaudamas arba silpnas akx 
galvos skaudijimo, atsilankykite pas i 

1155 Milwaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakam.
UedMianis nuo 9 rvto iki 1 po
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Pranešim.•
Subatoje, 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 tų dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
vasekmingiausių, kad parodžius ger
biamai Žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

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

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

LSS. 8! kp. priešmetinis susirinki
mas įvyks ketverge, gruodžio 13 d. 
7:30 vai. va., Liuosybės syet., 1822 
Wabansia avė. Yra labai svarbių 
reikalų. Malonėkite visi draugai ir 
draugės atsilankyti. —Valdyba.

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

—Valdyba.

Roseland, III—Nedėlioj, gruodžio 
16, LMPSA 25 kuopa rengia muz*ka- 
liškai-voknlišką vakarą, K. of P. sve
tainėj, 11037 Michigan avė. Pradžia 
6:30 vai. vakare. Po programoj la
bai puikus žiurstinis balius su kon
feti! ir tt. Draugai ir draugės, ne
praleiskite šio puikaus vakaro.

—Komitetas.

Roseland, III. LMPSA. 25 kp susi
rinkimas kurs pripuola nedėlioję, 
gruodžio 16 d, neįvyks iš priežasties 
kad ta dieną bus musų vakaras. Su
sirinkimas perkelta į gruodžio 23 d. 
Aušros kambariuose, 10900 Michigan 
avė. Draugės, nepamirškite skait
lingai atsilankykite ir naujų narių 
atveskite. Sekr. J. Grybienė.-

. .Visų arlistų-lošėjų, kurie prižadė
jote Lietuvių Moterų Apšvietus Dra
ugijai lošti veikalą ėglė žalčių Ka., 
meldžiame susirinkti ant repeticijos 
nedėlioj, 16 d. gruodžio, 2 vai. po 
pietų, Aušros svet. —Komitetas.

RAKAN DA1
EXTKA

Jauna pora priversta paaukaai •• 
vo puikius, beveik naujus, rakandai 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly 
ėios setas, tikros skurus, ui $2b Vė 
tinusios mados valgomojo kambarį* 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
puri, taipgi $525 pianu su 25 m. 
rancija už $115 ir $225 Victroia •» 
brangiais rekordais už $60.00 Si* 
yra retas pigumas ir jums apsina 
kės patirti nežiūrint kur Jus gyv* 
nat. Viskas vartota vos 9 savaite* 
Parsiduos taipgi po vien*. Atšilau 
kitę tuojaus Gyvenimo vieta: 1123 
So. Kedzie avė., erti 22-ros gat 
Chicago. III

N AMAI-ŽEMĖ

DRAL’GUUb IR ORLA 
N1ZACIJOS.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas:

DRAUGIJOS

Komisijos susirinkimas p. šerno 
reikalais įvyks gruodžio 16 d., 1620 
Pt-ocpvck (?) St. ant antrų lubų. Ko- 
i m sijas nariai prašomi visi atsilan- 
k\ti susirinkimam —B. Kazlauskas.

thretekcijos. — Chicagos Lietuvių 
Draugija Sav. Pašalpos rengia pre- 
h-kojas temoje “Sveikata ir savi- 
tm-puiis susišelpimas. Skaitys Dr. 
A. Mmilvidas. Tie, kurie norite būt 
sve*ki ir įdomaujate, kaip galima 
lengvai susišelpti nelaiminguose at
sitikimuose, malonėkite atsilankyti į 
prelctecijas nedėlioję, gruodžio 16 d., 
2-naą valandą po pietų, Prospect 
Buikling, 1152 N. Ashland Avė., ka
mpas Division st. Inžanaa visiems 
dykai. Kviečia Komitetas.

Didelis “Naujienų” balius įvyks ne
dėlioj .gruodžio 16, P. Pakšto svet.. 
1837 W. 1 llh St., Cicero, III. Baliaus 
pradžia 3 vai. po pietų. Programų— 
7 vai. vak. Inžanga 25c porai. Pro- 
gramr kalbės drg. P. Grigaitis, Nau- 
jtenti redaktorius ir kiti. Bus keletas 
monologų ir deklemaciju, o prie-to 
bus kaip kas ir extra. Naujienų šė- 
rininkai, Naujienų skaitytojai, pla
tintojai ir rėmėjai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį Nau
jienų balių. Kviečia Naujienų Ben
drovės Ciceros distr. šėrininkai.

LSJL. 1 k p. ir LSS. l-tos kuopos 
bendras lavinimus susirinkimas į- 
vvks-gruodžio 13, 7:30 vai. vak., Fel- 
)owship House, 831 VV. 33rd place. 
lekciją laikys A. Petratis. Inžanga 
dykai. —F. šeštokas

. .Rockfordiečių domai. LSS. 75 kp. 
susirinkimas įvyks gruodžio 16, 1:30 
vai. po. pietų, K. of P. svet., 218 S. 
Main str.—Draugės ir draugai, mel
džiu atvykti paskirtu laiku, nes yra 
svarbiu reikalų: valdybos rinkimai, 
rajono viršininkų rinkimas ir tt.

—A. Meldažis.

TMI). 28 kuopos priešmetinis su
sirinkimas atsibus gruodžio 13 d., 
7:30 vai. vak. M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 pi. Ateikite visi nariai: gau
site knygą “Kultūros istorija”. Be 
to yra iš centro valdybos svarbus 
pranešimas. Rinkimas valdybos ir 
tt. Taipgi ateikite ir tie kurie no
rėtų priklausyti prie T. M. Draugi
jos. Dabar prisirašę gaus 1917 melų 
leidinį—Kultūros istoriją—veltui.

TMI). 2 8kp. Valdyba.

LSS. .37 ku°pa laikys savo prieš- 
nictinį susirinkimą ketverge, gruo
džio 13 d., 8 vai. vakare.—Draugai 
ir draugės, visi skaitmeningai atsi
lankykite. Reikia išrinkti nauja val
dyba ir daug kitu svarbių reikalų 
aptarti. Rašt. K. Kazlauskas.

SLA. II Apskričio kuopos malonė
kite prisiųsti atstovus į II SLA Ap
skričio metinį susivažiavimą, nedė
tieji, gruodžio 16, 1917, 10 vai. rvto. 
Mildos svetainėje—3142 So. Halsted 
St. Geistina, kad visos kuopos daly
vautų. —S. Kvietkauskas.

Rusijos Išeivių Socialistų Organi
zacijų Chicagos Konferencija laikys 
savo posėdį nedėlioj, gruodžio 16, 
10 vai. rvto, Rusų svetainėj, 1149 N. 
(jonpbell avė., kampas Division st. 
Di»nn< varkin padėta Revizijos ko- 
nnaijos apyskaita ir kiti svarbus 
JclaMMmui Visų Organizacijų dele- 
gatai privalo atvykti. —Sekretorius.

L I’ I) l‘aš. Kliubo priešmetinis 
Miąh-inkimas įvyks nedėlioj, gruo- 
džio 16 d. 2 valį po pietų, J. Mikala- 
mmo svet., 2331 S. Leavitt st. Gerb. 
nariai, visi pribukite, nes bus rinki
mai naujos valdybos ir, daug kitu 
Svarbių reikalų reikės aptarti. At
siveskite ir naujų narių prirašyti.

•—Valdyba.

Muskegon, Mich.—LSS. 246 kuopos 
mėnesinis susirinkimas ’jvyks pas 
d. J. Ivanauską, 636 7th St., R 5— 
ViM draugai atsilankykite, nes bus 
rvakffDa nauja kuolais valdyba, o 
tafetfi ir kiti reikalai reikės aptarti. 
Stnirinkimas įvyks gruodžio 16 d. 
1:30 v. po pietų. —Valdyba.

LSJL Mandolinų Orkestrą rengia 
koncertą su plačiu programų Suba- 
toj, gruodžio 22, Mildos svet., ant 
trečių lubų, 7:30 vai. vak.

—Rengimo Komitetas.

8L Charles, III.— LSS. 177 tos kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvvks 
nedėlioj, gruodžio 16 d 10 vai. ryto, 
pas Petrą Walintą. Meldžiam visus 
narius atsilankvti ir nauju atsivesti.

Kviečia —Sekretorius.

pFH*^metinis Keistučio Kliubo su- 
sitinkimas įvyks nedėlioj, gruodžio 
16 d. Liberty svet., f vai. no pietų 
(39 pi. ir Kedzie avė.). Nariai, visi 
malonėkite atsilankvti laiku, nes yra 
daną svarbių reikalu, kurie buvo a- 
tidėti šiam susirinkimui. Atsiveski
te ir naujų narių. —J. Gustaitis.

Lietuvių Moterų Apšvietog Drau
gija rengia vakarą su perstatymu. 
Bus lošta “Eglė žąlčiu Karaliene”. 
Vakaras įvyks sausio 27 d.. 1918 m. 
C.S.P.S. svet. Todėl meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die
ną. —Komitetas.

Temoje “Bolševizmas Ir Social- 
Demokratija” skaitys referatą, rusų 
kalba, M. Khinoy nedėliojo, 16 d.' 
gruodžio 1917 m. Referatą rengia 
Rusijos Social-Demokratų Kliubas. 
Pradžia lygiai 2:30 vai. po pietų. In- 
žanga dykai. Adresas: kertė lloyne 
avė*, ir Division st., Bergo mokykloj.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul iųsų randa moka už jūsų na

mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis namas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132%. 
Del platesnių žinių atsišaukite:

45th St. and Savvyer avė.
Agentas pasisiuntimui

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

K. JURGELIONIS, Vicc-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago, III. 

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

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, IR 
JULIA ŽEMAITĖ.

2919 W. Division St., Chicago, III.

DR-STĖS “LIETU VUb BALSAS” 
VALDYBA, KENOSHA, WIS. 

Kaz. Braževičius, 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 Mihvaukee avė. 
VL Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

• • 653 Garden St.
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jenne St 
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Quince 
Juoz. Jurevičius, vClaunešis, 

152 Main 
Petrus Milauskas, vėlaunešis, 

R. 35 Bok 
luozas Žilius, durininkas,

614 Markei

NAUJIENŲ AGENTŪROJ

Agentai, užžiurinųs platinamą “N- 
nų” savo mieatuotse arba diatriktuo-

AaB pirktiNaujienas pavieniais numeriais.

NAUJIENŲ AGENTUKo

omo valstijoj.

Cleveland. Ohiu.. I- Januška,

st.

str

90

CHICAGO, ILL. Cleveland, O.: A. Valenton, 
2120 St. Clair Ava

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:

lietuvių Rubsiuvių ACWA. 269 
skyrius laikys priešmetinį susirinki
mą subatoj, gruodžio 15, 7:30 v. v., 
Bashin.skio svet, 713 Wi 18th St.,— 
Visi nariai būtinai atvykite ,nes bus 
renkama nauja valdyba sekamiems 
metams. —Valdyba.

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pild. Komiteto posėdis įvyk
sta subatoje, gruodžio 15 d. papra
stoje vietoje ir laiku. Komiteto na
riai maloniai prašomi atvykti.

—Sekretorius.

Lietuvių Viešas Knygynas S. V. 
rengia dideles prakalbas subatoje, 
gruodžio 15 d., Geo. M. černaucko 
svetainėje, kampas 19 ir Union gat
vių. Kalbės Vasiliauskas. Visus 
kviečiame- atsilankyti—kuoskaitlin- 

giausia. Pradžia 7:30 vai. vakaro'.
—Komitetas.

\SMENC IIESKOJIM Al
Pajieškau brolio Stanislovo Aleksan
dravičiaus. Atvažiavo Chicagon 1912 
metaiš. Kauno gub., .Šaukėnų mies
telio. .lis pats ar kas jį žino malo
nės atsiliepti Liudvikas Aleksandra
vičius, C-o O U Ahlers, De Stnet, So. 
Dak.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
Franciškaus Jankauskio, Kauno g., 
Telšių pav., Kuntaučių par., Kepu
rinių kaimo; pirmiau gyveno llar- 
vey, III. Malonėsit atsmaukti, turiu 
svarbių reikalų. Jonas Bruškis, 
1510 So. Donore St., Chicago, III.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
JII'šKAUS šilto kambario, švarus, 

nerūkantis vaikinas, Bridgeporto a- 
oielinkėje. Geistina, kad valgį ga
mintų namie. Kreipkitės laišku: 

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

JIEŠKAU pas laisvus žmones šil
to kambario, su valgiu, West Pull- 
inan arba Roselande. Atsišaukite ši
tuo adresu: I. Yucis,
11711 So. Peoria St., \V. Pullman, III

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA ręndon kambarys, 

elektros šviesa, maudynė. Pečiu šil
domas. 2-ras augštas.

J. Ežerinskis z
3338 Emendd Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

DARBAI Vyrams ir Moterims VI
SOKIOS rūšie* metalo 
arba medžio dirbamose 
šapose. fabrikuose, ho-
teliuose. restoranuos, sa- 

iunuose, ligonbvčiuose, raštinėse, sankrovose, 
lamuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su- 
-aša Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
Ž-ras augštas.—179 W. Washjngton st

REIKALINGAS bučeris atsakantis 
savo darbe. Gera vieta geram vyrui. 
Atsišaukite tuojaus. M. R., 
732 \V. 19th St., Chicago.

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 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. llgaudas, 
110 S. Dearborn St., Room 1016, 
Chicago, III. Telef. Randolph -4988.

PARDAVIMĮ I
PARDAVIMUI grosernė ir smulk

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

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

RAKANDAI
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

PARDUODU pigiai gerus nami
nius rakandus, — stalai, geri pečiai, 
priegalviai gerų kraljavų plunksnų, 
ir kiti reikalingi gyvenimui daiktai 
Esmi 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.

MOKYKLOS
MOKYKIS 81 UI MOTERUK U a 

RUBU8
Išmokinsiu piešimo, kirpimo formų 
siūti naminius daiktus arba aprėdą 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurą ilsi 
mokins. Valandos dieną arba 
rais dėl Jūsų parankamo. Ui $10 ii 
mokinam Jus siut visokius drabužiai

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Weatera av*

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Wella »«L

Pirmininkas, A. Petratis,
751 W. 35th St.

Sekretorius, St. Strazdas,
1840 S. Halsted st. 

Iždininkas, S. Danilevičius,
1617 N. Winchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

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

Pild. Kom. Sekretorius.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

A. Miščikaitienė, pirmininkė, 
3500 S. Emerald avė.

K. Katkevičienė, pirm. pag.
2252 W. 22 St.

T. Pabarškienė, nuL rašt.
3429 Wallace str.

E. Ulkaitė, fin. rašt.,
2137 W. 21 pi.

E. Šalkauskienė, iždininkė,
3423 S. Halsted st.

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

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

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

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley,
• • 633 w- St.

“Naujienose” t84n s Halsted Si 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greenwich Str. 
Bndgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 
_ , . 3346 S. Halsted st.

Englewood Skyrius: B. Masiunas, 
„ . _ . 8127 S. Normai Ava.Bnghton Park:

Mr Smith, 3813 S. Kėdzie Avė., 
J. MinkeviČia, 3848 S. Albany Avė 
Žurauskus, 4053 S. Maplewood av 

Atlantic Cit) Skyrius.
A. Janauskas, 4563 VVentvvorth av 
V. Saudargas. 2418 Princenter av. 
A. Rasinskl, 6140 So. State St. 
J. Legeiko, 6002 So. State St.

k. s.M Hurnsi 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St. 
Wesi Side Skyi.. a tmbruzevičius

2337 S Lchviii Si 
Town of Lake Skyrius: A. Bartašus,.

4601 Hernutage avė., Chicago

pennsylvama valstijoj

HridgeviBe, Pa.. T Gėlėtus, 
P O Bei *•' 

Cuddy, Pa.: Savikąitis, Box 262. 
Pittsburghf Pa.: Fort Pitt Neva €• 

Liberty Avė and Granl 11 
Kuipiuoni. Pa.: Jos HurauKSav 
Pittsburgh. Pa., F. Krasowski. 

2809 Penn 
Fiftsburgh. Pa.; J. Katkus,

2204 Forbes •» 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 TusHd >• 
l)uquesne. Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton ••• 
M'ranton. Pa.; J. Teieysh,

1726-28 JacksoD * 
Scranton, Pa.: Petrikys J, 

Ct. and Albright Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ

•irand Kapais. Mich.; J. Žilinskas, 
152 W. Leonard H

Saginavv, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 VVashington Avs

ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

BURKEBARBERSCHOOl
612 W. Madison St., Chicag.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS PAŠ. IR 
PASILINKSMINIMO KLIUBO 

VALDYBA:

M. Žukas, pirmininkas
1608 W. North avė.

A. Lankas, vice-pinnininkas,
1621 Girard st.

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

Z. Lankas, fin. raštininkas,
i 1621 Girard St.

\. M. Kadževskis, iždininkas,
1928 Leavitt St.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergę kiekvieno menesio Liuosybės 
Svetainėje, 1821 vVabansia avė., kam
pas Girard gtv., 7:30 vai. vakare.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

72 E l02nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

123 E 104th Place
A. Narbutas, fin raštininkas, J* 

27 E 102nd
F. Shedvilas, kasierius .

341 Kcnsington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

fe MOKYKLA1
\. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 

ADMINISTRACIJA:

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama :-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės 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
U31O3 S. Halsted St. Chicago Ill.I 
fi| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ I

lt J

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida 
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai 
krodžių, lenciūgėlių, deimantų, brau 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų.

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

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
f auksą ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mane 
daiktas ne toks kaip aš 

sakau, tai tani duosiu $100 dovanų 
Katrie pas mane yra pirkę pir 

minus, visi yra užganėdinti. Jei ne 
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes VVestsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius Chicagoj 
Pirmiau gyvenau 2256 W. 22 St-., ( 
dabar: PETER A. MILLER,PETER A. MILLER, 

Tel. Cunal 5838
2128 West 22-ra gatvė. Chicago

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimas VŠ2-904 National Life BMs, 
29 So. La Baile StM Chlcaffo, III.

Tel Central 6890-6891. Atdara: 
Utarninko, ketverge ir - eubatoe vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
IMI MILWAUKEE AVKM Chleage. ŪL 

Te) Humboldt 97.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

Dr. Povilas Zilv t - 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas 
3203 8. Halsted Si.. Chlcaga 

Tel. Drover 7179.

MUZIKALIS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaikų ant smuikos 

Prof. D. GOLDSTE1N 
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, III

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

Pirm. Pagelb. — P Shvelnis
1442 Mitw;iiikee Ąvt* 

Raštininkas-— A. Ripkevičius,
1681 Mikvaukcc A’vc. 

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

fždinikas — G. Katilius.
1685 Milwaukee . Ąve

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
L Miščikaitienė, organizatorė, 

35(10 So. Emerald avė
P. Balickicnė, nut. raštininkė, 

3443 So. Union Avė.
K. Pabereiytė, finansų raštininkė, 

1315 Girard St
D. Girdvainienė, iždininkė,

3255 So. Halsted Si
M. Dundulienė, kasos globėja, 

1915 So. Halsted Si
A. Kubutienė, kasos globėja.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Cicero, III. J. Matulis, u
1437 S. 49th Ct., Cicero, 111. 

St. Charles. III. W Grabauskas, 
1° W ?nd SI 

MeJrose Park, III.: M. Kačianskas,
1908 Man str. 

spnngfield, 111.; K. Lagūnas,
1716 Matbeny Avė 

DeKalb, III.: Mike Taruti,
1148 Market St 

Dlvernoon, III.: W. A. Žilinskas,
Bok 216 

Kockdale, III.: via Joliet, D. Lukša.
140 Moen Avė 

Westville, 111.; St. Mazremas,
Barber Shop, State Si 

Waukegan. III J. Miloszevtče.
‘HH Kth Si

So. Chicago, III.: Ad. Tarvidas, 
8950 Ilouston Avė.

Rockford. 111.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče, 1012 S. Main Si

W. Falbnan, 111.: W. Pilypas, 
720 W. 120 Si

Harvey, III.: Z. Putrameutas, 
15725 Finch Avė

Chicago Heights, III.: P. Steimontas, 
144 E 16 St.

spring Valley, 111.: A. Jukubauskas 
516 Cleveland St

Livingston, 111.: If. E. Bertulis, 
E. St. Louis, 1L.. žičkus.

539 Collinsvillc Avė.
Sprlngfield, 111.. K. Stočkus, 

1530 Saugamon Ava 
E. St. Lotus, III.: K. Zukauski, 

123 St. Clair Ava

INDIANA VALSTIJOJ:

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

Indiana Harbor, Ind.: Bol. BolotoVj 
3814 Deodor U 

Gary, Ind.: V. Vaičilaitis,
Bok 122 Tolleston StatleM

Clinton, Ind.: Jonas Mažuolis, 
P. O. Bok 59<

Gary, Ind.: D. Bassin,
1214 Broadway.

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Kenosha Wis.: K. Paukštis.
809 Park Si 

Racine, Wis.: ^onv Vegela,
237 Lafayette ava, 

Racine, Wis.: John Marais.
1005 Gideon Oi

CONNECT1CUT VALSTIJOJ:
Tarrington, Conn.: V. Kelmelis, 

62 Lewis lt
Waterbury, Conn.: J. PruseJaitis.

775 Bank 31
New Haven. (k)iin.: J. Vaitkevivhn, 

286 Wallac»

WEST VIRG1N1A VALSTIJOJ

Minden, VV. Va.: J. Endrijauskas,
Bni IK.

OKLAHOMOS VALSTIJOJ:

Hartshorne, Okla.: Deveikis J.,
P. O. Box 466

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

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

A. Tamošiūnas, vicc’-pirmi.nkas, 
1632 S. Sevvaror avė. Sawyer?)

A. K. Karoblis, prot. rašt .ninkas, 
807 S. Spautding avė.

VVm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independence Blvd.

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

Juozas Rukauskas, pirmininkas,
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė. 

Justinas Taukevičia, turtų rašt.,
1023 Broadway avė. 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St. 

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St. 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
. , 1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Moniello, Mass.: B. P. Miškinis, 
35 Arthur Si

VVoręestcr, Mass.: Al. Paltanavičius 
15 Millbury Si

Montcllo, Mass.: P. Kurpius, 
175 Anies SI

Montello, Mass.: A. Puodžiūnas, 
135 Ames Si

LovvelL Mass.: J. Bouniil, 
50 Charles Si 

uavvrence, Mass.: A. Ramanauskas, 
101 Oak Si

Montello, Mass.: P. Stiga, 
5 Artbur Si

Cambridge, Mass.: N. Trųmpickas, 
391 AVindsor St.

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. J O N I K Al T IS
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicago

,RfiARL QUEEN
KONCERTINOS

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

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

\ntanas Tamkevičia, nutar. rašt., 
1948 String St.

Pranas Mikllunas, turtų rašt.,
1906 So. Union Avė.

L. Kasparas, iždininkas, 
3117 So. Wcntwort Avė.

CHICAGOS LIETUVIU DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

Pius Dubickas, pirmininkas,
2129 W. 21st Str. 

lonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str 

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str. 

\ugust Moldenhauer, daktaras,
1554 W. Chicago, Avė. 

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

S.L.A. 212 KUOPOS VALDYBA 
KENOSHA, W1S.

H. Labanauskas, pirmininkas, 
819 Edward St 

luozas Sakelis, vice pirmininkas, 
1806 Center St., Racine, Wis

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St

Kaz. Brazevičius, iždininkas, 
402 Lincoln Si 

luozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas 
566 Grand avė

St. Zeleckas, iždo globėjas, 
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

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

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

i.™ Main St.
nuo 35 iki 40 metų — $4.00 Tas i-( 
stojimas tiktai bėgiu 1917 metų.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

B. Liubinas, pirmininkas,
2129 W. 21 Si

J. Petrauskas, pirmininko pagelbin 
664 W. 18th Street 

\. Tamkevičia, nutar. raštininkas,
1948 String Si 

Pran. Mikliunas, turtų raštininkas, 
1906 So. Union Avė. 

L. Kaspcr, iždininkas,
3117 So. Wentworth avė.

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raminis,' pirmininkas, 

2040 S. Halsted St., Chicago.
S. F. Tverijonas, raštininkas,

4828 W. 15 St., Cicero, III.
Silvestras Dargis, fin. raštininkas,

638 W. 18 St., Chicaga

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen avė.

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

J. Kalpokas, prot. raštininkas,
.. _ . 1839 VVabansia avė.
V. Briedis, fin. raštininkas, 

1049 N. Marshfield avė.
Jur. Kalaine, iždininkas,
„ __ ,. , 1965 Evergreen avė.
G. Moldefihauer, daktaras-kvotėias, 

1554 W. Chicago avė.
M TAUTBKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, .prez., 
e.’-55. E- Kensington Avė. 

Juozapas Skunkus, vice-prezidentas 
p„ . v , 10707 Wabash Avė’
rrank Yurkus, prot. raštininkas. 
A . 3^5 E. Kensington avė.
Antanas Bcrtašius, fin. raštininkas,
Antanas Enzbigclis, kasierius, ' 

l’° Kensington avė. 
nvMo ??ai ?tsibuna k«s pirmą pėt- 
Sh u vn!ekvle»n<-) m.6nesio» vakare, F. 
S. J 1,0 sveta,n^J. PO N 341 E. Ken- 
nj|?rim^eąn P««al Dr-stės
«innr.,nJq’ anižiaus senumo $1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus. 
211 First St

Paterson, N. J.: A. Atkind,
/ 273 River Si
Harrison, N.J.: A. Gavėnas, 

64 Cleveland Ava
Newark, N.J.: P. LukŠis,

314 Walnut Si
Bayonne, N. J.: A. Schvvartzburg,

13 W. 23rd Si 
Cliffside, N. J.: K. Steponaviče,

Box 17

NEW YORK VALSTIJOJ:

Yonkers, N. Y. H L: Weiss, 
102 Riverdale Av* 

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str

Ubany, N.Y.: M. Lazarko, 
196 N. Boulevar* 

\msterd*m, N.Y.: Mr. Malęs,
145 E. Main Si 

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis,
451 Hudson Ava

Amsterdam, N .Y.: J. Mikėnas, 
235 E. Main lt

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th SU Chicago. IU.

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard •'

Baltimore, Md.: J. Filipovicz, 
437 S. Paca B

Baltimore, Md.: F. J. Lažauskas, 
637 Lombard Si

IOWA VALSTIJOJ:

Cedar Rapids, lowa.: F. T. Marti*, 
1209 S. 3rd > 

Sioux City, ia.: Jos. M. Budrakas, 
2510 Correctionville Ra

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas ūkių, ausų, nosies Ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metų patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

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

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

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

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

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

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

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS >

| IMPERFEČT IN ORIGINAL


