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Rusija pripažino Finlandijus 
neprigulmybe?

translation filed with the post-!
t at Chicago, III., on December!

True I 
master ... UM 4/cvclul/vl
lo, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
Paliepė rusų kareiviams apleisti 

Finlandiją. Paliusuoja civi
lius vokiečiu belaisvius.

True translation filed with the post- 
Pįaster at Chicago, Ilk. on December 
L), 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

Belševikai paėmė du 
miestu

LONDONAS, gr. 1 L - Iš Ha- 
paranda pranešama į Stockhol-

Tamanovka ir Kaluga yra 
bolševikų rankose.

First Lithuaman Daily in America
J

NATIONAL EDITION j

RYTMETINE LAIDA
% j|!r.............. —

Price 2c No. 298.

dama Mroning Post korespon
dentu, kad Rusijos valdžia pa
liepė paliuosuoti Visus civilius 
vokiečius beliasvius.

Žinia priduria, kad iš tikrų 
šaltinių patirta, jog tapo paliep
ta rusų kareiviams apleisti Fin- 
landiją. Sakoma, kad Sveabor- 
go tvirtovės komanduotojas o- 
icialiai pripažino Finlandijos

LONDONAS. gr. 14. - Reu
terio žinia 'iš Petrogrado prane
šti, kad bolševikų kariuomenė 
užėmė Tamanovka ir Kalugą.

(Tamanovka yra netoli Biel- 
gorodo, Kursko gub., apie 350 
mylių Į pietus nuo Maskvos. Ka
luga yra to paties vardo guber
nijoj, apie 100 mylių į pietva
karius nuo Maskvos).

Tamanovka tapo užimta ka-

;W

KK Photo Fron> 
c.sįcrn_N»wgpaper Union

Kareivių stovyklos (canip) Upton, Ndw Yorko valstijoj, ligonbutis, kurio pastatymas at
siėjo apie milioną dolerių ir kuris, sakoma, bus vedamas geriausių gydytojų ir chirurgų. Šo
ne — maj. J. B. \Vhitman, ligonbučio komanduotojas.

H Latvija pasiskelbė autonomiją
(True translation filed wtth ihe 
master at Chicago, III., on December 
15, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
Išrinko laikinę Tautos Tarybą iš 

kareivių ir darbininkų. Rusai 
renka oficierius.

True translation filen with the post 
master at Chicago, III., on December 
15, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Kaledino kazokai 
laimėjo Rostove

Bolševikų kareiviai turėjo pasi
traukti už Dono upės.

Perspėja Kerenskį

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
15, 1917, as required b v the act of 
October 6. 1917.
TARYBOS APIE PERTRAUKI

MĄ MŪŠIŲ PRASIDĖJO.

tapo palipta be didelio mūšio. 
Naujos kontr-revoliucijos armi
jos ten buvę kareiviai tapo nu
ginkluoti ir areštuoti, ir atgai
vinta bolševikų valdžia.c

Socialistų Parti 
| jos augimas
Ik i Naujų Metų Socialistų Parti

ja turės 100,000 narių.

niškas, visuotinas'ir vienlaikinis. 
Austrija ir jos talkininkės, sako 
jis, nedrįsta atsistoti tokion po- 
zicijon, kad leidus kitoms pa
saulio dalims diktuoti joms; y- 
pač mažiau dabar, 
militarių valstybių 
dviejomis didelcihis

Prasidės taikos 
tarybos

\MSTERDAM,

ir vandenimis visu Juodųjų ju-

CHICAGO. — Socialistų Par
tijos nacionalis ofisas praneša, 
kad narių skaičius taip sparčiai

kada eiles 
padidėjo 
valstybė- 
Valstijo-mis Suvienytomis

mis ir Angli ja.
..J ..

frue translation filed witli the post- 
master at Chicago, III., on December 
15., 1917, as re<|uired by the act 
ictober 6, 191/.

VOKIEČIAI SUTRAUKĖ 
1,800,000 KAREIVIŲ VA
KARINIAME FRONTE.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
15, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Kaip tik bus susitarki apie 
pertraukimą musių.

tarv- reikalauja
u. Komi-

ja turės 100,000 pilnai užsimo
kėjusių narių.

of

riie translation filed with the post- 
naslcr at Chicago, III., on December 
5, 1917. as reguired bv the act of 
)ctober 6, 1917.

dvOLAS.
frue trunslatioa filed with the post- 
mastvr ut Chicago. Iii., on December 
15. 1917, as reqtiired by the act of

lija turėjo 77,696 narius; spalių 
men. 87.587. o lapkričio mėn. 
jau 95.0(10 narių. Tai reiškia, 
kad kas mėnesį i Partiją Įstoja 
arti 10.000 naujų narių.

LONDONAS, gr. 14. Sulig 
Reuterio pranešimo iš Petrogra
do, bolševikų užrubežinių reika
lų ministeris Leonas Trockį pa
skelbė, kad jei bus pasirašyta

faip sako bolševiku laikraštis 
Pravda.

Iš PETROGRADO.

Civiliai prasikaltėliai, esantįs
Petrogrado kalėjimuose, tapo

'I'iue translation filed \vith the post 
master at Chicago, III., on November 
15, 1917. as required by the act 
October 6, 1917.

SVARBI KONFERENCIJA 
VOKIETIJOJ.

of

ties, vidurines žemės banku ir 
c

kad padarius, vietos nužiūrė
tiems kontr-revoliucionieriams,

Pramonės vadovai pašaukti 
armijos kvatierą.

Sutraukta 150 divizijų Belgijos- 
Francijos fronte.

LONDONAS, gr. 14. Kariš
kas Times korespondentas da
rydamas abeįną kariško padėji-

pie pertraukimą mūšių rytinia
me fronte, Rusijos delegatai yra 
Įgalioti pradėti taikos tarybas.

frue transhition fiJ<*<l wuh Ihe post*

PETROGRADAS, gr. 13. — 
Sulig bolševikų štabo praneši
mu, mūšyje ties Bielgorod gen. 
Komilovo kazokai tapo sumu
šti. Jie pasitraukė į Vasiliska.

Apie mūšį svarbiausiame Do
no porte Rostove (turintį 170,- 
000 gyv. ir esantį už 25 mylių 
nuo Novo Čerkasko, vyriausios 
gen. Kaledino ir jo kazokų sė
dynės) vakariniai laikraščiai sa
ko, kad kazokai pergalėję ir kad 
bolševikų spėkos pasitraukė 
skersai Dono upę Į Nftkičevo.

Štabo pranešimas apie Biel- 
gorodlo mūšį sako, kad Kornilo- 
vo spėkos neteko 50 kareivių 
užmuštais ir 80 belaisviais. Pats 
Kornilovas prapuolęs.

Rostovo mūšio aprašymas sa
ko. kad paleisti bolševikų ka- 
nuolių laivų šūviai nepataikė į 
savo cielių, bet nukrito Į kazar- 
mes kazokų pulko, kuris buvo 
nutaręs pasilikti neutraliu. Jie 
užpykinti šūvių stojo mušiu Ka
ledino pusėje.

Pranešama, kad gen. Kalcdi- 
nas yra parirengęs tarties su 
bolševikais, kad išvengus toli
mesnio kraujo liejimo apie Ro
stovą.

Buvusio premiero pačios, Kc- 
ka-

reiviais krata. Jai pasakyta, kad 
f ji geriau praneštų Kerenskiui 
geruoju atvažiuoti į Smolny in
stitutą, kitaip jam gręsia didelis 
pavojus minios teismo.

Steigiamasis susirinkimas yra 
pasirengęs protestuoti prieš bol
ševikų areštą kunigaikščio Dol-

PETROGRADAS, gr. 13. — 
Kareivių ir Darbininkų organi
zacijos, esančios latviais apgy
ventoje teritorijoje, sudarė lai
kinę Tautos Tarybą, kurios sė
dynė yra Valk’uose, Lifflandijos 
gub. Taryba paskelbė sudary
mą autonomiškos valdžios Lat
vijos, į kurią įeina Kuršas (Kur- 
liandija), Livonija ir kitos Bal
ti k o provincijos. Padaryta at
sišaukimas į talkininkus neleis
ti išdalinimą teritorijos. Advo- 
ktas, vardu Zamuer, tapo iš
rinktas prezidentu.

Rinks oficierius.

Komisarai tebetęsia bandymą 
vykinti savo programą. Pas
kelbta, kad luojaus prasidės rin
kimas armijos oficierių, prie 
kurių visi kareiviai prileisti.

Patvarkymas, panaikinantis 
.isus luomus ir titulus, ryto įei- 
ui galen.'

Bolševikai atvežė į Petrogra
dą dar vieną pulką kareivių 
sustiprinimui savo spėkų. Pra- 
icšama, kad Ukrainos armijos

nąjį Susirinkimą, jei jis susi- 
inks Kijeve.

mastei* at Chicago, III., on December renskiencs, Imte padaryta

l'rue translation filed \vilh the post- 
master ai Chicago, III., on December 
15, 1917, as'reųuired by the act of 
Iclober 6, 1917.

"NAKTIS BE ŠVIESOS” 
ATEINA.

5, 1917, as reguired by the act of 
Ictober 6, 1917.

SUSTABDĖ LAIKRAŠTĮ.

Laikraštis sako, kad visi nuo
šimčių mokėjimai ir bandymai 
atgauti tuos pinigus pirm pa
naikinimo skolų, bus sustabdy-

Straipsnyje prirodoma,

išmokėti kapitalistams po mili- 
ardą rublių į metus; o kad tai 
padarius, ji turi kiekvieną Ru
sijos šeimyną apkrauti po 40 
rubliu mokesčiu.

€ C

Nariai konstitucionalistų de
mokratų (kadetų) partijos, ku
rie dabar yra kalėjime, bus tei
siami revoliucionierių tribūna- v
lų. Rolševikų vadovai išreiškė 
nuomonę, kad galbūt jie bus 
nuteisti ištrėmimui užrubežin 
vieniems ar dviems metams.

Streikuojantįs valdžios įstai
gų darbininkai pranešė, kad jie 
yra pasirengę važiuoti į Kijevą,

AMSTERDAM, gr. 14. — Es- 
sen’o laikraštis Rheinische \Ves- 
tfalische Zeitung praneša, kad 
Vokietijos pramonių karės ta
rybos prezidentas. Centralinė 
Pramonininkų Unija ir Pramo
nininkų Lyga tapo pašaukti į 
konferenciją Vokietijos vyriau
sioj kvatieroj.

true translation filed with the post- 
inasterjd Chicago, III., on December 
15, 1917. as required bv the art 
October 6. 1917.

KO KORESPONDENTAI 
NEPRASIMANO.

of

štai /paveikslėlis kaip jie moka 
malinti apie Rusiją ir jos re
voliucionierius.

sirinkimas. Geležinkelių dar
bininkų unija irgi nutarusi va
žiuoti Kijevan.

šįryt socialistų laikraščiai išė
jo be apgarsinimų. Vietoj to 
buvo įdėtas ilgas protestas prieš 
bolševikų monopoliją ant apgar
sinimų.

True translation filed witn the posi 
master at Chicago, III., on Decembei 
15, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Pritaria nusiginkla= 
r vi m ui

kariniame (Belgijos-Francijos) 
fronte dabar yra 150 vokiečių 
divizijų ir 79 divizijos rytinia
me (Rusijos) fronte, bet, kaip 
matyt, visi vyrai tarpe 19 ir 35 
m. išgabenti iš rytinio ir atga
benta vakariniu frontam

(Kiek kareivių dabar sudaro 
vokiečių diviziją, tikrai nežino
ma, bet apskaitliuojama viduti
niškai 12,000. Taip apskaitant 
vakariniame fronte vokiečiai tu
rėtų 1,800,000 kareivių, o ryti
niame 948,000).

Rašytojas mano, kad vokie- 
čiai greičiausia bandys užbaig
ti dalykus vakariniame fronte 
pirm negu Ruisja atsigaus ar 
Amerika prisirengs, tikėdamies 
šią žiemą ar pavasarį įgyti spre
ndžiamąją pergalę.

LONDONAS, gr. 14. -- Sulig 
Reuterio žinios 'iš Petrogrado, 
Maskvos Darbininkų ir Karei
vių Taryba sustabdė Ruskoje 
Slovo už atspausdinimą gando, 
kad vėliavininko Krylenko ge- 
neralio štabo kvatieros užgrie
bimas tapo sukurstytas vokiečių 
štabo kvatieroje. Laikraščio o- 
fisas tapo užimtas kareivių, o 
spaustuvė, laikraštis ir popiera 
tapo paimti naudon darbininkų 
ir kareivių.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
15, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Vokiečiai pražudė 
150,000 kareivių

Ausrijos karės ministeris prita
ria visuotinam nusi

ginklavimui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on Decembei 
15, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

SUĖMĖ 16,000 ITALŲ.

Dideli austrų-vokiečių nuostoliai 
Italijos fronte.

LON DONAS, gr. 14. — Mor- 
ning Post Petrogrado korespon
dentas tikrina, kad tikruoju bol
ševikų tikslu yra atgaivinimas 
carizmo (!) su didžiuoju kuni- 
gaikšliu Aleksiejų, kaipo caru

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
15, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

NUSIŽUDĖ RUSŲ GE
NEROLAS.

Vokiečių kvatieroj nusišovė 
gen. Skalon.

AMSTERDAM, gr. 14. — Vie
nuos laikraštis Neue Freie Pres- 
se paduoda AustroVengrijos ka
rės ministerį, gen. Stoeger-Stei- ‘ 
nėr kaipo pasakiusį, kad visas 
palengvinimas iš pertraukimo 
mūšių su Rusija prigulės nuo 
smulkmenų sutarties, bet kiek
vienam atvejuje jis žymiai pa
lengvės transportacijos sistemos

Tiek italų suimta j 4 dienas.

Frue translation filed with the posT- 
master_at Chicago, III., on December 
lo, 1917, as reųuired bv the act of 
October 6, 1917.

DAR MENAS KORESPON
DENTŲ MELAS.

PETROGRADAS, gr. 14. 
Sulig pranešimo iš Brest Litov- 
sko, šiandie prieš pat susirinki
mą rusų-vokiečių konferencijos! 
apie pertraukimą mūšių, prie

Kokokin, nežiūrint kad jie yra 
Steigiamojo Susirinkimo na
riais, kas juos daro‘nepaliečia
mais.

Atsiliepdami į atsišaukimą iš 
jų sėdynės, bolševikų delegatai 
į Steigiamąjį Susirinkimą sku
binasi į Petrogradą iš visų ša
lies kraštų. Nė vienas bolševi
kas nedalyvavo priešlaikiniame 
Susirinkimo posėdlyje utaniin-' 
ke. Manoma, kad jie susilaiko 
iki nebus aiškiai matoma jų ko
ntrolė skaitlingumu narių.

Jos bus nedėliomis ir 
ketvergais.

WASHINGTON, D. C., gr. 14 
— Kuro administracija šiandie 
išleido patvarkymą, kuriuo įve
dama “naktįs be šviesos” (light- 
less nights) kas nedėldienį ir 
ketvergą kiekvieną savaitę. Pir
moji Suv. Valstijose ‘‘naktis be 
šviesos”, nuo to laiko, kada ele
ktra pradėta vartoti apšvietimo 
tikslams, bus ateinantį nedėldie- 
nį.

Sulig naujuoju patvarkymu 
visuose miestuose visai pranyks 
paskirtomis naktimis “wliite 
ways” — šviesieji distriktai, su 
didelėmis elektros iškabomis.

f Degančios šviesos, kurios sulig 
patvarkymo turėtų būti tomis 
naktimis užgesintos, bus skai
toma peržengimu įstatymo ir 
bus padaryta žingsnių, kad nu- 
baudus kaltininkus.

Vienatinis išėntimas daromas 
šviesai, vartojamai valdžios tik
slams ar apšvietimui miestuose 
gatvių.

Sulig šiandie gautos žinios, bol
ševikų premieras Nikolai Lenin 
paliepė rusams apleisti visą te
ritoriją Į rytus nuo Rygos fron
to ir prieš sausio 1 l d. pasitrau
kti iki Peipus ežero. Tas pri- 
irtintų vokiečius už 125 mylių 
nuo Petrogrado.

gen. Skalon, narys Rusijos šta
bo.

Illiskusuodamas nusiginklavi
mo klausimą generolas pasakė,' 
kad jis sutinka su nesenai pa- 

' darytu užrubežinių reikalų mi- 
nisterio grafo Czernino užreiš- 
kimu, kad armijos ir laivyno 
išlaidos pasiiekė tokią augštumą, 
kurioj jos negali būti nuolatos 
palaikomos. Jis sako, kad ne
teisinga yra manyti, kad karei
vis, kaip kad jis pats yra, yra

LONDONAS, gr. 13 (suvėlin
ta). — Oficialis austrų prane- 
šimsa, darydamas peržvalgą da
bartinių atakų šiauriniame Ita
lijos fronte sako, kad bėgyje ke
turių dienų mūšio Meletta apyg. 
paimta belaisvei! 639 italai ofi- 
cieria'i ir diaugiau kaip 16,000 
kareivių. (

Pranešama taipgi apie atėmi
mą 293 kanuolių, 23’ kulkasvai- 
mą 293 kanuolių, 233 kulkasvai- 
81 minų mėtytojo ir daugybės

SU ITALŲ ARMIJOMIS, gr? 
14. - šiandie italų kvatieroj ap- 
skaitliuota, kad laike austrų- 
voldieČių veržimosi j Italiją, jun
gtinės teutonų spėkos pražudė 
150,000 kareivių.

Aušrų komanduotojas gen. 
Hoetzendorff ir vokiečių kar- 
vedis gen. von Buelovv deda di
džiausias pastangas pereiti Al
pus, jų užpuolime ant italų, kol 
aštrus žiemos oras nesutrukdįs 
jų judėjimų.

Teutonai sutraukė *2,500 ka-

Urenta ir Piave upių, po kanuo- 
lę kas 7 jardai. Visoje dalyje 
siaučia baisiausia artilerijos ka
nonada.

Smulkmenų nepaduodama. 
Cečiaus pranešama, kad Rusi
jos armijos komanduotojas 
pats nusišovė. Saužudystė, ma- priešingas nusiginklavimo prin-
tomai, atsitiko vokiečių armijos^ cipui, bet nusiginklavimas gali- 
kvaticroj. mas tik tada, kada jis bus laips-

NEW YORK. — Dar 900 
Childs’ valgyklų darbininkų pri
sidėjo prie streikierių. Tokiu 
budu tose valgyklose dabar stre-

silankė apie 70 delegatų, dau
giausia social-revoliucionierių. 
Petrogrado mayoras Šreider, 
kuris pirmininkavo, pasakė kal
bą, kurioj užreiškė, kad Susirin
kimas tapo atidarytas, bet dele
gatai vėliau nusileido priimda
mi rezoliuciją apreiškiančių, 
kad Susirinkimas turės visą ga
lę tada, kada jis bus legaliai 
atidarytas, kas, jų nuomone, bus 
galima padaryti tada, kada pa
gal nutarimą senojo komiteto, 
bus susirinkęs ųuorum. Iki to 
laiko nutaria posėdžius laikyti 
kasdien.

Bolševikų buveinėj Smolny 
institute pranešta, kad einantįs 
prieš bolševikus elementai dis- 
kusuoja apie bandymą slapta 
suorganizuoti Susirinkimą ir 
galbūt laikyti jį kur-nors kitur,

SOCIALISTŲ LAIMĖJIMAS.

Socialistų balsai Leipzige užau
go. Gavo 78 nuoš. visų balsų.

STOCKHOLM, gr. 13. — Su
lig Berlino “Vorsvaerts” Leipzi- 
go socialistų balsai užaugo 5 
nuoš. virš 1912 m. Paskuti
niuose Leipzigo municipaliuose 
rinkimuose jie gavo 78 nuoš. vi
sų balsų. NTprigulmmgieji so
cialistai gavo beveik 64 nuoš vi
sų socialistų balsų.

TRŪKSTA ANGLIŲ.

Už $1,000,000 dailės darbų 
žuvo gaisre.

likusiems darbininkams Cliilds’ 
išmokėjo po $5.00 extra už jų

GRANITE CITY. III. — Da- 
lis National Enameling and 
Stamping Co. plieno liejyklos 
uždaryta delei stokos anglių. 
800 darbininkų liko be darbo.

Armijos balsai sustipirna bol
ševikus, bet Ukrainoje 48.9 nuoš. 
balsų teko social-revoliucion., 
kuomet bolševikai gavo tik 13.1 
nuoš. balsų.

YOUNGSTOWN, O., gr. 12— 
Vakar multimilionieriaus Jo- 
seph G. Butler, Jr. namuose gai
srus sunaikino už $1,000,000 
piešinių ir kitų dailės dalykų. f
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MUZIKALIŠKA1 - VOKALIŠKAS VAKARAS

IR ŽIURSTINIS BALIUS
RENGIAMAS

Liet. Moterų Progresyvio Susivienijimo 25 kuopos.

Nedėlioja Gruodžio=Dec. 16 d, 1917

K. oi F*. SVETAINĖJE
11037 Michigan Avenue, Roseland, UI.

Pradžia 6:30 vai. vak. Inžanga 25 ir 35c
Gerbiamos ir Gerbiamieji! šis vakaras yra rengiamas tikslu, kad 
padidinus agitaciją ir sykiu supažindinus didesni skaitlių moterų 
ir merginų su Lietuvių Moterų Progresyvio Susivienijimo siekiais.

PROGRAMAS BUS SEKAMAS:
Marsalietė—solo su Orkestrą ir Publika ...........................  J. U.
Kalba ........ ......... .............,.......................... drgč M. Dundulienė
Triologas......................... I. V.> K. K. ir P. P., 25 kuopos narės
Duetas, rusiškai ..................................................... J. T. Uktveriai

5. Monologas “Mokyta Katalikė”, atliks LMPSA. 9kp. narė P. K.

1.
2.
3.

Jį- sudainuos........................... J. V. ir K. K. 25 kp. narės
7. '1 ask utini ai žodžiai prie kartuvių kun. Smito” .. A. Kulešienė 
”♦ Rainaj Palydint smuiku J. Kcnstavičiui sudainuos Olga Dargiutė
9. Monologas “Nedrąsus” ........................................................ J. U.
10. Deklemacija .....................................................  . M. Narbutaitė
11. Dainuos Chicagos Liet. Socialistų Vvrų Choras, ved. J. Katiliaus

a Muzika K. POCIAUS
7 ? Pjogramui bus žiurstinis Balius su konfetti.

Visi šokėjai bus pasipuošę su tani tikrais gražiais žiurstais, kurie
jau yra parūpinti išanksto. Taipgi rožės ir saldainiai su dovanomis.

Gerbiama publika dar pirmą kartą matys Roselande tokį va
karą ir tikimės, kad kaip jauni taip ir seni turės juokų iki sočiai.

Rengimo KOMITETAS.

Telegrama nuo 
Bulotos.

Lietuvos Šelpimo Fondo 
iždininko p. K. Šidlausko an
trašu atėjo nuo Bulotos iš 
Petrogrado šitokia telegra
ma:

Kazimierui Šidlauskui, 
226 Broadway, 
So. Boston, Mass.
“Grūdo” išteklius išsibai

gė. Iš rusiškų įftaigų pinigų 
nebegaunam.Į Padėjimas 

kritiškas. Skurdas neaprašo
mas, o labiausia vaikams, 
šeimynoms gręsia pavojus— 
jas ketina mesti iš namų. 
“Grūdo” administracijos 
veikimas sustojo* Laukiam 
greitos pašalpos iš Ameri
kos. Siųskit pinigų kiek ga
lit. Smulkesnių žinių siun
čiam per pačtą. Duokit atsa
kymu.

T. Naruševičius.
LAISVA LIETUVA DABAR 

ARBA NIEKADOS.
(Prisiųsta).

(Tąsa)

Kaip kitos tautos, taip ir Eu
ropos lietuviai galvoja, kad kie
kvieno priedermė yra užsidėti 
mokesčiu savo reikalams. Nei 
vienas negali atsisakyti nuo to: 
jeigu mes mokam mokesčis sve
timoms valstijoms, tai kaip-gi 
galima atsisakyti nuo to sa
viems reikalams, pastatymui sa
vo rūmų? Žydai ir lenkai tą į- 
vykdino po prievarta, -— žino
ma, morale, — jeigu jie turėtų 
jiegą, tai jie priverstų mokėti 
jiega, kaip prie to verčia sveti
mos valstijos mus pačius. Žy
dams tai įvykdinti pasirodė len
gva, nesą jie, turint savo kaha- 
his, lengvai galėjo tą atsiekti. 
Mokestis pas juos, kaip ir pas

“Naujienų’* Balius
Rengia

Ciceros “Naujienų” Sėrininkai* .

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

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

Baliaus pradžia 3 vai. po pietų. 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.

Naujienų sėrininkai, “Naujienų” skaitytojai, platintojai ir 
rėmėjai kviečiami skaitlingiausiai atsilankyt į Naujienų balių 

Kviečia Naujienų B-vės Ciceros distr. sėrininkai.

. .Petrograd,
Savorovskaja 29, 

‘Grūdas”,
Bulota.

Šita telegrama parodo, 
kad Rusijoj blogai. Skur 
das tenai toks baisus, kad ir 
aprašyt jo negalima, šei
mynos pavojuje—jas ketina 
mesti iš namų, nes, matomai, 
jos neturi kuo užsimokėti 
randos. Padėjimas 'kritiš
kas.

Tokiam padėjime šiandien 
atsidūrė nukentėję nuo ka
rės lietu via Rusijoj. Tuo- 
tarpu Amerikos lietuviai lai
ko $100,000 su viršum Rau
donojo Kryžiaus skryniose 
ir nei cento nesiunčia.

Lietuvių Šelpimo Komite
tas savo pinigus senai jau 
išsiuntė; dabar jo ižde yra 
tik keli doleriai, taigi daug 
pagelbėt mirštantiems Rusi
joj lietuviams jis negali.

Centralinis Komitetas pri
valo kuogreičiausia pasiųsti 
Petrogradan pinigų iš Lie
tuvių Dienos aukų.

Beto da yra daug tokių 
draugijų, kurios turi surin
kusios arba iš savo išdų pa- 
skyrusios nukentėjusiems 
nuo karės aukų, bet laiko 
tuos pinigus savo kasose. 
Kiekviena tokia draugija 
privalo tuojaus sušaukt ne
paprastą susirinkimą ir įsa- 
kyt savo komitetui, kad nei. 
valandos negaišindamas ji
sai išsiųstų tuos pinigus Lie
tuvos Šelpimo Fondo iždi
ninkui, o tas tuoj nužaibuos 
juos bevieliu telegrafu Pet- 
rogradan.

Draugijos ir pavieniai, su- 
kruskit visi. Perskaitykit 
Bulotos telegramą viešuose 

susirinkimuose, perskaity
kit ją paprastuose draugijų 
ir kuopų mitinguose ir visur 
reikalaukit aukų. Ir kiek 
tik surinksite, tuojaus siųs
kite Lietuvos Šelpimo Fon
do iždininkui. Jo adresas 
paduotas augščiau, Bulotos 
telegramoj.

lenkus, yra proporcionalė sulig 
uždarbio, daeina nuo vieno nuo
šimčio iki penkių. Kaikurie žy
dai. padūkini, Maskvoj, moka 
iki 60,OOO rublių per metus... 
Jie tą daro sąmoningai ir sutiko 
tą atlikti be jokių ginčų ir pasi
priešinimų. Tokiu badu jie su
rinko didžiausias sumas, ir jų 
viengenčiai yra geriausiai aprū
pinti, nepaisant to, kad jie iš ru
sų senosios valdžios neturėjo pa
šalpos. Surinktus pj ingus jie 
skaito visuomenės pinigais ir, 
kaipo tokius, jie atranda negali
mu visai atiduoti kam nors: tie 
pinigais duodama yra nukentė
jusiems nuo kares daugiausiai 
laikinai, ir reikalaujama, kad jie 
butų grąžinami atgal, kuomet 
žmogus atsistos ant kojų. Tik
tai dalis tų pinigų aikvojama be 
sugrąžinimo tokiems reikalams, 
kaip užlaikymui invalidų, senių, 
mokyklų, užmokėjimui už dar
bą ofisuose ir 11. Lenkai turi 
surinkę irgi daug milionų. Jie 
organizavo mezliavos darbą ki
tokiais pamatais: jie atspausdi
no markes visokios vertės. Įna
šai yra mėnesiniai. Kiekvienam 
Lenkijos piliečiui išduodama la
pas, taip vadinamas pasas, kurs 
liudija, kad toks ir toks apsidejo 
tokia ir tokia mokestimi, kas 
mėnuo, valstybės reikalams. Ant 
tokio lapo jis kas mėnuo klijuo
ja markes, ir tokio lapo, sulig 
jų sutarties, bus reikalaujama 
nuo kiekvieno lenko, grįžtant į 
Lenkiją, kaipo da rodymo, kad 
jis išpildė savo pilietiškas parei
gas. Bet šita systema reikalau
ja išpradžių daug iškaščių paga
minimui markių ir kitokių do
kumentų. Todėl mes, tverdami 
Maskvoj Laikiną Rinkliavos Ko
mitetą, įvedėm atsilyginimus 
kvitais, bet kiekvienas pilietis, j 
kurs prisižada apsid’ėti kasmė
nesine mokestimi, pasirašo ant 
tam tikro lapo, kuris bus laiko
mas, kaipo dokumentas, kad tas 
pilietis išpildė savo pareigas sun
kioje Lietuvai gadynėje, ir bus 
paskui nusiųstas Vilniun, į Vals- 
tijinį Lietuvos Archivą.

Jeigu lietuviai, gyvendami su
nkiausiose tremtinių aplinkybė
se, sugebėjo nešti savo grašius 
ant laisvos Lietuvos aukuro, 
kaip-gi gali atsisakyti Amerikos

Pirmą Sykį Chicagoje
ĮŽYMUS KONCERTAS
Kuriame dalyvauja profesionalai daininin
kai, visiems žinomas P. Stogis (Basas) su 
savo profesorių (Guido Cinkarelis) tenoras

Rengia
L. S. J. Lygos Mandolinų Orchestra

Sub., Gruodžio-Dec. 22, ’17

MILDOS SVETAINĖJE, 
Prie 32-ros ir S. Halsted Gatvių (Trečios Lubos) 

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c y patai
PROG RAME DALYVAUJA:

L. S. J. Lygos Stygij Orkestrą—Maršas B. Potpuris 
p< vado vysk ................ F. Juodis

Solo. A. “Ko vėjas pučia”—J. Šimkaus
B. “Supk mažą”-—Maironio

Akompanuojant V. Briedžiui išpildys A. Briedis
Deklemacija “Norėtųs”........................... J. Buragas
Solo (Basas) “Mano Laivas”—M. Petrausko
Akomponuojant H. Tutliutei išpildys .... P. Stogis 

Extra.
Solo— Pi: no ‘ Wood Land” ............. A.širvinskaitė
Duetas “Paskutinės vasaros rože”, B. Serenada,

2

3
4
5

8

10
11
13
14
15

Akornp. P. Sarpaliui, išpildys.... J. Y—s ir G. š—as 
Trio “The Walzing Queen” (Mandolinos) 

atliks orkestros nariai armini, muzika-—- .. . Guido CinkarelisSolo Gelių Daina iš
Bezet, atliks

Extra.
Piano—Solo ...........
Solo—Baritonas ...................................... ... «.■
Duetas iš Operos Forza dėl Destino, muzika—
Verdi, atliks G. Cinkarelis tenor, ir P. Stogis, basu 
Duetas Smuiko ir Piano .. A. Briedis ir V. Briedis 

Stygų Orkestrą: A) My Beautiful Ladv; B. Waltz.
PO PROGRAMUI—ŠOKIAI

MUZIKA BROLIŲ SARPALIŲ

p-lč Helena Tut liūtė 
..............  J. A. L.

Guido Cinkarelis, Operetiškas Tenoras, duoda lekcijas 
Room 316, 59 E. Van Buren St., Chicago.

Draugysčių ir Kliubų Domai 
Visos Draugystės ir Kliubai, kurie turėjote praeitą 
metą nusisamdę piknikams ir išvažiavimams Geo. 
Chernaucko Daržą, Lyons, III., malonėkite pasisku
binti ant ateinančių 1918 m. atnaujinti kontraktus, 
ir kurie norite, kad butų pažymėta Geo. Chemaucko 
kalendoriųje, mitingai, piknikai ir tt. malonėkite 
kuogreičiausia prisiųsti surašus Geo. Chernauckui: 
1900 S o.Union Avė., ______________ Chicago, III.

lietuviai, kurių išgalės yra nesu
lyginamai didesnės ir kurių skai
čius yra didesnis? Tik įsivaiz
dinkite, kiek Amerikos lietuviai, 
apsidėdami grašiais, tokia suma, 
kuri visai neapsunkintų jų biu
džeto, galėtų surinkti pinigų sa
vo tėvynei! Sutikime, kad Ame
rikoj yra tik 500,000 liet, ir lei
skime, kad iš jų gali būti pri
traukta tiktai penkta dalis, t. y. 
100,000 lietuvių prie mokesties. 

.Ir jeigu kiekvienas įneštų itktai 
po dolerį per menesį, tai jau 
butų 100 tūkstančių dolerių per 
mėnesį, o per metus susidarytų 
milionas ir du šimtu tūkstančių 
dolerių. Atmeskime 200 tūks
tančių visokiems bendriems rei
kalams, tai pasiliktų milionas 
dolerių, arba 7 ar 8 rnilionai ru
blių pagal dabartinį pinigų ku
rsą, — tai milžiniška suma, tvir
tas pamatas musų dabartinės 
valdžios veikimui. Dabar-gi, vi
sai neturint svarbiausio pamato 
savo veikimui, mes nesugebiame 
atlikti paprasčiausių savo reika
lų, negalime atsispirti prieš savo 
priešus, o čia prisieis išlaikyti 
kuodidziausią kovą, pirmiau
sia prieš supirkimą žemės Lietu
voj Vokietijos valdžia, ką ji jau 
darė anksčiau Lenkijoje, Alzas- 
Lotaringijojc ir išdalies Lietuvo
je. Jeigu mes nesurinksime to
kių fondų žemės supirkimui Lie
tuvoje tai išsmuks iš po musų 
kojų tas pamatas, ant kurio mes 
stovime, kaipo tauta, ir nustosi
me greitu laiku savo teritorijos. 
O turint supirktas Lietuvos val
džios žemes, ne vienas ir iš jųsų 
Amerikos lietuvių, galėtų įgyti 
pigiau žemę, pargrįžus Lietu
von. Atstatymui Lietuvos bus 
reikalingi pinigai pavydale val
stybinių paskolų. Jeigu išsaugo
sime šiokią ar tokią nepriklau
somybę, tai reiks tuo jaus mo
kinti jaunuomenę, prirengti ją 
prie visokios rųšies speciališku- 
mų valstybiniame mechanizme. 
Jeigu mes to nepadarysime, tai 
viską paims į savo rankas ki
tataučiai, ir mes vėl pasiliksime 
nuošaliai. Begalo daug yra viso
kių svarbių svarbiausių reikalų, 
kuriems atlikti reikalingi pir
miausiai pinigai.

Perskaitykite ir

Nepamirškite
kad tai įvyks

RYTOJ »

Liet. Soc. Jaunuomenės Lygos 3-čioji Kuopa 
, Stato scenoje
viename veiksme, 3-juose atideng. komediją

“Sugriauta Pilis”
Nedėl. Gruodžio-Dec. 16 d.

COLUMBIA SVET., 48-ta ir Paulina gatv.
Pradžia 7 vai. vak. Inžanga 25c ir augščiau
Po Teatrui—Balius. Grieš puiki Muzika. 

Taipgi bus ir kiti pamarginimai, kaip tai— 
p-no J. J. Zolp solo, monologai ir pasikalbė
jimas Maikio su Tėvu.
Gerbiamoji Jaunuomene! Malonėkite remti 
šį vakarą, o mes iš savo pusės stengsimės 
užganėdinti, ir tai bus vienas iš įvairiausių 
vakarų šioj apygardoj.

Visus kviečia L.S.J.L. 3-čioji kuopa.

Kadangi mezliavos darbas lai
koma per valstybinį darbą, tai 
čia neturėtų būti didelių kivirčų 
suorganizavime tokių komitetų, 
nesą padalinimas ar paskirsy- 
mas tų pinigų neturėtų prigulėr 
ti vietiniams komitetams, bet jie 
turėtų būti pasiųsti jau esan
čiai Vilniuje valdžiai, kuri, kai
po valstybinė įstaiga, nuo parti
jų nepriguli. Bet visgi, kad tas 
darbas pasekmingiau eitų ir vie
na partija negalėtų kenkti kitai, 
turėtų būti sutvertas Centralinis 
Komitetas, dalyvaujant jame vi
soms partijoms, kurs derintų 
darbą vietinių komitetų, renka
mų vietose iš tarpo tų, kurie už
sidės mokestimi.

Svarbiausia sąlyga pasisekimo 
tokių komitetų — tai rimtumas 
organizavimo ir dalyvaujančių 
ypatų, kurioms žmonės galėtų 
pilnai užsitikėti.

Jeigu Amerikos lietuviai, po 
prityrimo, kad, atskirai vei
kiant, mažai ką galima nuveikti, 
sugebėtų suorganizuoti bendrą 
mezliavos komitetą ir surinktų 
apščią sumą pinigų, jie užsipel
nytų širdingiausią padėką nau
jai atgimstančios Lietuvos, iš
pildytų savo pilietiškas pareigas 
ir tas butų gražiausiu lapu Lie
tuvos išsiliuosavimo istorijoje.

Lietuvos piliečiai! Vieninte
lis dabartinio momento musų vi
sų uždavinys — tai išliuosavi-

mas Lietuvos. Gana tuščių gi
nčų. Imkimės už darbo, kaip 
kas gali,, dabar, tuojaus, nes 
paskui gali būti per vėlu. Paro
dykime, kad mes mokame ir ga
lime būti tikrais laisvos Lietu
vos piliečiais. LAISVA LIETU
VA DABAR ARBA NIEKADA!

llllllllllllllllllllllllllllilHIlllllllll^

BROLIAI JOKANTAI
Phone Canal 1256.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu į trumpą laiką.
oktai atsihuna kas panedčli Ir ket- 

/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkūm.
'900 S. Union avė., Chicago.

Jau padavėm į “Naujienų” Spaustuvę 
padaryti puikius KALENDORIUS. Bus ga
tavi Ketverge, gruodžio 20, 1917.

Šitie Kalendoriai bus gana naudingi ir 
įdomus. Juose bus pažymėta svarbesnieji 
pasaulio nuotikiai. Taipgi bus sudėtos Dar
bininkiškos, Lietuviško-Tautiškos, Ameri 
kūniškos ir Katalikiškos šventės.

Šiuomi užkviečiame musų draugus ir 
pažįstamus pareikalauti musų Kalendorių, 
kuriuos mes duosime visiems DYKAI.

J. A. JOKANTAS
3934 So. Rockwell Street, Chicago, III.

Tel. McKinley 5277.

VICTOR
6RAMAF0NAI

Ir lietu
viški Re

kordai.
$10
ir augšč.

WINOGRAD & CORNGOLD
11411 MICHIGAN MENU 

Arti Kanolngton Av«.
Pbone Pullman 655. Chicago, III.

1HIIIIIIIIIIIMIHIIIIIIIIIIIIIIH

TYRO MEDAUS Galima 
gauti tiesiog iš lietuviškų farmų 
dideliais ir mažais orderiais.. Kai
na — svaras 25c.

TAIPGI geriausiai pirkti FAR- 
MA per “ŪKININKĄ”. Rašydami 
įdėkite markę atsakymui.

M. WALENČ1US,
P. O, Box 96, Hart, Michigan.
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fir Sergate?
AR NOKITE PASVEIKTI?

N1 S1PIBKIT ŠIA STEBĖTINA 
MAŠINA TUOJAUS
JUMS KAINOS $9.50

Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymus jūsų pačių 

kalboje
Vienas Gydytojas Sako:

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

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

įsigykite šia mašina tuojaus 
už $9.50, o nemokėsi $100 dak-

Gelbėkime “Globai”.
Tik gavęs pirmus pranešimus 

iš “(dubos” Centro Valdybos, DVIGUBOS STAMPOS

nririii i wiMriiB|iiirini ui'mijM!ijiim»nru...

70

juos paskelbiau. Iš jų matėsi, 
kad “(dobus” padėjimas labai IKI KALĖDŲ

Korespondencijos
ELIZABETh, N. J.

Gruodžio 9 d. LSS 147 kp. bu
vo parengus vakarienę. Vakarie
nėj dalyvavo daugiau kaip
ypatų. Pradėjus vakarieniaut, 
d. Krasauskas, vakarienes pir
mininkas, pakvietė keletu drau
gų pasakyt po prakalbelę. Pir- 

f mas kalbėjo d. Plungis, apie A- 
nurikos “demokratija"; taipgi 
pranešė liūdną žinią, kad “Ko
va" sulaikyta ir suareštuota Są
jungos centro darbininkai. Pas
kui dar kalbėjo drgg. Pilka, Jo
naitis, Trakimas, SKveetra, Bui- 
žiutė ir Reikauskas. Buvo dar 
deklamacijų ir dainų, kurias at
liko d. Puišo maži vaikučiai. Ma
lonu? .kad tėvai mokina vaiku
čius taip gražiai dainuot ir dek- 
lamuot. Taipgi sudainavo porą 
dainelių p-le Linoniutė iš Mas- 
ketli, N. Y.

Drg. Pilkos sumanymu, surin
kta aukų $29,05 gynimui areš
tuotųjų Sg-os viršininkų

Po vakarienės buvo lietuviš
ki žaislai ir šokiai. Vakarėlis vi
sais atžvilgiais pasisekė labai ge
rai. —S. R. Jautrus.

labai daug, o lėšų mažai.
“Globos" sekretorius gerb. 

J. Z. Valaitis viename laiške 
rašo:

“Nesenai Tamsiai išsiuntė
me dokumentus, kuriais įgalio
jome jus dirbti visą, kas tik ma
tysite galima ir kas tik prigelbės 
surasti lėšų “Globai." Pinigų 
kaip ir neturime. Esamųjų ka
soje vos mėnesiui ir tai šykčiai 
eikvojant. O globojamųjų turi
me daug: apie 2,000 vaikų mo
kyklos metų, biski mažiau sene
lių ir ligonių. Tvirtiems radom 
darbus ir jie duoną užsidirba. 
Bet tie du tuksiančiai priaugan
čios kartos dar duonos negali 
uždirbti ir jų tėvai arba mirę, ar
ba likę Vokietijoj arba ligoniai 
ir vaikais rūpintis taipgi negali. 
Pasakyk Tomistą tą amerikie
čiams, kad šiandien dar reika
lauja greitos pagalbos ir sene
liai ir ligoniai jų broliai ir sese- 
rįs. Tų vaikučių ar kūdikių ir

Į Pardavimai Panedėlyj. Utarninke, Seredoj ir Ketverge

Perdaug dėl Moterų ir Merginų

ŽIEMINIŲ
KAUTŲ
Musų Sandėlis turi būt greitai su

mažintas—todėl mes pažymime šitų 
Išpardavimą.

Stailiški Kautai Moterims ir Mergi
noms, šilti ir ilgai dėvimi, vilnonio 
velour, thibet arba kersey—dideli 
kaimel iai, su diržais štai lės, regu- 
Jiarū $18.50 vertė, speci- S4 4 79 
aliai .........................  H

Vilnonio Velour Kautai dėl Moterų 
ir Merginų — taip Kautai geriausio 
kersey, dideliais kalnieriais effektai, 
papuošia iš kid coney arba $4 A85 
karamie kaina ...................... ■

Dvigubos Stampos

Tamsta sutaupy= 
si tūli? dalį savo

išlaidų už by
overkautą

Jus Pasirinksite Čionai

Vyru $20 Overkautai $15 juodo k< r- 
sey overkautai—Oxford šilko, Vien
iui Overkautai, — rusvi, pilki, žali, 
puikus vilnoniai kautai, Trench mo
delių jauniems ir norintiems išrodyt 
jaunais, konservatyvi modeliai, pa
prastos ir extra mieros M K 
didumo .....................

Skourup’o sveikatos
Malina

$9.50
Naudokis šiąja 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
jusį u žmonių 100 nuošimčiu i 
dvi savaiti.

Vėsus laiškus adresuokite Į:

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

P. O. B. 200 Chicago, III.

Redakcijos Atsakymai
Vieversėliui, Muskcgon. Jū

sų korespondencija tilpo 281 
num. (Lapkr. 29).

Plakatų Dalintojui, Racme.
Kadangi apie tą pat įdėjome ki
to korespondento pranešimą, tai 
tamtsos jau nebedėsime.

Poniai M. Kričinienei, Sheboy- 
gan. - Labai atsiprašome, kad 
tamstos korespondencijos nede
dame. Ka tamsta mums rašei, 
mes trumpai pažymėjome, kaip 
dalykas buvo, ir to tegul pakan
ka. Užtikriname tamstą, kad 
mes pagerbiame tamstą nė kiek 
ne mažiau kaip kitus savo drau
gus ir skaitytojus.

SKAITYK IR PLATINK 
“NAUJIENAS.”

MONOLOGAI
Galima gauti naujai išleistas indno- 
logų knygutes. Kiekviena po 5c.

J. AGLINSKAS
3346 S. Halsted St„ Chicago, 111.

Tel. Drover 7328.

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITA CHlCAGOJBk 

Migloje Ir tikroje Bankoje. .28 metai teiiinjrai vedamoje Baakeje. 
Fi tnežiura Valstijom ir Susivienijimo Bankų (Clearlng Home) dejoilh 

Ir taupymo padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1800 BLUE ISLAND AVĖ., kampas II gatvė*.

ff KASPAh WALENTY SZYMANSKI V. F. MASHEK
»rezidenta» pirklys prex. Pilsen Lumber Ce

DTTO KASPAR H. E. OTTE J. PESHEL
riee-prezidentu tice prez. Nat. City Bank. lekr. Turk Mnfg. Ce.

WtLLIAM OETTING GEO. C. WILCE OTTO KUBIN 
urez. Oetting Bros Ice Co. vice-prez. T. Wilci Co. pre«. Atlil

I R \HLES KRL'FK* lOZEF SIKYTA [Brewinf O
.prezidentą) kasierius.
PADĖJIMAS 
PER\ IRAI- 
KAPITALAS

PERVIRŠIJA «6.0(W.OOO
KAUl/.M • i '»•i i ’i.” ’

Lietuvių Tautiškos Kapines
1912 melais tapo įsteigtos Lietuviu Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Chieagos lietuviams, bet daugumui dar yra ma
žai žinomos.

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų, pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų v ra nuo 35 dol. ir aukščiau.

PASAKGA: Važiuoti reikia Archer avė. iki Keen avė. o nuo 
ten į pietus.

Informacijų galit paklausti laišku arba pilone ^’illosv Spring 6.

senelių likimas išimtinai nuo 
jus, amerikiečiai, priguli."

Kitame laiške prisiunčia “Glo
bos” valdyba ir ištrauką iš Lie
tuvių “Globos” kasos knygų, čia 
aš ją paduodu, kaip ji yra.

Jeigu nuo 1 d. rugsėjo 1915 
metų iki 1 d. liepos 1917 m. 
turėta.............. 34,97 lr.64k.
Išlaidų.............. 26,165r.72k.
Kasoje lieka .... 8,805r.92k. 
Kadangi “Globos” dabar mė

nesinės išlaidos siekia 4,000 r., 
todėl prie tokių aplinkybių, kuo
met kasoje telieka tik dviem mė 
nesiams, reikalinga yra skubi 
pagelba.

Lietuvos “Globos"
pirm, ir ižd. F. Bortkevičienė, 

sek r. J. ž. Valaitis.
Petrapilis, 10 VIII- 1917m.

Rašyta atskaita rugpjūčio mė 
nosyje, tai jau praėjo nuo to lai
ko pusketvirto mėn. ir, žinoma, 
tie pinigai išsibaigė. Po to ne
žinau ar .siuntė kuris musu Fo- 
ndas pinigų, bet rodos, kad ne.

Pagalios gaunu atvirutę nuo 
vieno savo pažįstamo, irgi arti 
prie “Globos” stovinčio ir jis ra
šo:

“Globai" labai vargingai ei
nasi. Valdžia pinigų neduoda, 
iš C. Komi!, n. nuo k. šelpti pir
ma šiek-tiek gavo, o dabar nei 
iš ten negauna. Pakilus kontr- 
revoliucijai visų vargas pakilo, 
o “Globos" dvigubai. Ji turi 
daug vaikų globoti ir senelių ir 
net kai-kuriuos reikia penėti. Su
prask tamsta, kokis darbas rei
kia padėti ir kiek jis gali kai
nuoti, kad jeigu globoti penkis 
tuksiančius jaunučių ir senelių. 
Bet juk ne tuom visas darbas 
baigiasi. Butų šimtai žuvę mu
sų tautiečių, jeigu jų nebūtų jie- 
škota ir atrasta, 30 proc. Ir dabar 
išmirė, o jei butų pagelba laiku 
suteikta tiek daug nebūtų mirę. 
Nuo mirties tuos savo brolius 
galite tik jus, amerikiečiai, iš
gelbėti."

Matot, amerikiečiai, kiek nuo 
jus laukia jūsų brolių duonos! 
Matote kiek į jus rankas jaunų 
gyvybių likimas įduotas! Tat 
broliai, su j lįskite ir tuoj kas ga
lite pas'istengkite sušelpti savuo
sius. Kas čia nepatikite Fon
dams, siųskite tiesiog “Globai” 
šiuo adresu:

Russia, Petrograd, Podolska- 
ja ulica No. 15, Predsiedatelni- 
ca Litovskavo Popečitelstva 
“Globa" Felicija Bortkevič.

Vilnonio Velour 
Kautai Moterims 
ir Merginom, tai 
pgi kersey, dry
žuoto pliušo, di
deliais kailio ka
lnieriais, kiti šil
ku, — karamie 
papuošia, $30 ve-

*22'8

Pliušo kautai dėl 
moterų ir nierg., 
Salts Esųuimettei 
pliušo, dideli ka- 
Inieriai, su dir
žais, pamušti ga
rantuotu satinu. 
•$35, kai- 0075 
mioja tik C.O

V j rų $25 Overkautai, $20—rankomis 
sinti overkautai importuotų ir čio
nykščių materijų, lygių ir puošnių 
spalvų, naujausi ir konservatyviai 
modeliai priskailant Trench $OA 
modeliai jaunimai

Vyrų $30 Overkautai $25 — 
rųšies kostumeriško darbo Overkau-

kautai

GRAZNŲ DOVANOS

Vyrų Eigin laikro
dėliai, tikro I lk au
kso, atdari $4 050 
viršai, po ■ O

Taipgi galite siųst ir man: J. 
Strimaitis, 366 VC. Broadvvay,

Tikro aukso Lava- 
1 i eres, ruby 5r a- 

methyst ir kiti tik
ri akmenjs 
po

C a m e o šauksmo 
žiedai, Cameo La 
Vallieres, Cameo

5$1.00

Laikrodėlis Brace- 
lets—tikro aukso,— 
sumažinta miera, 
atskiria- 
mas .... ■ U

Augštos 
tai, atstovaujanti tūlą geriausią iš
dirby sic .šioje šalyje, lygių juodų, 
pilkų. žalių, ir rusvų konservatvvi 
kautai vyrams Trench kautai jau
niems vyrams, mieros dėl 
visų, po ..................  C.O

SVEDERIAI
Praktiška Vyrams Dovana

deriai; puikios dryžės, 
dideli kulnie- $d*50 
riai .......... O

Vyrų Vilnoniai Svede- 
riai, dideliais kalnie
riais, šilti ir at- $085 
sakanti.. V
Vyrų tvirti vilnoniai svederiai, tamsiai mel
svi ir kiloki, puikus didelis kalnierius $Q QC 
liktai po................................. OiOU
Vyrų šiltos Pirštinės )

kų ir rusvų spalvų, į- 
vairios rųšies, $4 75 
porai .............. *

Vyrų šilko pamušalu 
Pirštinės, visokių stai- 
lių, rusvų, pilkų, juo-

specialiai po
ra už ..

IŠPARDAVIMAS GRAŽIAI PIAUSTYTO STIKLO

pjaustyto stiklo, įvairios rųšies bliudai. 
vandeniui puodai, stiklinės, sviestinės, ir 
kilokie mažmožiai, sulig jų verti* paskirs
tyta j 3 skyrius.

Ir r** ■ 1 i* * I V- ••ji

htWE:““<..

L. Ir f

PUIKŲ PLAYER PIANO INRENGTMA
<-•

Jus dar ligšiol galite gauti pagarsėjusius KERZHEIM PI^AYFT 
Piano, 40 vėliausių muzikos rolių, puiki seklyčios lempa $OQE 
ir šilkinis goblnras, uždangalas ir suolelis, viskas už

Išmokėjimai po $2.50 savaitėje; Mes nerokuojame nuošimčio

Mes laipgi pasiūlome $600 KEBZHE1N PLAYEB Piano, ge
riausios rųšies instrumentas, pagerintas, Lempa. 10 muzi- *7E 
kos rolių, suplukus ir uždangalas, už ................. “ I w

Lengvi Išmokėjimai. Be nuošimčių.

nuota po

Tel. Drovcr 6369

P. CONRAD

TOILETINLAI SETAI
Dovanos 
visuomet 

patenkins 
moteris ar 
Mergi nas

Manikuravifo Setas 
8 šmotų, franeuziš- 
ko riešuto i- $050 
vory setas v 
Ivory Liktorius,— 
puikios štai- Ef|e 
lės, stiklai vU 
7-šmotų Ivory Baltai 
vimui setas, spocialė 
mo kaina už setą ...

3-šniotų Balto rie-

naujos mados, veid
rodis, šepetys ir šu
kos, pamušta sati
nu dėžutė, $C 

'1)0 .......... w
nudirbtas manikura- 
šio išpardavi- $4 75

ATSINEŠKITE VAIKUS IR PABOVŲ
8-balsų raudonmedžiu nudirb
tas pianas, po ..............
Dėdės Sam’o pabova, registe- 
ris-banka, po ..............
Natūraliai nudirbta pabova, 
sudedamas staliukas— 
Puikiai litografuoti būgnai 
liktai .................................
Nutapyats arklys supynė, tvi
rtini padirbta, kiekvienas 
Barškučiai; gražių spalvų 
po;....... . .......................... '
Vaiką Vežimėliai, viduje va
žinėti ir lanke, po..........
Lotto žaismė,—pilnas setas 
puikioj popicr. dėžėj

liktai po

VICTR0LAS IR GRAFONOLAS

VICTROLA INRENGIMAS
Susideda iš lluber Record šėpos, Nr a 
\ 1 Victrola ir 12 pasirinki- • C A50 M 
mų, viskas už .... U*’r
Šėpa kuri yra šiame pardavime išro- i 
do daug aug.štesnės kainos įrankio n

KALBAMOSIOS MAŠINOS / 
Nr I-a. Vietor Victrola turi įtaisytą K 
garsią skrynią ir 12 pasirinkimu, še-;«■ 
ši 10 colių rekordai; specialiai šia- M 
me pardavime viskas tik M

Lengvi Išmokėjimai į®
Kalbamųjų Mašinų įrengimas |B

Nr 10 Victrola arba Cohmibia. Gra-
lonola, nudirbta ąžuolu arba maho- Į| 
gany, 2-f pasirinkimai, 1 
pusių 10 colių rekordų, 
viskas už .................. 94
Victrola Slailė Nr 11 arba Volumbia ■ 
(irafonola—22 pasirinkimu sulig jų-1 
sų pačių skonio II 10 colių 4 4 f>25 
<h igubų 75c rekordų .. I I O

WISS1G,
Seno Krajatis

Daktaras
I Specialistas iš
I GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
i OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. NedSliomis iki 12 dieną
I 1900 Blue Isiand Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko
1 Tel. Canal 3263.

So. Boston, Mass. Aukas gavęs 
paskelbsiu visuose laikraščiuose 
ir gavęs iš “Globos” pakvitavi
mą vėl-gi pranešiu. Kaip jus 
aukas perduosite “Globai” nes
varbu, bet tik duokite jai aukų 
ir gelbėkite Mažosios Lietuvos 
savo brolius ir seseris nuo iš
mirimo belaisvėje.

J. Strimaitis,
“Globos” atstovas Amerikoj.

Totografisas.
Mes traukiame 
paveikslus dieno 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
kiausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halsted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

Skaitykite irNPlatinkite
NAUJIENAS

r ,

Bowman
Dairy Company
Tobulai Pasterizuotas

Pienas ir Smetona
SUPILSTYTA I 

BONKAS LAUKUOSE
TYROS SMETONOS

SVIESTAS
MARLĖM AND

C ENTRAL AVĖS.
OAK PARK

Telefonas Oak Park 82

NAUJAS- 
Laikraštis
Tikrai puikus. Išeina tokio pavi

dalo, kaip kad eidavo Seinų šaltinis. 
Kainuoja tik 75 y. metams. Viena ko
pija siunčiame dykai dėl pažiūrėji
mo, kas prisiunčia krasos ženkleliui;

Adresuokite taip.

AMERIKOS ŪKININKAS
2211 W. 23rd P., Chicago, III.

Užlaikome
Puikiausią 

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
port<x Katrie norite s
nusipirkti gražų Jaik- 
rodėlį, deimanto žie-^:. 
delį, devizkėlj, šliubinių žiedu arba 
britvų, gramofonų ir kilų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS, 
>303 S. Morgan S t., Chicago
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* Ir m u Littuvif Oiinrašlii Amirikoji 
(aSAiia NAUJIENŲ BENDROVE inc.

' kasdien išskiriant nedeldieniu.e

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje—
nešiotojams kasdien pristatant i na
mus, moka:

Savaitei ............................... 22c
, Mėnesiui...............................50c
Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pačtu, 
tolėjams išanksto užsimokėjus:

sietams............................... $6.00
Pusei metų     ................ $3.50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago
je, pačtu:

Metams ...........................
Pusei metų........................
Trims mėnesiams .........

Ka nadoje, metams............. .
Visur kitur užsieniuose ....
Pinigus reikia siųsti Pačto 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$5.00
$3.00
$1.75
. $7.00
. $8.00
Money

First Lithuinian Daily ii» Amirica
Published Dailp Except Sundap

• Y TH« 

LITHUANIAN NEWS PU B. CO. Ine.
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.

atsispirt prieš savo galingą dė miestelio mayorą už ne- 
kaimynę, Vokietiją, negu 
būdama susijungus su stip
ria demokratine Rusija. Vo
kietija tebėra pusiau-feoda- 
lė, kaizerio ir junkerių val
doma, šalis. Jos užsienių 
politika yra grobimų ir už
kariavimų politika. Kaip ji 
ligi šiol dėjo visus pastan
gas užsirioglint ant sprando 
mažomsioms valstybėms Bal

Address: NAUJIENOS, 1840 S. Halsted 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
ses rankraščius taisyti ir trumpinti. Netinkami spaudai raštai naikina
mi, arba grąžinami atgal, jei bėgiu dviejų savaičių autorius pareikalauja 
jų ir išsiunčia krasos ženklelių pakankamai persiuntimo lėšoms apmokėt.

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

. Redakcijos Straipsniai
Tme translation filed with the post- 
mastei' at Chicago, III., on Deceinber 
15, 1917. as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Lietuvos demokra
tija ir Lietuvos 
nepriklausom vbė.

patapus Lietuvai nepriklau
soma, stengtųsi pajungti ir 
ją-

Tokia kaimynystė gali būt 
nepavojinga Lietuvos išnau
dotojų. klesoms, nes joms bi
jot skriaudos iš Vokietijos 
junkerių nėra ko; jos galė
tų, kad kokios, da ir naudos 
turėt iš jų. Vokietijos val
donai, norėdami uždėt savo 
leteną ant Lietuvos, nebūti
nai turi eit prieš visą Lietu
vą. Daug lengvesnis būdas 
jiems butų atsiekt savo tiks
lo, susijungiant su Lietuvos 
atžagareiviais. Ir Balkanų 
valstybėse Berlinas (lygiai 
kaip ir kitų didžiųjų šalių 
valdžios) nesikėsindavo ant 
jų karalių, bajorų arba dva- 
siškijų teisių; priešingai, ji
sai papirkdavo tuos elemen-

teisingą savo galios pavar
tojimą.

Bet iš to skundo vargiai 
kas išeis, kadangi drg. Clark 
gali prirodyt, jogei keturi 
pirma jo buvusieji mayorai 
kiekvieną kartą streiko lai
ku skirdavo specialius poli- 
cistus, — tik, žinoma, tuo 
skirtumu, kad jie visuomet 
gindavo kapitalistų reika
lus.—

Jeigu darbininkai susipra
stų, tai jie galėtų kiekviena
me mieste apsaugot save nuo 
kapitalistinių kompanijų go
dumo taip, kaip Camas’o da
rbininkai. Reikia tik pasta
tyt į miesto viršininkus so
cialistus.

PASIDARĖ 
KARŠTA.

“Keleivio paskelbtoji lita
nija apie kunigų nusidėji
mus privertė Chicagos kleri
kalų organą teisintiefe. 'Sa

politikos programe. O sočia- įUS arba kitokiais budais į- 
listai ir revoliucionieriai to- gydavo jų prielankumą, kad 
kį obalsį arba visai atmeta 
arba žiuri į jį skeptiškai (su

Šita fakta musu dešiniu- c c

Daug kartų jau mes esame 
nurodę į tą pastebėtiną fak
tą, kad lietuvių atžagareivių 
partijos Rusijoje stato grie
žtą Lietuvos nepriklausomy
bės reikalavimą, tuo tarpu

išnaudoti tam, kad įkalbėjus 
žmonėms, buk jos esančios 
tikros laisvės šalininkės, kuo 
met revoliucionieriai tai esą 
laisvės priešai. Tie revoliu
cionieriai, girdi, tai tik šne
ka apie laisvę, bet kada atei
na laikas sulig savo žodžiais

ja tik už Lietuvos steigiamą- 
ji susirinkimą Svyruojančia 
poziciją užima liberalai iš 
tautinės “Santaros”.

stoja, o už vergiją.
Tai yra sena gaida. Ją 

traukia visokio plauko atža
gareiviai jau senai—jau nuo 
to laiko, kada jie ėmė priro- 
dinėt, kad ta laisva visuo
menės tvarka, už kurią ko
voja socialistai, tikrenybėje 
busianti panaši į kazermių 
reglamentą ir baudžiavas.

Bet šitokios melodijos at- 
ažgareivių dainelė nelabai 
tegali įtikinti protaujantį 
žmogų, o juo mažiau—gvil
denamame čionai klausime, 
kuomet visų atmintyje tebė
ra jų vergiški puldinėjimai 
aplink caro batus. “Caro 
burdingieriai”, “kramolos

kia ir Amerikoje. Čia irgi 
smarkiausiai šūkauja apie 
Lietuvos nepriklausomybę 
atžagareiviai klerikalai. 
Jiems pritaria tautininkai, 
kurie tečiaus pirma stojo ne 
už nepriklausomybę, o už 
autonomiją, ir net nenorėjo 
prileisti minties, kad butų 
galimas dabartiniu laiku Lie 
tu vos nepriklausomybės rei
kalavimas. O socialistai jo
kių griežtai suformuluotų 
reikalavimų delei Lietuvos 
politinės ateities nestato, sa
kydami, kad tame klausime malšintojai” ir jų sėbrai tik 
sprendžiamas balsas pri
klauso patiems žmonėms.

kiančiųjų partijų pozicija, 
tikrai nežinia. Jau daugiaus, 
kaip metai laiko atgal gir
dėjome iš Vilniečio laiškų, 
kurie buvo paskelbti “Nau
jienose”, kad tenai visos par
tijos nori nepriklausomybės, 
bet paskutiniu laiku atėjo 
žinių, kad tos partijos daly
vauja Vokietijos valdžios į- 
steigtam Lietuvos “Landra- 
te”, t. y. provincialės savy- 
valdos organe, — kas rodos, 
liudytų, jogei šiandie jos te
nkinasi daug mažesniu “ap
sisprendimo” laipsniu, negu 
nepriklausomybė.

Atidėjus tečiaus, dėl žinių 
trukumo, klausimą apie Lie
tuvos partijų poziciją, fak
tas palieka faktu, kad šian
die lietuviuose apsireiškia 
tuo griežtesnis palinkimas 
reikalaut visiško Lietuvos 
atsiskyrimo nuo kitų valsty
bių. juo jie priklauso atža- 
gareiviškesnėms partijoms. 
Kaip tik tie elementai, kurie 
pirma noriai skyrė Lietuvai 
beteisio “Rusijos įnamio” 
(“burdingierio”) rolę, dabar 
geidžia pertraukimo visų ry-;
šių su Rusija; kaip tik tie' . n .. . . 
veikėjai, kurie carui viešpa-!11?.0.?1.?.u RusJja; ~ ne^' 
taujant, nedrįso viešai nė |?,!.,^.,mas V»k^ijos auto- 
užsimint apie separatinius ia lja*
Lietuvos reikalus, dabar sta- Jeigu Lietuva pasidarytu 

/ to Lietuvos nepriklausomy- nepriklausoma valstybe, tai 
J bės/balsį į pirmą vietą savo ji daug menkiau pajiegtų

jau negali būt kompetenčiais 
(tinkamais) sprendėjais a- 
pie tai, kas yra tikras laisvės 
kovotojas, o kas ne.

Pamatinę priežastį, delei 
kurios musų atžagareiviai, 
po carizmo nuvertimo, stai
gu pavirto karštais Lietuvos 
neprigulmybės užtarėjais, 
mes nurodėme jau pirmiau. 
Jie bijosi Rusijos revoliuci
jos. Atžagareiviai nori at
skirt Lietuvą nuo Rusijos, 
kad kuolabiausia apsaugo
jus ją nuo Rusijos revoliuci
jos įtekmės. Koliai Rusijoje 
nebuvo revoliucijos, jie ne
reikalavo nepriklausomybės 
Lietuvai.

Lietuviai revoliucionieriai 
-gi ne tiktai, nėra priešingi 
Rusijos revoliucijai, bet ir 
geistų, kad ji padarytų kuo- 
daugiausia įtekmės į Lietu
vą. Todėl jie nemato reika
lo skubinties pertraukt Lie
tuvos ryšius su Rusija. Ir 
jie mano, kad Lietuvos liki
mą reikia tvarkyt sutarime 
su Rusijos demokratija, o ne 
tokiu budu, kad sunkiausiu

jos keblumus.
Bet yra da ir kitas mome* 

ntas, sulaikąs demokratines

galėjus tenai gaut koncesijų 
pirklybą vest, pramones ste
igti, geležinkelius tiest ir tt.

Išnaudotojų klesos nepri
klausomoje Lietuvoje galėtų 
pasidaryt Vokietijos valdo
nų talkininkėmis. Kas kita 
Lietuvos demokratija, darbo 
žmonės. Vokietijos autokra 
tai butų nuolatinis pavojus 
Lietuvos liaudies judėjimui 
ir atspirtis jos skriaudi
kams.

Štai kodėl demokratinės 
lietuvių partijos šiandie, ko
liai Vokietijoje viešpatauja 
pusiau-absoliutistinė monar
chija, yra atsargios savo žin
gsniuose prie Lietuvos poli
tinės laisvės. Šis jų atsar
gumas neišnyks toliai, kol 
Vokietijos demokratija ne-1 
atsieks pergalės savo šalyje, 
t. y. kol ji nesutriuškins kai- 
zerizmo.

Kuomet noras palaikyt ry 
sius su Rusijos revoliucija 
gali sulaikyt lietuvių revo
liucionierius nuo nepriklau
somybės reikalavimo toliai, 
kol Lietuvoje neįvyks pana
šus perversmas, kaip Rusijo
je,—tai baimė prieš Vokieti
ją gali tverti dar ilgiau. Jei
gu Vokietija tebebus auto
kratų valdoma, kada susi
rinks Steigiamasis Lietuvos 
Seimas, tai galima tikėties, 
kad ir tame seime socialis- 
tąi priešinsis visiškam Lie
tuvos atskyrimui nuo Rusi
jos.

Socialisto 
mayoro šposas.

Laikraščiuose randame 
tokią istoriją.

Washingtono valstijoje y- 
ra mažiukas miestelis Ga
mas. To miestelio mayoru 
yra socialistas, O. T. Clark. 
Jisai pildo mayoro pereigas 
ir dirba, kaipo paprastas da
rbininkas, Crown Paper Co. 
dirbtuvėje.

Nesenai toje dirbtuvėje 
kilo streikas. Kartu su ke
liais šimtais Crown Paper 
Co. darbininkų, sustreikavo 
ir mayoras.

Drg. Clark, nieko nelauk
damas, paskyrė keletą speci
alių policistų saugot tvarką

Apžvalga.
DUODA VĖJO rT-K. 
DVASIŠKU AI.

3-iam “Atgimimo” nume
ryje Lietuvių Tautinės Ka
talikų Bažnyčios vyskupas, 
S. B. Mickevičius, aiškina, 
kodėl jie apleido rymo-kata- 
likų bažnyčią. Sako:

Sena katalikų bažnyčia 
Amerikoje, ant kurios sto
vi airių, vokiečių ir kitokį 
vyskupai, nėra taja bažny
čia, kurią uždėjo Viešpats 
Jėzus Kristus, ji nėra ta
ja, kūną platino ir stipri
no apaštalai ir jų įpėdi
niai, bet ji yra paversta į 
politišką organizaciją.

Ta senoji bažnyčia aug- 
ština tik airius ir kitas 
skaitli'ngesnes tautas; jų 
bažnytiniai vadovai lupa 
nežmoniškus pinigus nuo 
visų tikinčių darbininkų ir 
krauna s sau milijonus. 
Jiems žmonių vargas ne
apeina. Jie labjausiai ap- 
lupa naujai atvažiavusius 
emigrantus lietuvius, len
kus ir kitus. Pastarųjų 
pinigais juk šimtai dide
lių bažnyčių pastatyta, bet 
ar lietuviai turi kokią nors 
valią ant savo kruvinu pra 
kaitų uždirbtais skatikais 
pastatytų bažnyčių? Ne! 
mat per “gerumą” lietu
viškų kunigų jos užrašy
tos airiams ir milionai do- 
liarių, sukrautų lietuviais 
darbininkais amžinai žū
na. Bet jau praėjo tie ta
msus laikai, kada žmonės 
turėjo vergaut kitiems: 
dabar kiekvienas turi tap
ti sau žmogumi! Mums 
reikia atsitraukt nuo pil
nos nedorybių senosios ba
žnyčios, o savarankiai ru- 
pinties savo dvasios ir kū
no reikalais. Parodykime 
pasauliui, kad ir mes ne 
paskutiniai atsilikėliai, 
bet jau ant tiek pribrendę, 
kad sugebiame rupinties 
apie savo dvasinius reika
lus be tų besąžinių “pa- 
gelbos,” kurie per amžius 
mus laikė ant juoko ir pri
sidengdami Pono Dievo 
vardu mus išjuokė, skria
udė ir nedavė šviesos išvy
sti.

O kad taip daugelio ge
rų atsiranda ir blogų—ku
nigų ar svietiškių — tai 
nors ir liūdna, bet supran
tama ir nenuostabu. Iš 12 
apaštalų buvo vienas Ju
das. Nedyvai, kad ir tarp 
kunigų visokių pasitaiko.

Nedyvai, kad ir “Kelei
vis” ir “Truth Seeker” iš 
kelių dešimtų tūkstančių 
Amerikos kunigų pririnko 
23 tokius, kurių prasikal
timai buvo užregistruoti 
S. Valstijų teismuose. Tai 
tik parodo, kad nėra tei
sybės be išimties.
Paskui tasai klerikalu or

ganas sako, kad nedorą ku
nigų skaičių kelioms eilioms 
persveria katalikų šventieji 
(tik kur jie šiandie? “N.” 
red.), ir kad tarpe socialistų 
esą dar daugiau nedorų žmo 
nių, tik klerikalų spauda ne
norinti po jų nusidėjimus 
knisties!

Kaipgi! Ta spauda r'apie 
nieką tiek nerašo, kaip apie Krikšči 
socialistų “nusidėjimus” ir

nių religijų lopšys, visai menku
tės svarbos teturi...

Kokia stebėtinai didele atami- 
na su tuo, kas buvo aštuoni ši
mtai metų atgal, kuomet visa 
Vakarų Europa degte degė dėl 
laukiamo išvadavimo Jeruzoli
mo! Kuomet karaliai užstati- 
nėjo savo žemes, karalienės sa
vo brangiausias graznas, feoda- 
liai kunigaikščiai ir ponai savo 
dvarus ir valdybas, kad turėjus 
kuo patiems ir savo ginkluo- 

Į lliems žmonėms leisties per ma
rias šventajam miestui vaduoti; 
kuomet bažnyčia laimino gink
lus ir vėliavas, giedojo giesmes 
ir Įniko

Sveikatos Skyrius
Pasarga. — Naujienų Sveikatos 

Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
yidas. Be straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedfijas rūpinsis atsakinė
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtų gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Drf A. Monlvid, 3332 W. North 
Avė., Chicago, IllA-Red.

nesidrovi net begėdiškiausių ]<as kadaise skaityt
melų prasimanyt, kad socia-
listus apjuodinus. Kraką su o žydai> aplamai, pro pirštus be- 
Bernardu Montvidu ji pa- žiuri> 0 luIas (tagi pasijuokia, ka 
darė “socialistais”, kokį tai (la jicllls kas 8akOj jog ju pro. 
bomelį vištavagį Roselande į ,čvi„ žadėtoii žemė, iu svaio- 
ji padarė “socialistu”, Goš
tautą, nusižudžiusį Ciceroje, 
padarė “socialistu;” net ka
da koks “vyčių” kuopos ka- 
sierius išneša kuopos iždą, 
tai klerikalų laikraščiai ap
šaukia jį “socialistu!”

Bernardu Montvidu ji pa-

Kryžkarės — senovės 
ir šiandieninės.

Istorija kartais pasikartoja, 
kartais ne. 12-tojo metašimčio 
kryžkare, pavyzdžiui, nedaug 
panašumo teturi į šiuo 20-tuoju 
metašimčiu einamųjų kryžkare. 
Betgi istorijoj esti jeigu nepasi
kartoj imu, tai bent panašybių.

Aštuoni šimtai metų atgal vi
sas Vakarų pasaulis — kas tais 
laikais reiškė visa Vakarų Euro
pą — degė gdidimu išvaduoti 
Jeruzolimų, tų šventąjį Miestų,

Keliaujantis pamokslininkai 
bastėsi visur po žemes, kur da
bar Francija ir Vokietija, grau
dendami kaimiečius ii' rengė 
juos didžiam darbui, savo pa
mokslais veikdami į to laiko 
žmonių religinius jausmus. Is
torija sako, kad tam tikslui bu
vusi ir specialu vėliava sutaisy
ta, ant kurios buvę išrašyti žo
džiai: “Hierosylma Eest Per- 
dita”, kas musų kalba reiškia 
“Jeruzolimas yra žuvęs!” Kai
miečiai, kurie tais laikais visai 
nepažinojo rašto, žinoma, nega
lėjo turėt nei nuovokos apie pa
rašo reikšmę, betgi iš pirmuti
nių to slaptingo obalsio raidžių

bar pasirodytų Ameriko
je ir prisižiūrėtų į tą vis
ką ką čia daro ir ko moki
na airiški ir vokiški vys
kupai, o taipgi nuo jų pri
klausanti kunigai, tat drą
siai galima pasakyti, kad 
jis išsižadėtų vyskupų, ku
nigų ir jų bažnyčių ir pa
sakytų: “nepažįstu aš jū
sų!
Taip tai taip, bet Kristus 

sakė, kad jam nėra skirtu- 
streiko laiku. Bet paskyrė Imo tarpe “judėjų ir hellenų” 
juos iš streikininkų, duoda-l (t. y. žydų ir graikų), o mu- 
mas jiems įgaliojimą neleist sų tautinių katalikų vysku- 
kompaniiai gabenties iš ki- pas kursto Jietuvius prieš 
tur streiklaužių.

Suprantama, kad prie to
kių aplinkybių streikas ne- 
ffalėįo ilgai testios. Rė^ni 
dviejų dienu jisai 
nilnu darbininku

JeigU Viešpats Jėzus cfe ^le^ai pasidirbo sau savoti-
šką karingumo šauksmų “hep”, 

degti, kurios tęsėsi ištisus meta- 
šiničius ir kurios pasiliko isto
rijos lapuose kaipo Kryžio Ka
rės — “Krvžkarės”.

” Ir to pakako karėms už-

Dabar, tarp mažesniųjų šios 
didžiosios visapasaulinės , karės 
operacijų turime taipjau kryž- 
karę už išliuosavima šventojo 
miesto—Jeruzolimo. Anglų ka
riuomenė be atlaidos stūmė “ne
tikėlių” turkų jiegas šiaurėn nuo 
Sinajaus tyrymių ir dabar ran
dasi jau visai arti Jeruzolimo. 
Greitu laiku, be abejo, anglų 
kariuomenė tą miestą paims 
(gruodžio 10 diena Jeruzolimas 
jau paimta.—Red.). O betgi pa
saulio pulsas dėl to nū kiek 
smarkiau neplaka. Palyginus 

t°n>t«utine reliedia, o musu su Flandrijos, su Italijos fron- 
katalikai” Jeruzolimas, tasai šventasis 

miestas, tasai žydų ir krikščio-

airius, vokiečius ir kitas tau
tas. Krikščionybė po to, 
k*ip ii paliovė buvus tautiš
ku žvdu tikėjimu, pasidarė
u

tautinį šovinizmą.

Atsakymai j klausimus.
M. M. S. iš Chicagos klausia :
1. Kas daryt, kad man galvų 

ir laikė nesuskaitomų daugybę 1 skauda jau 5 savaitės, ypač ryte, 
iškilmingų mišių pasekmingam kada akis pramerkiu? Skaudėji- 
žygiui atlikti; kuomet miriadai 
kunigų, zokoninkų ir keleivin- 
gųjų karininkų dainių drąsino 
Vakarų pasaulį šventam užda
viniui nuveikti; kuomet visos 
tautos tautelės buvo susinėju
sios ir karininkai visų tų šalių, 
kur šiandie mirtinoj kovoj pjau
nasi, jungėsi daktan, kaip bro
liai, bendram tikslui atsiekti - 
Liūtaširdžiai, Baldvinai, Tankre- 
dai, Gotfrydai Bujoniškiai , Bo- 
hemondai ir tytveikai kitų gar
sių ricierių, kurių vardus mes 
dar šiandi romantinės istorijos 
lapuose tebeskaitome.

Taip. Nuo tų diefių pasaulis 
sparčiai ir toli jau nukeliavęs! 
------- ionių svietas, regis, visaii 
nebeteko nė jokio intereso tam, 

, ta visudidžiau- 
siu pasaulyje siektinuoju žygiu;

žiuri, o tūlas dagi pasijuokia, ka 
Ja jiems kas sako, jog jų pro
tėvių žadėtoji žemė, jų svajo
jamas šventasis miestas, dėl ku
rio jie, sulig savo religijos pri-

beveik du tuksiančiu metu, da- 
bar gali būt jų giminei sugrą
žinta. Mažai jų tautos dalelei 
gal tai kiek ir rupi, bet nedaug.

Tiek žydų tiek krikščionių 
svietų, vietoj Jeruzolimo, dabar 
žaVi kita vizija. Kitas siekinys^ 
kita krvžkarė dabar eina. Akyse 
vaidenas kitokia žadėtoji žemė, 
kuomet šventasis Miestas, kaipo 
siekiamasis tikslas, astuoniems 
šimtams melų praslinkus jau iš-

iš krikščionies sąmonės.
Dabar eina ne apie vieną ma

žą šalį, ne apie vieną senovės 
miestą. Eina apie laimėjimą 
pasaulio; apie isvadaVimą pa
saulio iš kapitalizmo — to pa
gonių netikėlių turkų priešI aš
tuonis šimtus metų paveikslo. 
Ir 20-tojo metašimčio kryžeivių 
avangardas — kol kas dar tik jis 
vienas — stato didesnį ir gar- 
bingesnį miestą, kurio bokštus 
ir kuorus tolumoj vis aiškiau ir 
aiškiau galima įmatyt; ir nors 
užpakalyj jų bekovojančios ir 
besigrumiančios minios dar to 
nemato, bet savo laiku 'ir jos vi
sa tatai išvys.

Naujoji kryžkare veda pa-

mas tęsiasi visą dieną.
2. Nuo ko paeina skaudėjimas 

po krutinę ir kaip jį prašalint?
t 3. Ką reiškia diegliai dešiniani 

šone prie nugaros ir strėnų, at
sikartojantis ypač laike pasilen
kimo ir susijudinimo?

4. Kas daryt, kuomet kojos la
bai sušąlą po ilgo sėdėjimo?

5. Ką reiškia rankų silpnumas 
ir nuolatinis pailsimas?

Atsakymai:—
1. Reikia eit pas daktarą, kad 

surastų skaudėj ipio priežastį. 
Mažu reikia akinių, gal viduriai 
sukietėję, gal oras prastas mie- 
gamąjame kambaryj, gal yra ko-

? ’ kia liga kūne. Galvą skauda dėl 
tiek daug priežasčių, kad niekas 
negali jums pasakyt, kokia prie
žastis yra pas jus be atsakomo 
egzaminavimo. Eikite pas dak
tarą.

2. Skaudėjimas po krutinę nė
ra aiškus pasakymas, nes jis ne
nurodo tikros vietos. Jeigu jis 
yra tuoj toj vietoj, kur baigiasi 
krutinės kaulas, jis gali reikšti 
skilvio pradylimą, skilvio vėžį, 
kirmėlės buvimą ir visą eilę ki
tų ligų. Skaudėjimas po krutinę 
gali būti atsiliepimas iš apper- 
dixo, iš tulžinės pūslės lx i kitų 
organų, kuriuose kas nors nege» 
ra yra. Reikėtų daugiau suži
noti apie to skaudėjimo charak
terį ir gauti (langiau symptomų 
'ir ženklų, kad pasakius ka nors 
tikra. Prašalinti skaudėjimą ga
lima vaistais, bet tai butu pra
stas gydimas, kokiu tik “feikc- 
riai” užsiima. Reikia rasti prie- 
žųslį ir ja prašalinti tinkamu bil
du, tuomet ir skaudėjimo neliks.

3. Jie gali reikšti appendixu

ties žemę; o senasis Jeruzoli
mas, dėl kurio paėmimo aštuoni 
šimtai metų atgal svietas buvo 
iki pamišimo sujudintas, šian
die, žmonijai vis priekin ir prie
kin žengiant, yra užmirštas, ne

kaipo galvike pasaulio pažangos

Kas sena, užleidžia vietų nau
jam; romantiškumas realybėj; 
religinis entuziazmas—moksli
niam sociologiniam dalykų pa
žinimui; ir, paniekdama tai, 
kas atsiliko užpakalyj, žmonija 
nuolatos smelkiasi priekin ir 
siekias to, kas prieš jų dar guli: 
ne senasis Jeruzolimas, bet So
cializmas, pasaulio viltis!

Teisingai pastebėjo.

Bukšnys, išsiriejęs su savo 
pačia, supykęs sėdasi prie stalo 
ir užreiškia:

Nuo šio laiko aš visados už
sirašysiu tas dienas, kuriose 
mudviem teks bartis.

—Žinai ką? geriau užsirašyk 
tas dienas, kuriose mes nesibar
sim: mažiau popieros išeis,—at
sako pati.

inkstų kokia liga. Pas moterį ga
li būti bile katro gini ties organo

priaugimas po gimdymo bei o- 
peracijos. Reikia ekzaminuot, 
kad sužinojus, kas tų skaudėji
mą daro.

4. Reikia nesėdėti ilgai kojų 
nejudinant— vadinasi, reikia at
sikeli greičiau ir mankštint kiek 
nors. Buto, vilnonės pančiakos 
ir nesiauri baigi reikia dėvėt ir 
kad nebūtų kojos suveržtos jo
kiais raiščiais, žinoma, gali būt 
širdies liga arba gyslų suketė- 
j'imas kaipo prastas cirkuliacijos 
priežastis, ir jei tai yra, tuomet 
tinkamas gydymas turi būti pri-

5. Rankų silpnumas gali reik
šti persidirbimą, prastų maistų, 
nepasilsėjimų, švinu bei arseni
ku užsinuodijimų, džiovų, šir
dies ligų ir gali reikšti da kelis 
kijus dalykus. Anemijose (krau
jo ligose) ir džiovoj rankų pail
simas ir net abelnas pailsimas 
yra tankus atsitikimas.

Dr. A. Montvidas.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas:
127 N. Dearbom {t 

;m-TSŪnit» Bklv
TeL Centrą’ Ull

Veda visokius reikalas, kaip kriminališkuose 
tr etvir/lJraoae teismuose. Daro 

visokius dokumentas ir popieras.
Namų Ofisas:

UM S. Hilsled Si.
Ant trečių lubų

TeL Drover 1810

| Nariai Cook County Real Estate Taryhm 
A. PETRATIS & CO.

Keal Estate Ofiaan
Į Paskolina pinijfua. Perka, parduoda i 

maino namus. lotus ir farm»*
ApHaugoja turtą nuo ugni< 

Peržiūri antraktus, padaro j < »•>< >
NOTARY PUBLIC

j 751 W. 35ta gatvė
' kampas Halsted Dreve
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Mažosios Lietuvos belaisviai 
Rusijoj.

sirupint.
Sveikinu vardan 51 Mažosios 

! Lietuvos belaisvio lietuvninko 
I Kai ta ne esančio.

(Belaisvių laiškai L. “Globai”.) Meldžiu, kaip galint

“Simbirske, Ik 22 gegužes, 
1917 m.

Gerbiamoji Pirmininke ir lie
tuvių veikėja! (laiškas rašyta F. 
Bortkevičienei, L. Globos pirmi- 
rriakei.) Sveikiname Tamstą kuo 
širdingiausiai ir velijame Jusų

laisvių geresnį padėjimą didžiau
sio pasisekimo ir laimingiausio 
kloties.

Mes apačioje pasirašiusieji be- 
laisvininkai su didžiu akylumu 
“Naujosios Lietuvos” 8-16 nu
meryje pafilpusį straipsnį: “Ma
žosios Lietuvos žmonėms” per
skaitėme ir iš to naują lūkestį 
semiame, kad, rasi, bus kaip 
nors galima mus iš musų nelai
svės išvalnyti. Prašome pakar- 
niausiai musų prašymą rusų kal
boje/ išversti, kas rčikia patai
sai ir pagerinti, ir tad rusų lai
kinajai valdžiai paduoti su tuo 
prašymu, kad ji teiktųs mus iš 
musų nelaisvės paleisti. Mes e- 
sanie, daugiausia, seni žmonės

išsiilgę. Musų vienatinis geida- 
viinas yra - savo tėviškę dar 
pirm savo numirimo pamatyti, 
mes nieko kita taip negeidžia- 
me, kaip pas savo namiškius 
pargrįžti ir norime savo nuvar
gintus kaulelius į kapines šalia

Augštai pagarbinta Poni Bort- 
kevičiene.

Plušom musų prašymą pri
imti, mes artinamės prie Jusų, 
patiriamos, kad .Jus Lietuvnin
kų reikalais pasirupinat, ir pra
šom ir šitą musų prašymą prie 
Karo Ministerio Pono Karenskio 
ir prie kitos augštos Vyriausy
bės pranešti, pasidėkavojam po 
pirmo.

Mes esam Lietuvninkės mo
ters 'iš Mažosios Lietuvos, esam 
nuo Rusų karuomenės pirmą 
dieną sausio mėnesio 1915 m. j 
iš tėviškės nekaltai ištremtos į i 
vidurį Rusijos, į miestą Simbirsk 
į belaisvę atgabentos, jau treti 
metai kenčiam didelius vargus 
ir bėdą, kaip ir dabar prie tos 
didelios brangenybės. Didelei 
išsiilgusios savųjų, laugdamos 
diena nuo dienos valnybės. j

Prašom pakarniai visos Aug- 
štybės, kaip vyriausiai Karo Mi
nistro Pono A. Kerenskio musų 
prašymą priimti, valnybę dova-| 
noti, ir pavelyti mums 
Tėvynę ir namus atgal 
Mes pas i rašiusios visos 
niūkęs ir visai nekaltai
tos. Dėkavojam po pirmo.

Su augštu pagarbinimu: (se
ka 17 parašų.)

III.

“Donskoj, Samaros gub., 
sausio 25 d. 1917 m.

Mieli ir širdingi laikraščiai! 
Su dideliu prašymu ateiname 
mes karo išvarytieji iš musų Vo
kiečių tėviškės, su malda ir dė-, 
kavone, klausdami ir prašyda- J 
mi Lietuvos Kalendoriaus, kad 
galima, su vokiečių žodžiais ■ 
(raidėmis), nes su Lietuviškais 
žodžiais (raidėmis) menkai pa
prasta, ir su vokiečių šventėmis 
priminavota, kurios švenčiamos 
tampa.

Ant užmokesnio, ar kaip ki
taip -- išmielaširdingystės. Ka
dangi laikraštį mes jau gauna
me, klausiu, kiek reikia užmo-

arba kit-ko turime skaityti. Aš 
esu su, penkiais vaikais, įpuo
lęs nelaisvėn.

Su didele malda, Lietuvnin
kas Martynas Koknaitis.”

Į musų

Lietuv- 
ištrem-

“Dobrin, 
18 d., 1917 m.

“Kolonija Kaitau, 23-6, 6-7-17.

gerai žinome, kiek daug “Glo
ba” yra mums gero padariusi: 
ji mus, pagal savo išgalę, su rū
bais ir pinigais pašelpė, įtaisė se
neliams ir našlaičiams prieglau-

Su pagarbinimu:
“Lieuvių Globos” Pirmininkei

F. Bortkevičienei ir sekretoriui

Globa!
Meldžiu

tau musų dūšios bėdas, kad mes 
gyvenam trečias metas be Dievo 
žodžio. Begalo esam jo išsiilgę 
ir ištroškę. į kitus kaimus ir kie
mus gavo meiles dovanų—šven
tą Bibelę, o mes ne. Musų kie
mo lietuvninkai meldžiam pa
karniausia, jei galima, kad bū
tumėt taip geri ir prisiųstumė- 
te mums tą meilės dovaną—

pakarniausia ir sta-

Dykai Ran.k!
Kurie norite gauti DYKAI randą iki 

Apriliaus mėnesio 1918 metų ir gyventi 
labai gražiai ir geroj apielinkėje, pui= 
kiaine name, karštu oru apšildytame 
ir turėti visus kitus gyvenyme reika= 
(ingus parankumus, tie yra užkviečia= € * 
mi tuojaus atsilankyti šiuo antrašu:

BURR ELLYN OFISAS
Kampas 59tos ir Kedzie Avė.

OFISO VALANDOS: •
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj nuo 9 vai. 
ryto iki 9 v. vakare.. Nedelioj nuo 9 vai. ry
to iki 6 vai. vakare.

JUOZAS J. SZLIKAS
REPREZENTANTAS

šis visas dalykas yra pavestas in mano ran
kas; kurie negalite atvažiuot, duokite man 
žinią per telefoną arba laišku, aš pas kiek
vieną pribusiu ir plačiau visą dalyką išaiš
kinsiu.

TELEPHONE PROSPECT 9213
da ir darbu padeda. Tai vislab 

mes su dėkinga širdžia išpažį
stame, ale mums butų musų 
džiaugsmas tobulesnis, jei “Glo
bai” pavy ktų bent mus lietuvius 
musų tėvynėn sugražinti ir kad 
mes galėtume sugrįžę savo vai
kams ir anūkams papasakoti, 
kiek gero mes čionai nelaisvėje 
būdami esam nuo savo brolių 
iš Didžiosios Lietuvos patyrę, 
kaip jie, nors patįs varge būda
mi, musų neužmiršo, bet kiek 
galėdami kūniškai ir dvasiškai

dar mums pavyktų savo tėviš
kėn sugrįžti, tad mes norime sa
vo vaikus ir vaikų vaikus tikro
je lietuviškoje kalboje auginti 
ir pasižadame jusų mums iš
rėdytąsias loskas neužmiršti.
Bet mes dar kartą prašome, 

kad Jus, garbingoji ponia, mu
sų neužmirštumėte, bet vis atsi- 
kartotonai valdžiai musų prašy
mus prie širdies dėtumčt, iki jie 
mus iš musų apkalimo paleis. 
Nepailskite už mus pasirūpinti, 
mes norime savo kasdieniško
se maldose Jusų atsiminti, kad 
Pons Dievs Jums sylos, pasise
kimo ir palaimos suteiktų, jeb 
.Jus galėtumėt nepaliaudami už 
musų išvalnijimą pasidarbuoti. 
Mes tikime, kad Jus musų pra
šymą neamesite, bet kiek išga
lėdami. kaip ir iki šiol, taip ir 
toliau mus savo paroda ir darbu 
pašelpsite. Prašome pakamiau- 
siai vis musų kiek primanote 
atsiminti ir mes tikime veikiai 
palinksminančios žinios sulauk
ti. —Su pakamumu pasirašo:

‘Simbirskas, 18-517

Jusų mylistos melsti, kad priim- 
tumėt musų pasiguodimą, kaip 
mums vargingai destis. Mes pi
nigų tenka m, ale bėda, kad pirk
ti nieko nėr. Pernai labai pra

sta pjūtis buvo ir gyventojai 
menkai turėdami mus prastai 
už pinigus ma’itina. Prie to dar 
10 gyventojų nudegė, kvatierų 
nesant turim sukimšti augštuos 
kampuos būti, ir tiesą kalbant, 
daugiau kaip pusė musų esam 
susirgę dėl šalčio ir dėl angšto 
ruimo plaučių gedimu ii’ kit
kuo. Liekorių nei liekarstvų 
nėr. Labai bėda. Dabar vasarą 
išgalima, ale kad mes dar žie
mą turėtume šičion būti, tai jau 
su mumis atlikta. Duonos nėr, 
šiaudų nėr (vietoje malkų), gi
rių arba miškų nėr, tur su šiau
dais kūrenta būt. Bėda didi, kad 
prie to kočeig vokiečiai meno- 
nitąi, ale labai nemielaširdingi 
žmonės. Taip, ant paveikslo, ru
siškoji vyriausybė yra ir mums 
pavelijusi cukraus po % svaro 
į mėnesį pirk lis,o mes už du 
mėnesiu tik po l4 svaro tega- 
vom. šaltyšius sakė: “jus nedir
bat, jums nereik”. Mes tyrėm, 
kad belaisviai iš Orenburgo gu
bernijos tapę į Švedų karalystę 
gabenami. Ar tai tiesa? Mes pra
šome širdingai, kad Jus už mus 
pasirupintumėt, kad būtumėm 
pirm šalčio išgabenti. Žiemai a- 
tėjus mes pusnuogiai būdami 
neišgalėsim nusipirkti drabužių. 
Mes misi tikim, kad musų pra
šymas išklausytas bus ir mes 
pasižadam neužmiršti musų lie
tuvių brolių ir seserų, kurie ir 
mus neužmiršta ir nevengia pa-

kiam nuo Jus garbingi Lietu
vninkai musų išvalnijimo ir iš- 
Ihiosavimo,

—Frau Ida Valindžius”.

“Saratovas, 23 sausio 1917 m.
Garbingasai Pone! (rašyta 

Valaičiui, Globos sekretoriui).
Mes tas korteles visas gavome 

ir pasidėkavojam jums. Ir tą 
gromatą. Tiek mums didei sun
ku, kad dar negaunam namon 
keliauti. Pas mus yra pasklydęs 
gandas, kad tie Krasno-Jaro vai
keliai, kuriuos jus Saratovan 
pargabenot, gaus trumpu laiku 
namon grįžti, tapė surašyti, o 
mes moterįs dabar turėsim lik
tis čia. Didei sunku butų, jei dar 
ilgai turėtume pasilikti. Mes 
prie valdžios prisiprašyti nega
lime, jei galėtume, tai atsiklaupę 
nielstumėme, kad ji leistų į mu
sų tėviškę pareiti. Per tą ilgą 
laiką musų kims džiūsta ir mu
sų gyvastis nykte-nyksta. Ypač 
musų kūdikiai užmirš motinas, 
kur prusnos yra. Šitos mergi
nos, Emile Bekeratikė, Trudė 
Urbatikė, Marta Vosylikė, Meta 
Vosylikė, Ida Delkikė, Marė Aš- 
mutatikė, ir Emil Kanšatukas. 
visi iš lietuvninkų buto, ir dar 
daugiau iš vokiečių buto eina į 
pamokslą prie kunigo, ale vo
kiečių, kadangi lietuvių nėra. 
Juk, misliju kartuntą kartą, prie

su džfiaugsmu mes skaitėm, kad f? 
garbingoji “Lietuvių Globos” 
delegacija už mus rūpinasi. Mes 
dėlto visi Lietuvos žmonės pra
šome ir meldžiame didei garbin-

rūpintis, kad musų išvažiavimas 
tik veikiai butų. Tik mes čionai 
esame daug senų žmonių, kur 
tik labai norėtų savo vaikus pa
matyti, ir daug vaikų, kur be 
šulės (mokyklos) ir nieko tur 
būti ir užaugti. Iš namų groma- 
tų mes negauname. Mes vis prie 
musų komiteto (Vokiečių-Švedų 
konsulio įstatyto) į Samarą ra
šėm, tai mums atsakė, kad mes 
pirm pakajaus ne išvažiuosime. 
Ir kaip mes dabar girdėjome Ko
miteto paskalbą, kad mes tik ne- 
vierytume, kas į “Naująją Lie
tuvą” yra įstatyta. Mes esame 
1911 m. Novemberį ir Decem- 
berį nuo Rusų karuomenės iš
vilkti. Esame iš Kreizų Ragai
nės bei Tilžės, Gumbinės guber
nijos, iš Prūsų Lietuvos. —(pa
sirašo 44 žmonės).

Didžiausia Lietuviška

I Kalėdine Muzikais Dovana

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
As labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieŠkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame-, 
nkoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos

V' .CSV. bnksinas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėnstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
INSTITUT1ONJ. Baltrenas, Prof.

1709 So. Halsted St., Telephone Canal 6417. Chicago, I1L

Koncertiny Išdirbyste

PEARL QUEEN CONCERTINOS
Puikiausis ir geriausis muzikališkas instrumentas, kokio dar nesiranda 
tarpe lietuvių, šios koncertinos yra geriausios išdirbvstės. Taipgi pri
pažintos tarptautiniu instrumentu. Galima jomis grajiti orchestroje ir 
viena. Reto musų Didžiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų in
strumentų, laikrodžių, žiedų, drukuojamų mašinų, deimantų, kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir naudai.
Kataliogą išsiunčiame dykai tiems, kurie prisius už 3c krasos ženkleli

S. P. KAZLOWSKI.
4632 So. Ashland Avė.

Čia Yra Jusų 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.

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdčtinii 

118 N. La Šalie gatvė, Kgmba- 
rys 41G-417, prieš City Hali

Šokių

Prof.

Vyrišky Drapanų Baigei 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tu overkotŲ.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertes nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.06 
iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir vikarais.
S. G O R D O N

1415 S. Halsted SL. Chica4»>r

vieroje, kokioje kalboje, nes vy
rėsi) iai kalba išganytingu nepa
darys, taipos-gi kaip ir viera, 
ale norėčiau, kad nei mano vai
kų-vaikai nei su trečia karta ii’ 
ketvirtąją eile lieuvių kalbos ne
užmirštų. Meldžiu, jei galima 
kur mano vyrą surast, per lai
šką man apie tai pranešti.

Mare Ašmutatienė.
S. Butkuvienė yra vokiečių 

bute, juk didei sunku su 12 rub
lių mums maityties.

VII.

Prof. J. KLOVAS 
Tel. Canal 7270 

Mokiname sulig naujausia mada visokius to 
kius. Užtikriname pasekmes. Mokinama Ya 
nedėliais ir Pčtnyčiom. Pradžia 7:45 v. vak.

J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 
731 W. 18th St.. Chicago, II!

Duodama Privatines Lekcijos

Chicago, III.

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Ut;<»-ninkais ir Ketvergals 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po piety. Nedėliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

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

803 West Madison s t.. Kampas Halsted St. Chicago. 
Liejimas iš Madison gatvės.

geriausiai kiekvienam 
patiks, kadangi palin
ksmina visą šeimyną. 
Pavyzdžiui —rekordai 
arba Gramofonas Vic- 
tor ir Cohimbia gra
mofonai $12.00 ir aug- 
šČiau. Dabar turime 
didelį pasirinkimą na- 
•ujų rekordų. Koncer-

Snmikos, Gitaros, Mandolinos, Roles dėl Pianolos, Notos lie- 
kalbojc dėl kiekvieno instrumento.

Ateikite netrukus prieš Kalėdas, gausite geresnes prekes.

finos, 
tuvių

JUOZAPO GRUŠO

IR VISKAS DEL GRAJINIMO 
Vienas blokas į vakarus nuo Ashland Avė.

1532 W. 47th Street, Chicago, Illinois.

gub., geguž., 8 d. 1917 m.
Augštai pagarbinta Redakci

ja!
Mes Mažosios Lietuvos žmo

nės skaitėme “Naujojoj Lietu
voj”, kad naujoji valdžia mus 
nor paleisti j musų tėviškę. Ir

Dr. K. Drangelis
DENTISTAS

ORKESTRA-BENAS
3147 S. Halsted Street 

Tel. Drover 8674. Garsinkis ‘Naujienose’
Nuo Gruodžio 1 d. šių metų 
Ofisas atdaras kasdien iki

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

3261 SO. HALSTED STREET 
Phone Drover 5052

Chicago
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Tarybų Konferencijos•r *
Protokolas.

Amerikos Tarybos ir Į). Norkus 
nuo Tautinės Tarybos išreiškė, 

j kad abi srovi sutinka tarties su 
1 kitomis srovėmis visuose klau-, 
simuose link dasiekimo nepri- 
gulmybės Lietuvai.

p. P. Butkus užsiregistravo 
kaipo svečias.

p. Naruševičius įnešė, kad pri
imti pamatus Lietuvos neprigul- 
mybės taip, kaip jie buvo priim
ti Lietuvių Rusijoje ir pasiūlė 
juos susirinkimui raštu. V. F. 
Jankauskas parėmė įnešimą.

Sesija užsibaigė ant 1:30 po 
piet.

Antroji sesija prasidėjo 3:10 
po piet. Protokolas pirmos sesi
jos buvo priimtas.

p. V. Ambrozevičia ir B. S. 
Jankus užsžiregistravo, kaipo 
svečiai.

Kalbėjo ir pritarė p. Naruše
vičiaus įnešimui p. Naruševiče, 
p. Miliauskas ir p. Marius. Dr. 
Bielskis pasakė, kad savo parti
jos nutarimų jie nemano mainy
ti ir negali Lietuvių Rusijoje nu
tarimų priimti.

p. Norkus pasiūlė ir p. fini
kas parėmė ir visi priėmė rezo
liuciją, kaipo pirmą punktą Ru
sijos Lietuvių rezoliucijos sekau- 
v • •etai:

Atrasdami svarbumą šio mo
mento politiškame tautos gyve
nime Am. Lietuvių Tarybos ir 
Lietuviu Tautinės Tarybos atsto
vai pripažįsta reikalingumą su
tartino Lietuvių darbo Lietuvos 
pilnos neprigulmybės atgavimui 
klausime, p. Norkus įnešė, kad 
sudaryti bendrą tarybą delei dar
bavimosi klausime Liet, nepri
gulmybės. ’

Kun. Jakaitis atsakė, kad Am. 
Lietuvių Tarybą negali pripažin
ti kokią kitą augštesnę už savo 
tarybą, kaipo p. Norkus įnešė, 
p. Vinikaitis padarė klausimą’, 
dėl ko toks bendradarbavimas 
iš pusės Liet. Am. Tarybos nėra 
galimu, ir vėl pasiūlė, kad iš
rinkti bendra tarybą delei tau
tos labo. Dr. Bielskis patarė, kad 
išrinkti keletą ypatų, kurios tar
pininkautų tarp tarybų ir vestų 
reikalą tik tokiu bildu.

Gerb. p. Naruševięia patarė, 
kad duoti įgaliojimą tokiam ko
mitetui. kad galėtų darbuotis vi
soje galėję vardu tautos ir urnai 

kada lik reiks, nes visgi tiek 
yra aišku, kad toks komitetas 
nedarytų nieko tokio, kas nebū
tu tinkama vil nai ar kitai tary
bai.

Kun. Žilinskas patarė, kad 
toks komitetas galėtų būti tik 
kaipo viešo darbo pildyto jas, jei 
Am. Liet. Taryba nenori jam pil
ną įgaliojimą. (Kun. Žilinskas 
tuomlaik užėmė pirmininko vie
tą).

p. Vinikaitis įnešė, kad tokį 
komitetą turėti ir p. Kaupas pa
rėmė. Am. Lietuvių Taryba įė
jo į atskirą konferenciją ir dė
lei to sesija buvo pertraukta 15 
minučių, c

p. Kaupas. įėjęs vėl į sesiją, 
paaiškino, kad jų taryba sutin
ka ant išrinkimo tokio komite
to, bet be galės darbuoties atski
rai be tarybų, p. Naruševičius 
patarė, kad tokis komitetas tu
rėtų būti pildomuoju komitetu 
visų tarybų ir, kad negalėtų nie
ko pildyti kas nepatiktų by kat
rai tarybai.

Tas buvo paremta pp. Vini- 
kaičio, Norkaus ir Martaus.

Am. Liet. Tarybos nariai su
tiko. apart Dr. Bielskio, kuris 
norėjo, kad tas komitetas nebū
tų pildomuoju. Deki sutikimo 
su Dr. Bielskio pažiūromis p. 
Vinikaitis išnešė sekančius pa
tarimus:

1) Išrinkti pasitarimo komi
tetą.

2) Kuris pildys tiktai tuos nu
tarimus, kurie bus abiejų tary
bų jam pavesti.

3) Komitetas turės patariamą
jį balsą, bet ne sprendžiamąjį.

4) Nutarimai, kurie nėra abie- 
ių tarybų padaryti, negali būti 
pildomi komiteto.

5) Tarybos pasiliko sau teisę 
pildyti savo nutarimus kitais bu
dais, kaip per komitetą.

(Atsiųsta).

Susirinkimas Tarybų atstovų 
buvo kviestas dėl pasitarimo į 
viešbutį Mcalpin, Nc\v Yorke, 29 
d. lapkričio. Susirinkimą atidarė 
10:30 ryte V. F. Jankauskas, ir 
paaiškino, kad porą savaičių at
gal susirinkimę apie 2.) visuo
meniški veikėjai iš apielinkės 
New Yorko ir dalyvaujant gerb. 
svečiams, iš Moskvos inžinieriui 
Į). T. Naruševičiui, ir kun. J. Ži
linskui, buvo įgalioti V. F. Jan
kauskas, J. Kaupas ir kun. Pet
kus pakvirsti visas Lietuvių sro
ves Amerikoje dei susitaikymo 
ir bendradarbavimosi taip svar
biame tautai momente, nes jau 
bevik turint savo valdžią Lie
tuvoje pasirodo, kad visų musų 
srovių tikslai ir darbai turėtų 
būti maž visiškai vienodi, ir pa
kvietė, kad susirinkusieji įgalio
ti delegatai išrinktų savo pirmi
ninką. P. J. Kaupas buvo išrink
tas pirmininkas ir V. F. Jankau
skas raštininkas. Pripažinta duo
ti pilnus balsus Tarybų atsto 
vams ir pakvietimo komitetui.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
atstovai dalyvavo sekantieji: 
P. J. Kaupas, Dr. J. Bielskis, p. 
Miliauskas, iš Pittsburgho Kun. 
Kaitinkis, Kun Jokaitis.

Lietuviu Tautinės Tarybos: 
pp. M. Vinikaitis, A. Marius ir 
p. P. Norkus. į

P. Kaupas perskaitė laišką nuo 
Amerikos Lietuvių Dari). Tary
bos, kad p. A. Pruseika išrinktas 
atstovauti su patariamu balsu, 
p. A. Prusdika nepribuvo.

Pakvietimo Komisija: V. F. 
Jankauskas, p. P. T. Kaupas ir 
kun. N. Petkus.

Gerb. p. T. Naruševičius ir 
Kun. J. Žilinskas tapo pakviesti 
dalyvauti su patariamais balsais.

P. T. NarušeVičius paaiškino 
svarba šio momento klausime c

nepriklausomybės Lietuvos ir 
patarė partijų klausimus atidė
ti į šalį ir kad pasinaudoti šios 
dienos proga, kad visi musų ju
dėjimai išeitų ant naudos Lietu
vos tautai. Jis paaiškino darba- 
vimasi, pasisekimus ir nepasise
kimus Lietuvių judėjimo Rusi
joje: kaip jie mėgino susijungti 
į l autos Tarybą; kaip jiems, dėl 
menkų priežasčių, nepasisekė; 
kaip jie polam gailėjosi praleidę 
progą; ir vėl, matant būtiną rei
kalą, kaip jie mėgino sutverti at
sakančia tarvbą, nors jau dabar 
jiems nėra taip lengva tas atlik
ti prie tokios betvarkės, kokia 
dabar randasi Rusijoje. Pertrau
kus p. Naruševičiaus kalbą, iš 
priežasties pribuvimo svečių pp. 
V. Vaitkaus ir A. Ramanausko, 
buvo nuspręsta, kad svečiams 
daleisti pasilikti susirinkime, bet 
be balso.

Tolinus p. Narušiavičius pa
aiškino, kaip tai svarbu dabar 
yra Lietuviams Amerikoje susi- 
tvarkvti i tikra tautos atstovybę, 
ir kad dabar jie tik vieni drauge, 
ne partijos, gali kalbėti tautos 
balsu, nes Lietuviai po Vokie
čiais ir Rusais dabar negali taip 
lengvai aprūpinti ir kalbėti apie 
tautos reikalus, kaip Lietuviai 
gyvenantieji Amerikoje. Taigi 
patarė, kad visi LieuViai Ameri
koje turėtų užsidėti ant savęs 
mokestį, kad galima butų suda
ryti fondų ir iš jo užlaikyti visą 
judėjimą delei atgavimo nepri
klausomybės Lietuvos, taip kaip 
padarė Lietuviai Rusijoje; o y- 
palingai. kad tą galima čion at
likti daug lengvinus, ne kaip Ru
sijoje ar Lietuvoje, nes čion vi
si Lietuviai gerai pasituri, turi 
gefcųs norus ir galėtų nors po 
viena doleri nuo kas šimto do- <• t
lerių uždarbio ant mėnesio pa
aukauti delei tautiškų politiškų 
reikalu.

Po prakalbai p. Naruševičiaus, 
V. F. Jankauskas užklausė tary
bų atsto. ų. ar jie gali ir nori da
lyvauti ir tartis drauge delei 
klausimų tautos, kurie paaiškė
jo. p. Miliauskas, nuo Lietuvių

(i) Komitetas susidės iš žmonių 
paskirtų per tarybas, po tris (3) 
nuo tarybos.

Ant šių patarimų visi sutiko.
Rinkimas vardo tam komite

tui buvo atidėtas vėlesniam lai
kui.

Pinigų ri likimą dėl politiškų 
Lietuvos reikalų yra nutarta pa
likti tam naujam komitetui..

“Amerikos Lietuvių Tatybos 
ir Lietuvių Tautinės Tarybos 
Pasitarimo Komitetas” buvo iš
rinktas, kaipo vardas per Am. 
Liet. Tarybos atstovus ir priim
tas tuomlaik tik per Tautinės 
Tarybos atstovus.

Nutarta: Protokolas turi būti 
pasiųstas visoms taryboms dėl 
ratifikacijos.

Nutarta, kad pp. Kaupas, Jan
kauskas, Naruševiče, Vinikai
tis, pasiųstų telegramą pres. 
Wilsonui ir į Paryžiaus Tarptau
tinę Tarybą.

Nutarta, kad mėginti visomis 
jiegomis pašvelninti santikius 
tarp srovių laikraščiuose.

Susirinkimas išreiškė pagei
davimą, kad opus klausimas 
Centralinio Komiteto butų išriš
tas, sulig įsteigėjų nuomonės.

Susirinkimas užrriškė, pagei
davimą, kad kitos srovės ar par
tijos, kaip Socialistai, prisidėtų 
prie naujai renkamojo komite
to ir kad prisiųstų savo atsto
vus.

Susirinkimas užsidarė 8:30 
vakare.

V. F. Jankauskas Rašt.

Šiek tiek apie I.W,W.
(Žiu r. n r. 293) 

n.‘ ■
Tiesioginis veikimas.

Aidoblistai smarkiai kritikuo
ja Am. Darbo Federaciją. Bet 
jeigu jie taip smarkiai užsipuo
la ant Federacijos Jai galima ti- 
kėties, kad jie turi geresnių prie
monių, negu Federacija kovai 
prieš kapitalą. Ir ištikrųjų, ai
doblistai sakosi turį.

Kokios tos jųjų priemonės? 
Atsakymas: tiesioginis veikimas.

Kas negirdėjo apie tiesioginį 
veikimą? Kiekvienas, kuriam 
tik teko išsikalbėti su aidoblistu 
apie darbininkiškąjį judėjimą, 
kiekvienas, kurs nors sykį dis- 
kusavo su aidoblistu apie kovą 
su kapitalistais, turėjo progą už
girsti minint tiesioginį veikimą 
Ir vienok, nežiūrint visa to, dau
gelis žmonių neturi šiek-tiek ai
škesnės nuomonės apie tą tiesio
ginį veikimą.

Jau minėjau praėjusį kartą, 
kad aidoblistai griežtai priešin
gi yra darbininkų dalyvavimui 
politikoj. Darbininkų pastangas 
įstatymų kelių saugoti savo vei
kalus valstybės rankose esan
čiomis priemonėmis, kaip pagal
ba teismų, miesto valdžių etc., 
darbininkų kovą už tai, kad paė
mus valdžios vadeles į savo ran
kas o tuo budu atkreipus gali- 
ga valstybės mašineriją, kurios 
pagefba saujalė turčių šiandie į- 
stengia jodinėti, milionus betur
čių, prieš pačius kapitalistus, ai
doblistai vadina netiesioginiu 
veikimu, veikimu per kitus. Kie
kvieną gi darbininkų žingsnį, ku 
rį jie patįs daro, be įsimaišymo 
valstijos ir valstybės jie, vadina 
tiesioginiu veikimu. Tokiu bu 
du tiesioginiu veikimu jie pava
dins streiką, paskelbtą, idant iš
kovojus algų pakėlimą. Vadi
nas, darbininkai čia stengsis pa
gerinti savo būvį be legislaturos, 
be įstatymų pagelbos. Jeigu, 
pavyzdžiui. būrys darbininkų, 
pavarytų iš darbo už dalyvavi
mą darbininkiškame vdikime, a- 
tidarys kokią kooperatyvę. dirb
tuvėlę, tai tokį žingsnį aidobli
stai irgi skaitys tiesioginiu vei
kimu. Jeigu streikuojančių dar
bininkų vaikai atiduodama i ki
tas vietas, kad tėvams lengviau 
butų vesti kovą prieš kapitalą 
tai ir šis žingsnis bus tiesioginis 
veikimas. Demonstracijos suren
gtos protestams prieš maisto 
brangumą bus tiesioginis veiki
mas. Jeigu, pavyzdžiui, strei
kui ištikus tapo atgabenti ske-
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bai ir jeigu kokis nors streiki
ninkų sugrįžta darban neva ske- 
ba tukimas, bet sugrįžęs ką nors 
Sugadina, kad skebai nebegalėtų 
dirbti, tai ir ši tokis žingsnis bus 
anot aidoblistu, tiesioginis vei
kimas.

Šitaip aprųbežiuojant tiesio- 
gin įveikimą, reikia pasakyti, 
kad jisai yra labai įvairus, kad 
jisai apsireiškia ir ramiausioj 
formoj ir smarkiausiais susiki
rtimais, naikinimu turto, riaušė
mis etc. Bet pamatinės tiesio
ginio veikimo formos yra strei
kas ir sabotažas. Streikų gi vėl 
esama visokių, todėl ir streikus 
skirstoma į keletą rųšių ir visų- 
pirma — į generalį arba visuoti
ną streiką ir dalinių streikus.

Generalis streikas. Kas tai y- 
ra visuotinas streikas? Imant 
tą žodį plačiausioj prasmėj, jis 
reiškia visišką sustabdymą dar
bo visame pasaulyje iki tam lai
kui kolai darbininkų reikalavi
mai taps pripažinti ir išpildyti. 
Vadinas,, jei kuomet nors įvyks
ta tokis streikas, visas gyveni
mas turėtų lyg apmirti: susto
tų mašinų užimąs dirbtuvėse, 
paliautų gatvekarių bėginėjimas 
gatvėmis, sustotų transportaci- 
ja geležinkeliais, nebeišeitų laik
raščiai, nebešviestų elektra ir 
gazas. Viskas sustotų, viskas 
nutiltų... Suprantama, betgi, kad 
šitokio streiko niekuomet nebu
vo ir negali būti. Tad tik idea
las visuotino streiko. Apie išti
kusius gi iki šiol streikus gali
ma pasakyti, kad jie buvo dau
giau ar mažiau panašų į visuoti
ną streiką. Ir nežiūrint to, juos 
priimta vadinti visuotinais strei
kais, nors aidoblistu supratimu, 
jie jau nebebus visuotini strei
kai.

Visuotinus streikus dalinama 
ar skirstoma į keletą rųšių. Vi- 
sų-pirma, visuotinu streiku va
dinama streikas, apimantis ko- 
kią-nors atskirą vietą, apielinkę. 
Tokių streikų buvo nemažai. Pa
vyzdžiui, tegul kokiame nors 
mieste sustreikuoja kokios nors 
dirbtuvės darbininkai. Kitų di
rbtuvių darbininkai gali prisi
dėti prie jų iš užuojautos. Šiuos 
pastaruosius pasekdami priside
da vis naujų ir naujų streikinin
kų, kol pagalinus streikas api
ma visą miestą, miestelį ar pra
moninį rajoną. Nepavykusiu 
pavyzdžiui tokio visuotino strei
ko’ galima skaityti streiką, pa
skelbtą pernai New Yorke iš už
uojautos streikavusiems gatve
karių darbininkams.

Visuotinu arba generaliu stre
iku da vadinama ir streikas, a- 
pimantis ne visą kokią apielin
kę, bet visą pramonės šaką. Me
tai atgal Amerikos geležinkelių 
darbininkai grąsino šitokiu strei 
ku. Jeigu pavyzdžiui, grasina 
streiku ar sustreikuoja Chicagoj 
tarnaujantis geležinkelių darbi
ninkai, tai tatai da nesiskaitys 
visuotinu streiku, bet jei sustrai- 
kuoja ir Chicagoj ir Nevv-Yorke, 
ir Philadelphijoj, ir Bostone ir 
tt. ir tt., tai jau tuomet streikas 
bus vadinamas Visuotinu strei
ku.

Visuotinu streiku vadinasi ir 
tokis streikas, kuris apima visą 
kokią šalį

Kiti streikai,toki ką paliečia 
tik atskiras kokias nors pramo
nės šakas, ištinka tik vienoj ko
kioj apielinkėj, tokius streikus 
priimta vadinti dalinsis strei
kais.

Dabar, tas kurs šiek tiek nu
sivokia apie darbininkiškąjį pa
dėjimą, žino, klfd ir socialistai 
pripažinsią ir apkainuoja gene- 
ralio streiko svarbą. Už jį stojo 
Europos karės pradžioj nušau- 
tasai—Francijos Soęialistų va
das Zaures; nebuvo priešingas 
generaliniam streikui nė Bebelis, 
Vokietijos sosialistų vadas (da
bar jau miręs). Aiškių pritarėjų 
generalio straiko idėjai buvo ir 
mirusis pora metų atgal Angli
jos Socialistų vadas Keir Hardie, 
ir tokis aidoblistu skelbiamų i- 
dejų griežtas priešas, kaip J. R. 
McDonold. Karolis Kautskis taip 
jau sako, kad proletariatui tos ar 
kitos klcsos, reikia rengtis prie 

visuotino streiko, nes pati bur
žuazija, matydama darbininkų 
spėkų augimą ir norėdama jį pa
laikyti, gali sudaryti tokį padė
jimą ,kad darbininkams nebepa
liks nieko kita, kaip griebties vi
suotino streiko. Taigi, klaidin
ga manyti, kad socialistai nepri
pažįsta visuotino streiko svar
biu.

Socialistų apkainaviinas ver- 
čios generalio streiko skiriasi 
nuo aidoblistinio. Kuomet aido- 
blistas kalba apie generalį strei
ką ta*i jis turi omenyje netik iš
kovojimą darbo sąlygų pageri- 
nimo-pakėlimo mokesties ir su
trumpinimą darbo Idiko—;netik 
padarymą spaudimo į parlamen
tą, kad išgavus kokias nors at
mainas, kad prispirus išleisti tą 
ar kitą įstatymą. Ne. Aidoblisto 
supratimu, generalis streikas yra 
tasai galingasis ginklas, kurs 
VIENAS TIK pagelbės darbinin
kams nuversti kapitalizmo tvar
ką. Generalis streikas anot ai- 
doblistų, busiąs socialu revoliu
cija. Vadinas aidoblistai čia jau 
nurodo, kad socialė revoliucija 
įvyks milžiniško streiko formo
je.

Taigi, nuomonėse apie gene
ralio streiko vertę tarp socialis
tų ir aidoblistu.yra begalė skirtu
mo. Kuomet socialistai žiuri į 
generalį streiką kaipo į vieną iš 
daugelio esančių darbininkų 
rankose ginklų kova: už Socia
lizmą ar įvygdinimui socializ 
ino, aidoblistai skaito jį viena
tiniu ginklu, ginklu kurio vieno 
užteks nuvertimui kapitalizmo. 
Politinė kova už paėmimą val
džios į darbininkų rankas, aido- 
blistų, bent didžiumos jų, bent 
jųjų įžymesnių vadovų, nuomo
ne, yra bereikalingas ir kenks
mingas dalykas. Todėl tai aido
blistai smarkiai užsipuola ant 
socialistų, todėl tai jie taip sma
rkai atakuoja socialistus kur 
galėdami, kad tie dalyvauja po- 

KAS GERIAU
Ar $2.25 j dieną

Ar $6000.00 į metus?
v ’netai atgal vienas lietuvis vargo dirbtuvėje

uz $2.2u Į dieną, kaip ir tūkstančiai kitą. Sudėjęs $800 
jls pradėjo galvoti kaip pagerinus savo gyvenimą ir už
tikrinus būvį.

Jis atrado, kad vienintelis išėjimas iš keblaus padė
jimo pastumdėlio-darbininko yra tapti savininku-išdir- 
bėju. Supratimas apie žemdirbystę buvo jo amatas, 
kutų jis šiaip-taip išmoko Lietuvoje. Keturi metai at- 
gid Jis nuo musų įgijo KU) akrų geros žemės, Louisianos 
puikiame krašte. Tai buvo pradžia perėjimo iš vergo- 
darbininko į neprigulmingą savininką-išdirbėją turtų. 
Siuosmet tas lietuvis apart gero pragy venimo'už savo 
produktus paėmė $6000. Savo vatą jis pardavė už $400, 
kornus už $1,200, bulves už $800. Apart to jis dar turi 
gyvulius ir pinutsus, kurių dar nepardavė, nes kainos 
u z juos vis eina augstyn.

Kitas lietuvis du metai atgal turėjo tiktai $200 ir di
delę šeimyną. Tai buvo visas jo turtas. Per musų pa
kibą šiandien jis turi gražią išdirbtą ūkę iš 40 akerių 
jau visai išmokėta. Ant Kalėdų jis važiuoja dabar gy
venti į savo fabriką, kur jis bus pilnu savininku savo 
turtų, kuriuos jis išdrros.

Du broliai lietuviai užpereituose metuose dirbo maj
uose. Abu pradėjo sirgti ir turėjo mesti savo sunkų 
darbą. Per mus jis įgijo 100 akrų žemės. Šiemet jis 
netik kad išmokėjo savo skolą, bet dar pripirko 40 ak
rų. Svarbiausias dalykas yra tame, kad iie pilnai at
gijo sveikata. Vienas iš jų yra geras strielčius ir apart 
pinigų už savo javus jis dar uždirbo suvirš $300 už sku
tas “possum”, kurių Louisianoje yra daug.

Vienas lietuvis pereituose metuose pirko nuo musų 
160 akrų žemės ant kurios važiuos Šį pavasarį gyventi. 
Du mėnesiu atgal mes davėm jam $640 uždarbio, kad 
parduotų mums tą žemę atgal, nes karei prasidėjus, že
mė pradėjo labai kilti. Jis atsisakė, noTs per metus lai
ko galėjo uždirbti $64Q ant $2000, be jokio darbo.

Tokių pavyzdžių mes turime daug. Kas nori persi
tikrini ,tegul važiuoja su mumis tuojaus iki Kalėdų pas 
lietuvius į Louisianą ir pamatyti savo akimis.

Karei siaučiant produktų trūksta. Kada vatos sva
ras yra 30 centų, bušelis kornų $2.50, bušelis bulvių 
$2.85, galionas syrupo iš cukrinių nendrių 80c, svaras 
gyvos kiaulės 23c ir kada Liuisianos ūkininkas iŠ akro 
žemės padaro nuo $150 iki $200 pelno, merdėti dirbtu
vėse be jokios ateities yra kvailumas.

Louisianoje, krašte, kurio žmonės nepažįsta tokių 
karščių ir šalčių kaip šiauriuose, krašte, kur ūkininkai 
nuima javus du syk kasmetą ir laimingai gyvena, mes 
duodame progą įgyti pusiau išdirbtos ūkės nuo 40 iki 
320 akrų nuo $15 iki $35 už akrą ant išmokeščių.

Tos ūkės yra tuojaus prie gero miesto su visais pa
rankamais ir geležinkelio.

Tuojaus po Kalėdų važiuoja vėl būrys lietuvių pas 
lietuvius į Louisianą. Kas smarkesnis ir gyvesnis ir 
kas nori pagerinti savo buri, tegul tuojaus atsišaukia 
ypatiškai ar per laišką pas:— 

Southern Land Co.
814 W. 33rd St., Chicago, III.

litikojc.
Kieno taktika teisingesnė—ar 

aidoblistu, ar socialistų? Čia šį 
klausimą tik trumpai paliesiu, 
vėliau jį paimsiu plačiau. Ai
doblistai sako, kad tiesioginis vei 
kiinas yra vienintelis galingiau
sias ginklas kovai prieš kapitalą. 
Tegul būna ir taip. Bet ir to
kiame atvėjuje darbininkai da
lyvaudami politikoje nieko ne
gali pralošti. Atpenč, jie gali 
tik laimėti, jie gali būti jei ne 
daugiau kuo, tai bena paspirti
mi aidoblistu tiesioginiam veiki
mui. Jeigu kur tampa išrinktas 
darbininkų statytasai kandida
tas į mayorus, arba į teisėjus, tai 
po plyniais, ar nėra iš to jokios 
darbininkams naudos ?

(Bus daugiau).

PUS-BALSO SYSTEMAS

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

Kaip smuiką iš
simokinti graiit 

į trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą taip yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau. 
Privatiškos lek
cijos ant smui
kus, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago. 
aSODnMHBnHBBMnBHBMMHMBnaV

Northern Illinois Cole-
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Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelną 
atsilankydami tiesiai pas mus.

Mes dirbame patjs savo drabužius. Mes , 
turime labai puikų pasirinkimą gatavai nešioji
mui Siutų ir Overkautų vėliausių stailių ir ko-, 
kybių.

Jus sutaupysite nuo $10.00 iki $15.00 ant kiek- 1 
vieno siuto ir overkauto, sulyginant kitas san
krovas.

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiii ■

Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

gij» Pritaikymo Akinių 
Gerumą Stiklų Gvarantuoju 

Vatn-^os nuo 5 iki 9 vakare.
Hr K. NURKAITIS Oph. D.

16»'r N. Robey St., Chicago 
K-unp. Milvvaukee ir North av. ;

Tel. Humboldt 4613.

Aukaukite L.S. Fondan



NAUJIENOS, Chicago, Ilk

Liaudies Tarybos susi
rinkimas atidėta

pasiuntė jį kalėjimai! •— nuo 
vienų iki dešimties metų.

Del netikėtų kliūčių, viešas 
susirinkimas, kurį Liaudies Ta
ryba rengė vakar, gruodžio 14, 
Wicker Park svetainėje, 2040 
North Avė., negalėjo įvykti. 
Mums praneša, kad susirinki
mas atidėta į sekamą pėtnyčią, 
gruodžio 21, 8 vai. vakare, toj 
pačioj vietoj. Kalbėtojai busią 
tie patįs.

Džiova pavieto kalėjime.
Sveikatos komisionierius, Dr. 

Robertson, vakar pranešė mies
to tarybai apie sveikatos sąly
gas pavieto kalėjime. Sulig jo, 
kalinių padėjimas esąs blogas, 
nes 27.1 nuoš. kalinių Serga 
džiova.

Ištrukusi pakštytė

Areštavo 22 
blogadariu

Policijai vakar pavyko pagau
ti į savo tinklą net visą Saiką 
blogdarių-vagilių, viso dvide
šimt du žmones.

Susekta, kad minėtoji vagilių 
šaika praktikavusi net per išti
su du metu. Kas įdomaiusia, 
kad tarpe šaikos buvo rūpės Vin
gus “darbo pasidalinimas.“ Taip, 
vieni vogdavę tik auksinius dai
ktus ir pinigus, antri automo
bilius, treti “aplankydavę“ dra
bužiu krautuves ir tt.

Eina kamantinėjimas. Poli
cija tikisi pagaut ir daugiau 
blogdariu.

Neteko arti penkių šim
tų tukst. dolerių

Sulig paskutinių pranešimų, iš 
La (1 range State banko užvakar" 
tapo išplėšta arti penkiasdešimts’ 
tūkstančių dolerių. Pęržįuręjus 
banko knygas, pasirodė, kad ka
soje stoka 46,730 dol.

Policija, beje, netoli Chicagos 
vakar rado automobilių, kuriuo 
plėšikai buvo atsilankę minėtan 
bankan. Illinois Central gele
žinkelio “switchmanas” dargi 
matęs kaip blogdariai apleidę 
automobilių ir nuėję linkui ar
ty minusio gatvekario. Policija 
kamantinėjo daugelį gatvekarių 
konduktorių, ir tikrina, kad ji 
jau esanti ant tikrųjų pėdų: ‘ne
užilgo blogdariai busią pagau
ti.

•— ........ -i

Rado sumuštą 
jūreivį

Netoli North yVestem geležin
kelio stoties policija vakar rado 
biauriai sumuštą jūreivį, Pierce 
Murphy, 23 metų amžiaus. Jū
reivis rasta be sąmonės. Nuvež
ta pavieto ligoninėn. Kuomet 
jūreivis atgavo sąmonę, papasa
kojo, kad užpuolikai buvę jo 
draugai, kiti jūreiviai. Kas to
kie. nepasakė.

Prisipažino kaltu, 
pasiuntė kalėjiman.

Buvęs Nbrthwesteni geležin
kelio kompanijos kasininko pa- 
gelbininkas William Boltwood 
vakar prisipažino išeikvojęs ko
mpanijos pinigų, viso $12,740. 
teisėjas George Kerstein užtai

Vakar naktį policija pagavo 
retą paukštytę Albany viešbutyj 
su... vyru.

Kas ji — pati policija “nesu
spėjusi sužinot“. Gana to, kad 

i ta paukštytė yra jauna, graži, ji 
• paeina iš “pavyzdingos šeimy
nos“, spėjusi pasižymėti St. 
Louiso ir Chicagos aristokračių 
draugijose ir... nesenai persisky- 

! rus su savo prisiekti.
i ------
Grąžina du banditu

Policijos šefui pranešta iš 
Hot Springs, Arkansas valst., 
jogei ten tapo areštuota tūli Ja
mes E. Curtis ir Leonard 
Banks, įtariami apiplėšime 
Stockmens Trust and Savings 
banko, iŠ kur tapo išnešta 11 tu
ksiančių dol.

NAUJIENŲ piSTRIKTAS 

Iš LSS. 37-tos kp. veikimo. 
• Gruodžio 13 d. LSS. 37-ji kuo
pa laikys savo priešmetinį susi
rinkimą. Į susirinkimą atsilan
kę visi įžymesni kuopos nariai. 
Šiame susirinkime nariams jau 
buvo žinoma, kad “Kovos“ įstai
goj į s yko krata ir areštai, ir kad 
organo siuntinėjimas tapo per
trauktas. Susirinkimas . vien
balsiai priėmė įnešimą, kad VIII 
rajonas sušauktų masinį susirin
kimą, ir kuogreičiausia, kad ap
tartu tą klausimą.

Tapo išrinkta nauja kuopos 
valdyba sekamiems metams. Or
ganizatorius išrinkta,; J. Jankau
skas, prot. rašt. K. Kazlauskas, 
fin. rašt. A. Einorius, ižd, F. Ši
lti ris. —K. S.

BRIGHTON PARK.

Laisvamaniu A 
prakalbos

Gruodžio 12 d. Liet. Laisva
manių kuopa surengė prakal- 
bas-atsakymą “metodologijom 
daktarui Maliauskiui. Prakalbos 
atsibuvo Liuosybės svetainėje. 
Kalbėjo P. Dubickas, kurį ponas 
“metodologas“ teikėsi visaip iš- 
konevekti laike savo “konferen
cijos“ Brighton Parke. Kalbėto
jas pirmiausia nurodė, ko ver
ti tokie “metodologai“ ir jų 
“konferendijos“, paskui davė 
tinkamą atsakymą į daromus 
socialistams bei laisvamaniams

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-009 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
dos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.^ 
l adekite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Atdani^L tarninkais, Ketvertais ir Subatomis iki 9 valandai vakare. 

. ‘ ----- Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pinn. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.DIREKTORIAI:

PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

Panedčliais, Seredomis ir

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS

BRENZA 
KROTKAS 

ANTANAS BROŽIS 
KAZ. MATULIS

priekaištus. Nurodė, kuo vadtio- 
damies ponas “metodologas“ ir 
jo jo “stono broliai” šmeižia so
cialistus bei laisvamanius ir tt.

Publika atidžiai klausėsi kal
bėtojo išvadžiojimų ir karts nuo 
karto per traukdavo jį gausiu 
rankų plojimu.

Reikia čia pastebėti, kad kal
bėtojas kiek galint vengė pakar
toti tolus pono “metodologo” 
“perlus“, kuriais jis svaidėsi sa
vo “konferencijose“. Darė tai 
todėl, kad neįžeidus susirinku
siųjų, ypač moterų ir mergelių.

Žmonių buvo daug, ir visi bu
vo užganėdinti prakalba. Dau
gelis apleidžiant svetainę, girdė
jau, kalbėjo: “Na mat, kasgi kal
tas, kad pas mus tiek daug be
dievių. Juk jdigu ne tos “kom- 
perencijos“, tie bedieviai nebūt 
turėję progos... Dabar—ir gerai: 
žmonės mato kur tesybė!“

Esmi “šiur“, kad po P. Dubic- 
kio prakalbų vietinis “metodo
logo“ konfratras neteko kelioli
kos pasekėjų. Taip ir reikia. Te
gul tik “metodologas“ parengia 
daugiau lokių “konferencijų“, o 
laisvamaniai jau pasirūpins,kad 
jis ir jo konfratrai liktų anais 
generolais be armijos.

—J. Aceris.

Baigiant senuosius ir 
ir laukiant naujų metų

Nei nepajutome, kaip prabė
go senieji metai, štai, vos kelio
lika dienų iki naujų 1918 metų. 
Draugijų nariai ir veikėjai, da
bar laikas atsižvelgti į praeitį, 
pažiūrėti, ar daug mes nuveikėm 
šiais metais. Jei nedaug, tai ka
me buvo visa to priežastįs? Ko
dėl užbriežtasai musų veikimo 
programas nebuvo deramai iš
pildytas? Perkratinėkime, suras
ki me to priežastis ir bandykime 
prisirengti prie sekamų metų 
veikimo—pastoviau ir su dide
sniu atsidėjimu. Dabar kaip tik 
laikas. Neužilgio įvyks vietos 
draugijų priešmetiniai susirin
kimai, kur turės būt pakelta ir 
apsvarstyta visi minėtieji klau
simai. Nuo deramo narių prisi
rengimo, jų rūpinimosi savo 
draugijos—jų reikalais priklau
sys visas veikimas sekamais 
1918 metais.

Šioje apielinkėje mes turime 
kelias.progresives draugijas, ku
rios, sulig išgalės, jau dalyvau
ja platesniame visuomenes dar
be, nors gal neganėtinai, netiek 
sparčiai, kaip tatai buvo many
ta pradedant šiuos metus. Vis 
dėlto, randasi dar ir tokių, kur 
suvis nieko neveikia. Sekamais 
metais musų pereiga bus—išbu
dinti ir jas. O tai galima padary
ti tik tuomet, kuomet progresy
vių draugijų veikimas bus pas
tatyta geresniais pamatais, kuo
met visi tų draugijų nariai, kaip 
vienas ims'ies darbo petys į pe- 
li-

Neužilgio, kaip jau sakiau, į- 
vyks progresyvių draugijų prieš- 
metiniai susirinkimai. Kiekvie
no nario pereiga taigi yra —atei
ti į tuos susirinkimus su visu 
pundu gerų naudingų sumany
mų. Vienos jų, būtent Keistu
čio Kliubo, susirinkimas įvyk* 
sta ateinantį nedeldienį. Tas 
kliubas, tariant jo nariai, visuo
met pasižymėdavo gerais suma
nymais ir jų vykinimu gyveni- 
man. Tikimasi, kad tas pat bus 
ir sekame jo susirinkime. Bus 
pakelta daug naujų, naudingų Į 
sumanymų. Bet...kad tie suma
nymai neliktų tik sumanymais 
narių pereiga yra: sukibti vi
siems prie jų įvykinimo. Taigi 
—tegul lyto įvykstantis Keistu
čio Kliubo susirinkimas duos 
pradžią, gražią pradžią, sekamų 
metų veikimui. Tad, draugai — 
į darbą! —Agotos Sūnūs.

________CICERO._______
Naujienų vakaras

Ryloj P. Pakšto svetainėj į- 
vyks balius su plačiu programų. 
Tarp kita kalbės ir “Naujienų” 
redaktorius, d. P. Grigaitis.

Balių rengia Cicero distrikto

“Noujienų“ šėrininkai, kiekvie
no šėrininko ir “Naujienų“ prie- 
tel'io-rėmėjo pareiga yra atsilan
kyti į šį vakarą.

—J. Aceris.

BRIDGEPORT

Iš progresyvių orga
nizacijų veikimo. i

Vienas iš veikliausių Chicagos 
lietuvių distriktų yra Bridgepor- 
tas. Čia randasi LSS. 4-toji kp. 
su virš 200 pilnai užsimokėjusių 
narių, LSJL. 1 kuopa — arti 80 
narių; LMPSA. 9-ta kuopa, ir 
LDLD. kuopa. Visų tų organi
zacijų nariai veikia kiek drūti. 
Pamatas viso bridgeportiečių ve
ikimo yra LSS. 4-4oji kuopa; 
Kiekvienam suvirinkime jon į- 
stoja keli arba net ir keliolika 
naujų narių. Taip kuopai au-' 
gaut nebus nieko stebėtina, jei 
ir didžiulė Mildos svetainė pasi
rodys esanti nei kiek negeresnė 
už Fellowship Huose svetainę. 
Vadinas, pasidalys perankšta. 
Dievai žino, kas tada butų, kur 
gautumem svetainę susirinki
mams laikyti...

Ketvirtoji nors finansiškai ne- 
perturfingiausia, bet prireikus, 
ji jų ir nestokuoja. Nes jos tu
rtas ir gerovė juk piklauso nuo 
jos pačios narių.

Paskutiniame kuopos susirin
kime, beje, tapo nutarta rengti 
lavinimos susirinkimus, kad į- 
gijus daugiau žinių apie darbo 
žmonių reikalus, tariant socia
lizmą. Tatai jau senai pagei
daujama, ir šitą kuopos žings
nį reikia pasveikinti.

Naujų metų vakare ketvirto
ji kuopa rengia puikų pasilinks
minimo vakarą su plačiu pro
gramų. Vakaras žada būti la
bai įdomus. Lauksime, lauksi
me.

Neatsilieka nuo ketvirtosios ir 
LSJL. draugės ir draugai. Su- 
batoj, gruodžio 1 d., įvyko kuo
pos metinis susirinkimas. Ne
žiūrint šalto oro, į susirinkimą 
atėjo pusėtinas būrelis narių. 
Nors nekuriems draugams ir 
prisiėjo pasimokinti kaip kūren
ti pečių, bet tatai suvis nekenkė 
susirinkimui: jis buvo gyvas, 
užimantis. Tapo išrinkta val
dyba ir įvairios komisijos seka
miems metams. Beto, pasirodė, 
kad apmokėjus visas praeitų 
metų išlaidas, kuopos ižde dar 
liko virš 70 dolerių, čia reikia 
dar pastebėti, kad Lyga tapo pa
statyta tokiais tvirtais pama
tais ačiū jos sekretoriaus, drg. 
J. Kaulino, pasidarbavimui per 
paskutinius metus.

Mark White Scpiare valdytojai 
nebeleido lygiečiams rengti la
vinimosi susirinkimų, bet jie 
randa laiko ir progų tatai atlik
ti kitur.

Veikia ir Progr. Sus-mo kuo
pa. Ir ji stengias neatsilikti. Va
lio! 

A ★ ★

Beje, neviskas jau taip gerai 
ir čionai. Turime blogų naujie
nų. Štai, aną dieną susitikau 
pažįstamą, gerą parapijoną. 
Žmogelis aimanuoja, guodžiasi. 
Klausiu, kame dalykas? Girdi, 
jie, tie kunigai, stačiog krausto
si iš... Ar girdėjai, nuo Naujų 
Metų už velykinės korčiukes rei
ksią mokėti ne po 6, bet po 10 
dolerių! Kas tai matė, kas tai 
matė! Lupa nuo žmogaus de
vynis kailius“... Nusišypsojęs j- 
kirtau: “tai kaltė to nelabojo 
“high cost of living.” Argi svei
kas nežinojai? žmogelis pra
džioj nustebo. Bet pamatęs, 
kad aš traukiu jį “per dantis”, 
išnaujo pradėjo skųsties ir da- 
rodinėti, kad 10 dol. už kortelę 
yra brangu, ir jis nemokėsiąs.

—A. Dvylis.

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 GATVt

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

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

1 gėlių, sidabrinių peilių, šaukštų (silver- 
' ware) ir tt.

Geriausi gramofonai ir lietuviški rekordai par
siduoda pas mus.

5000 Rekordų
Lietuviškų, Polskų, Ru- 
skų ir Angliškų randasi 
musų Krautuvėje, taip 
kad kiekvienas gali pri
sirinkti tokių, kokių kas 
reikalauja.
Mes turime daugybes tavoro prisipirkę kada buvo 
pigesni. Dabar sumanėme išparduoti prieš Kalėdas 
už mažesnę kainą.

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

& Prelekcijos
Chicagos Lietuvių Draugija Sav. Pašalpos

Rengia Prelekcijas temoje:
“Sveikata ir Savitarpinis Susišelpimas” 

Skaitys DR. A. MONTVIDAS
Tie, kurie norite būti sveiki ir įdomaujat žinoti, kaip 
galima lengvai susišelpti nelaiminguose atsitikimuo
se, malonėkite skaitlingai atsilankyti
NEDĖLIOJĘ, GRUOpžIO (DEC.) 16 D., 1917 M.

PROSPECT BUILDING,
1152 N. Ashland Avė., kampas Division St.

Pradžia Antrą vai. po pietų. Įžanga visiems dykai.
Visus kviečia KOMITETAS.

Teatras»Muzika.

Opera.—
Auditorium teatre Didžioji O- 

pera stato: šiandie (vakare)— 
“Faust”; ryto (dieną) — Bar- 
biere Di Siviglia”; panedėlyje 
“Louise”; utaminke — “Ažū
rą”; pelnyčio j — “Lakine”.

Standard teatre, pradedant 
panedėilu, visą sekamą savaitę 
statoma “II Travatore.”
Teatras.—

Garrick teatre sekamą savai
tę bus vaidinama “The Passing 
SIioav of 1917”.

Power’s teatre — “Comc out 
of the kitehen.”
Lietuvių teatras.

Nedėlioj Columbia svet. (18 
ir Paulina gt.) 7 vai. vakaro — 
“Sugriauta pilis”, vienaveiksmė 
komedija.

Šiandie, Mcldažio svetainėje 
2242 W. 23rd PI.) LMPS. 29 kp. 
koncertas.

NEPRISTATYTI LAIŠKAI
Vyriausiame pačte, Clark ir 

Adamas gtv. yra laiškų iš Euro
pos, adresuotų Chicagoj gyve
nantiems giminėms. Del blogų 
adresų paČtas tų laiškų negali 
pristatyti į namus, todėl kam tie 
laiškai priklauso gali nueiti į vy
riausiojo pačto ofisą ir atsiimti 
juos prie lankelio, kur parašyta 
Advertised Window, Adams St. 
lob^L

Klausiant, reikia paduoti lai
ško numeris. Laiškai yra 
šiems:
1802 Bakutis Juozapas
1811 BoroNvski Alex
1812 Bbrowsky John 
1818 Charnetski Joe
1833 Gaikowski Ludwik
1836 Godula Sylvester
1841 Ignatovich Maria
1842 Jablonsky Julius
1844 Jananis Anton 2
1845 Jenilionis Frank
1846 Johanis A
1847 Kaminsky G
1848 Kamras J
1850 Karpilo H
1861 Kra\A’czuna XVladislaw
1872 Lukievich Simon
1875 Maigus S
1882 Miskevvich Anton
1890 Niekkrass Wincenty
1806 Petrak W
1808 Pochepko Mike
1919 Shuines Joe
1923 SloAvinski R
1943 Volinsky M
1944 Waszkiewicz N
1951 Zelechousky A

.....1----SK- -- ---------- ■2_'_
MUZIKAMS MOKINIMAS 

dėl jūsų vaikų ant smuikos 
Prof. D. GOLDSTEIN 

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

Chicago, III

JONAS JUOZAVITAS
Persiskyrė su šiuo svietu gruo
džio 14 d. 7:30 vai. vakare, su
laukęs 54 metų amžiaus.

Laidotuves įvyks Nedėlioję, 
Gruodžio 16 d. iš namų 1907 
W. 22nd st., Chicago, į Lietu
vių Tautiškas Kapines, 1 vai. 
po pietų.

Kviečiami gimines, draugai 
ir pažįstami atsilankyti į šer
menis ir dalyvauti laidotuvėse.

Pasilieka nuliudime moteris 
Jadvyga Juozavitienė— 

(Kanapeckaitė) 
ir sūnūs Mykolas.

TAUTOS REIKALAS.
Laike šių dienų naujos pa

saulinės dramos męs reika
laujame sveikos tautos. Lai 
nesveikumas būva by kokioj 
tautoj ir ji bus pražuvus. 
Sveikata yra gyvenimo pa
matas, ir sveikatos svarbiau- 
sis ramstis yra viduriai. I- 
dant neprileidus ligas jus tu
rite užlakyti vidurius šva
riai. Trinerio Amerikoniš
kas Kartaus Vyno Elixiras 
yra geriausia gyduolė šia
me reikale. Jisai išvalo vidu
rius ir juos sustiprina. Visi 
jūsų vidurių keblumai, kaip 
užkietėjimai, nerviškumas, 
nemigė, abelnas silpnumas, 
etc. prapuls. Aptiekose, Kai
na $1.00. Kankinimai reu
matizmo, neuralgijos, (strė
nų diegimas etc. gyvenimo 
linksmumą apkartina. Bet
jus galite jų išvengti naudo
dami Trinerio Linimentą, 
kuris yra taipgi geras išsi
sukimams, niksterėjimams, 
pailsusiems muskulams, ti
nimams, ir kojoms.

Kaina 35c. ir 65c. aptieko
se ; krasa 45c. ir 75c. Jos. Tri- 
ner, Co. Išdirbėjas-Chemi- 
kas. 1333-1343 So. Ashland, 
Avė., Chicago, III. į>gr)

Tel. Drover 70

Dr. C. Z. Vezetis
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki I vak. 
Nedaliomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Ava.
arti 47-tos gatvės.

Tel. Armitaie 984

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-8PINDULIAI 
2121 N. Western are. 

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan St., Chtcage 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Msomaa per 16 m*, 
tų kaipo patyria gydytoju, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prU. 
teisus.

Ofisu ir Labaratorija: 102S W. Ifrth 
Bt. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. U 
6 8 vakarais. Telephone Canal 811A. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 rytu, tiktaL

Mėsa

I

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryta; 1—2 popiet; 7—9 rak.
(Ifiusici*

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

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldienius ir Seredas

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

* 1,11

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

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

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plot 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. S AHUD M. D.
Senai Rusu Gydytoja* Ir Chirurgu. 

Specialistu Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milvaukee Avė. 

Kampu North Avė , Kambary* 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryto 

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

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

786-88 Milnaukee avė., arti Chieago av. 2roe 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

DR. W. YUSZKIEWICi

LIETUVIŠKAS AKIŲ .GYDYTOJA* 
g** tari skaudamas arba silpna* akta, 
galvos skaudėjimo, atsilaikykite pu '*v 

1155 Mihvaukee Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakai*. 

n’io 9 rvto iki 1 po
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Pranešimai
^Subatoje, vasario 23 d?1918 m. Lie

tuviu Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren- 
,‘ia gerb. J. Žemaitės naudai vakarą 
su turtingu ir įvairiu programų. - 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pasekmingiausių, kad parodžius ger
biamai Žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

Komisijos susirinkimas p. šerno 
reikalais įvyks gruodžio 16 d., 1620 
Prospet k (?) St. ant antrų lubų. Ko- 
misifiKs nariai prašomi visi atsilan
kyti susirinkimam —B. Kazlauskas.

Prelekcijos. — Chicagoa Lietuvių 
Draugija Sav. Pašalpos rengia pre- 
lekci^as temoje “Sveikata ir savi
tarpinis Ysusišelpimas. .” Skaitys Dr. 
A. Montvidas. Tie, kurie norite but 
sveiki ir^įdomaujate, kaip galima 
lengvai susišelpti nelaiminguose at; 
sitikimuose, malonėkite atsilankyti į 
prelekcijas nedėlioję, gruodžio 16 d.. 
2-raą valandą t>o pietų, Prospect 
Buildiug, 1152 N. Ashland Avė., ka
mpas Division si Inžanga visiems 

Komitetas.ivkai.

Duk-tis ‘‘Naujienų” balius įvyks ne- 
dėlioj .gruodžio 16, P. Pakšto svet.. 
4837 W. 14th St., Cicero, III. Baliaus 
pradžia 3 vai. po pietų. Programo— 
7-vai. vak. Inžanga 25c porai. Pro- 
gF«une kalbės drg. P. Grigaitis, Nau- 
jituių redaktorius ir kiti. Bus keletas 
uwuologų ir deklemacijų, o prie to

riHiukui, Naujienų skaitytojai, pla
tintojai ir rėmėjai kviečiami kuo- 
skaitlingiausiai atsilankyti į šį Nau- 
..ienų balių. Kviečia Naujienų Ben
drovės Cicerus distr. šėrininkai.

Hockfordiečių domai. IjSS. 75 kp. 
.trinkimas įvyks gruodžio 16, 1:30

Hain str.- Draugės ir draugai, mel- 
JŽiu atvykti paskirtu laiku, nes yra 
.varbių reikalų: vaidybos rinkimai, 
'ajoao viršininkų rinkimas ir tt.

—A. Meldažis.

SLA. II .Apskričio kuopos malonė
kite prisiųsti atstovus j II SLA Aj>- 
skriėio metinį susivažiavimų, nedė
lioti, gruodžio 16, 1917, 10 vai. ryto. 
Mildos svetainėje—-3142 So. Halsted
St Gei st i n 
vantų. •S. Kvietkauskas

10

k

11 z J

N A U J IE N O S, Chicago, III

ijų Chicagos Konferencija laikys 
o (Mksėdį nedėlioj, gruodžio 16

npb 
not

>ri

ai

Mn.sk

Division st
rkni padėta Revizijos ko 
apyskaita ir kiti svarbų 

i Visų Organizacijų dėle

I)

Lietuvių Rubsiuvių ACWĄ. 269 
skyrius laikys prięšinetuų s'is'riuki- 

subątoj, gruodžio 15, 7.31 v. v. 
Rashinskio svet, 713 W. lotn bt., 
Visi nariai būtinai atvykite ,nes bus 
renkama nauja valdyba sekamiems 
metams. *>«-

Chicagos Lietuvių Darbininkų Ta
rybos Pihl. Koįriiteto posėdis pyk
sta subatoje, gr/iodžio 15 d. papra
stoje vietoje laiku. Komiteto na
riai maloniai prašomi atvykti.—Sekretorius.

Lietuvių Viešas Knygynas S. V. 
rengia dideles prakalbas subatoje, 
gruodžio 15 d., Gco. M. černaucko 
svetainėje, kampas 19 iy Union gat
vių. Kalbės 
kviečiame i 

gi ausi a.

__ i Vasiliauskas. Visus 
> atsilankyti—kuoskaitlin- 

Pradžia 7:30 vai. vakaro.
—Komitetas.

P. ĮDAVIMUI
REIKALIN A TUOJAU PARDUOT 

Man pavesta 
kus, beveik 
pianas. Kast 
duos pigiai, 
kariuomenė, 
šiuo adresu:
110 S. Dearborn St., Room 101b, 
Chicago, III. Tclcf. Randolph 4988.

parduoti tuo jaus pui- 
uijas, mažai vartotas 
o apie <$500. Parsi- 
irdavimo preižastis— 
Atsišaukite tuojaus 
J. Ilgaudas,

Dearborn St., Room 1016,

PARDAVIMUI g.oscrnė.ir smulk
menų sankrova, su 5 i, ’ _ 
nimui kambariais užpakalyje, 
tovus užsiėmimas. Kaina sankrovos 
ir namo $2850. Vien sankrova $450. 
Ramios $23. Lengvi išmokėjimai.

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

gerais pagyve-
>akalyje. Pas-

1917Subata, Gruodž

Didelis Gaisro Išpardavimas
Pas BALNIS IR PUNDINAS 4536 S. PaulinaSt

I

Panedelio rytą Gruodžio 17 d., 1917 m. ir tęsis iki Gruodžio 27 dinos.

LMPS.
rinkimas

9 kuopos mėnesinis susi-

831 VV. 22rd pi.—Senosios narės o 
taipgi norinčios prisirašyti, malonės 
atsilankyti laiku. —Valdyba.

Indiana Harbor, Ind.—LSS. 217 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks pane- 
dėlyj, gruodžio 17 d. 7:30 vak vak., 
A. Mikalavičiaus svet.. 2112 —- 137 st. 
Visi draugai malonėsite atsilankyti 
susi rinkimą n viršminėtu laiku. At
silenks kitę ir tie kur norite įstoti.

Rast. —-P. Matonis.

LSS. 138 Paskaitų Komitetui.—Pa- 
nedėlyj, gruodžio 17. d., 8 vai. vak., 
Įvyks paskaitų rengimo kom. susi
rinkimas. Visi tie draugai, kurie pri
sidėjote prie rengimo paskaitų, ma
lonėkite susirinkti Cicero “Naujie
nų’’ stotyj, 1 137 S. 49 Ct. J. Aceris.

LSS. 231 kuopos metinis susi
rinkimas Įvyks nedėtioj, gruodžio 16, 
10:30 v. ryto, Settlemento svetainėj, 
1630 Gross avė. Visi kuopos nariai 
pasirūpinkite atvykti Įnikti Svar
bus reikalai. —Sekretorius.

LMPSA. 29 kuopos susirinkimas į- 
vyks panedėiį. gruodžio 17 d. 7:30 
vai. vakare. Viešo Knygyno kamba
riuose, 1617 N. Robey St. Visos na
rės ateikite paskirtu laiku; turime 
daug svarbiu reikalų: Ims rinkimui 
centro valdybos ir tt. A. čepukienė.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau brolio Stanislovo Aleksan
dravičiaus. Atvažiavo Chicagon 1912 
metais. Kauno gub., Šaukėnų mies
telio. Jis pats ar kas ji žino malo
nės atsiliepti Liudvikas Aleksandra
vičius. f'-o O U Ahlers, De Smet. So.

i. Kliubo pi iešmetinis Į i-iaiu ‘ kaimo; 
įvyks nedėlioj, grm

vai j po pit'l’i. J. Mikola- svarbių reikalų.
visi priimkit

avi 11 st. Gerb. 
nes bus rinki
te daug kilų 

s aptarti At- 
i.i narių prirašyti.

—Valdyba.

lų reik 
a ii ju

Mieli.—LSS 246 kumpos 
tsirinkimas Įvyks pas 

d. J. Ivanauską, 636 7th St., R 5— 
Visi draugai atsilankykite, nes bus 
nnk.nna nauja kuopos valdyba, o 
taipgi ir kiti reikalai reikės aptarti. 
Susirinkimas Įvyks gruodžio 16 d. 
1:30 v. po jiietų. —Valdyba.

gon.

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

—Rengimo Komitetas.

Si. Charles, 11).-- LS& 177 tos kuo- 
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedrlioj, gruodžio 16 d. 10 vai. ryto, 
ptis Petrą VValintą. Meldžiam visus 
narius atsilankai ir naujų atsivesti.

Kviečia —Sekretorius.

. Br**’šnietinis Keistučio Kliubo su- 
.‘įriukimas Įvyks nedėlioj, gruodžio

(1- Liberty syet., t vai. po pietų 
(344 pi. ir Kedzie avė.). Nariai, visi 
nušnekite atsilankyti laiku, nes vra 

svarbių reikalų, kurie buvo' a- 
hqėti šiam susirinkimui. Atsiveski
te tr naujų narių. —J. Gustaitis.

Metinių Motery Apšvietog Drau- 
Hiju rengia vakarą su perstatymu. 
Rus lošta “Eglė žalčiu Karalienė”. 
V*karas įvyks sausio 27 d.. 1918 m. 
C.S.P.S-. svet. Todėl meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die- 

—Komitetas.

Roseland,, III.—Nedėlioj, gruodžio 
i(>, LMPSA 25 kuopa rengia muzika- 
liškai-vokaii.šką vakarą, K. of P. sve
tainėj, 11037 Miehigan avė. Pradžia 

vai. vakare. Po programų i la
bai puikus ”
foiti ir tt. 
praleiskite

žiur.stinis balius su kon- 
Draugui ir draugės, nė
šio puikaus vakaro. ♦

—Komitetas.

Roseland, Iii. LMPSA. 25 kp. susi
rink imas kurs pripuola nedėlioję, 

gruodžio. 16 d. neįvyks iš priežasties 
kad ta dieną bus musų vakaras. Su- 

.mrinkimas perkelta i gruodžio 23 d. 
Aušros kambariuose. 10900 Miehigan 
avc. Draugės, nepamirškite skait
lingai atsilankykite ir nauju nariu 
ntvuskife. Sek r. J. Grvbifmo ‘

..Visų artistŲ-lošejų,- kurie prižadė
jote Lietuvių Moterų Apšvictos Dra
ugijai lošti veikalu eglė žalčiu Ka.» 
nięhlžiame susirinkti ant repeticijos 
nedėtioj. 16 ii. gruodžio. 2 vai. po 
pietų, Aušros svet. —Komitetas.

temoje ‘‘Bolševizmas ir SOcial- 
pciHokratija” skaitys referatų, rusu 
kalba. M. Khinoy nedėlioję, 16 d.

40 vai. po pietų. In-
(h kai. Adresas.’ kertė Hm ne

LSS. 22-ros knooos ekstra susirin- 
ki»Ms ivvks šiandie, gruodžio 15 d., 
M. Veidužio svet., 8 vai. vak. Drau
gai ir draugės, malonėkite atsilan
kyti, nes

»kutinį

mire vienas
>. Turėsime 
patarnavimų

aptarti apie 
mirusiamjam 
Komitetas.

PARSIDUODA kriaučiaus šapa ant 
\Vestsidės. Gerai išdirbtas biznis; 
gera vieta, arti transferavimosi. Re
ta proga dėl kriaučiaus įsigyti sau 
biznį. Kreipkitės dienoms arba va
karais. room 416, 118 N. La Šalie St. 
skersai nuo City Hali. Chicago.

ŠIS IŠPARDAVIMAS BUS PER INSURANCE AD.JUSTERS S. HORNER & CO.

Tavoras turi būti išparduotas į 10 dienų už pusę kainos

KUR KAINAVO 100 DABAR BUS PARDUODAMA 50c ARBA 70c

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
ranciškaus Jankauskio, Kauno g., 

Kunlaučių pan., Kepu- 
pirmiau gyveno įtar

ui. Malonėsit aLsi'aukli, turiu 
Jonas Bruškis, 

510 So. llonore St., Chicago, 111.

Pajieškau savo brolio Jono Slir- 
I bos. Pirmiau g\veno Delroit, Midi. 
Jis pats ar kas jj žino malonės pra
nešt šiuo adresu: Ona Stirbaitė 
3116 S. Halsted SI., Chicago, III.

Pajieškau savo vyro. Petro Janu- 
šauskio. Kauno
't ūbinių kaimo, 5 pėdų ir 1(1 eol. au-

Raseinių pav.

briunų akių, daugiausia žiuri per ka
ktų. beveik visada dirba prie jaučių 
už. bučerių. Apie 3 mėn. kaip mane 
su 5-tu mažučių vaikučių paliko. Su
simildamas pats pargrįžk, arba kas 
jį žinote bukite malonus praneši jo 
adresų, busiu labai dėkinga.

Kai’. Janušauskienė.
421 Bo\vman Avė., E. SI. Louis. Iii.

JIEšKO KAMBARIŲ
JIEsKAUS šilto kambario. Svarus, 

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

Petcr Masiulis;
3252 So. Halsted St., Chicago, II!

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
A l i DUODAMA rendon kambarys, 

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

J. Ežėrinskis
3338 L.merald Avė.. Chicago, III.

ATIDUODAALV randon geras, šva
rus kambarys vienam arba dviems 
vaikinam. Gerai apšildomas, mau
dynė. Telefonas, prie karų linijos. 
Atsišaukite nuo 6 vai. vak.
3538 So. Wallace st., Chicago, III. 

Tel. Drover 8812

REIKIA DARBININKU
REIKALAUJAM 3 gerų ir teisin

gų vyrų su mažu kapitalu, kurie no
ri prisidėt prie Lietuviu žemės Kor- 
poracijos. Darbas ant visados, gera 
mokestis. Kreipkitės y poliškai arba 
per laišką į:

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

Chicago, 11).

REIKALAUJAME patyrusių mote
rų prie tvarkymo skudurų. Pasto-

P. GOLDMAN
1820 \V. 14th St., Chicago.

REIKALINGA merginos prie taba
ko stripinimo, kuri dirbus tų darbų. 
Nuolatinis darbas, 
lis. Atsišaukite: 
2156 \V. 23rd St.,

REIKALAUJAMA

Gera užiuokes- 
’l’el. Ganai 4019 

Chicago.

zmo-
Atsišaukite į

23 St., arti W<ibash, beizmcnt.

PARSIDUODA LABAI PIGIAI
Parsiduoda saliuna^; geroj vietoj, 

lietuvių ir lenkų apgyventoj. Biznis 
gerai išdirbtas per 20 metų. Par- 
davimo prieiustis — savininkas turi 
tuojaus apleisti Chicagą>. Norintis 
gero biznio už pigią kainą, atsišau
kite tuosius.
2051 W. 25th St., Chicago, UI.

NAMAI-ŽEMĖ

2 augštų mūrinis 
viskas naujausios mados,— 

Priimsiu mai-

PARDAVIMUI 
namas 
3117 W. 42nd plaee. 
nais 
381h

lotą. PHELAN,
St. and Archer Avė.

Pilone Yards 6539

ANT PARDAVIMO bizneva pra- 
pertė už puse kainos. Gera vieta. Ten 
yra saliomis. Ramios $60 į mėnesį. 
3519 Deodor St., Indiana llarbor, Imi 

Bosas P. Slauzis
1912 N. Leavitt St., Chicago, III.

TAUPYKITE PINIGUS
Tegul jųsij randa moka už jųsų na

mų. Moderniškas naujas, 2 fialų 
mūrinis namas, 3 blokai i pietus nuo 
Grane dirbtuvių prie Sawyer ir 45 
gatvės.

Suros, Vanduo, Gazas, Elektros 
šviesos, cemento šalygatviai, viskas 
įtaisyta ir išmokėta už lotą 30x132’,£>. 
Del ‘platesnių žinių atsišaukite 

lot h Si. and Savvyer avė.
Agentas pasisinntiniui

RAKANDAI
PARDlODA.MA 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,
3129 So. Union Avė. Chicago

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

BALNIS & PUNDINAS
4536 SO. PAULINA ST Tel Drover 3774 CHICAGO, ILL

h

I

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

Prie Mikvaukce ir North Avės.

Ar galima 
kitur deiman* 
to žiedus pi- 
iau pirkti?

Ar galima
Elgino laikro
dėlius pigiau 
gauti?

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

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Apsvarstykit 
Gerai.

yra patvirtintos ir vartoDabar
Joinos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koncertiną ir aųgšlai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupin 
ti augšlo arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun 
Maine dykai.

Georgi & Vitak Mūšio Co.
1540 W. 47lb St.. Chicago. IB

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

Viskas parsiduoda pigiausia kaina

Aš duodu “guaran-

Telephone Drover B6B1

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Speeiaiiitai Moterišką, Vyrlik<, Vafk> 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—R po piata, I- 
vakara. Nedėldicniaia 10--1 po platy 

3354 S. HALSTED ST., arti >4 lt 
CHICAGO. ILL.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukavt na 

vo puikius, beveik naujus, rakandu: 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly 
čios setus, tikros skuros, už 820. Vi 
liausios mados valgomojo kambarii 
rakandus, 2 puikių divonų, davės 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. fva 
rancija už $115 ir $225 Victrola » 
brangiais rekordais už 860.00. Ji» 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos • savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsiiaa J 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: IBM 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat, 
Chicago, Hl.

auksą pirksi, tai 
auksą ir gausi. Jeigu 
kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

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

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

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

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

TELEPHONE YARDS 5834.

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

MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTEIUKUF 

RUKUS
Išmokinant piešimo, kirpimo fortui, 
siūti naminius daiktus arba aprM« 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurt iš»' 
mokins. Valandos dieną arba vakt 
rais dėl Jųsų parankamo. Ui $19 Ii 
mokinant jus siut visokius drubuilm

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Weat«ra »v«

SARA PATEK, MOKYTOJA 
1850 Wella «aL

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi!- 

kos kalbų, aritmetikos, knyfvedys 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a 
beluos istorijos, geografijos, politi- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0:30 
3106 So. Halsted St., Chicago, 11)

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

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. IVIudisoii St., (JHicag’o

KLIKAI.INGAS žmogus mokantis 
arba mokyties prie buteliavimo ma
šinose bottiing muchine). Atsišau
kite tuojaus.
841 W< st 33rd St., Tel. Yards 2512

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

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Rnitnaa 902-904 National Lite B14<^ 
29 So. La Salio St., Chicago, IU.

Tel Central 6390-6391. Atdara: 
Utarnfnko, ketvergo ir aubatoa vaka- 
raia nuo 6 iki 8 vakare, po numirtu: 
IBI 14ILWAUKEE AVĖ., Chleaga, HL 

Tel Humboldt 97.

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

Tel. Drover 7179.

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

Valandos: 10—11 ryte 
.2—3 po pietų

• 6—8 vakare
3332 North Avė., Chicago, 111.

Dr. F. O. Carter
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSILIAI

PRIRENKAMA AKINIAI

20 metų patyrimo. Prie State gatves.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

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

^fiF=====?gxn-v-— ------ nUT^Įį

feMOKYKLĄ
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, dia mokinama:- 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo 
Lenkų k ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybes Gramatikos _

(Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt.
Ilr GRAMMAR ir HIGR SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama lietuviškaL

American College Preparatory School
ILL.M31O3 S. Halsted St. Chicago II 

Ifl KAMPAS 31 MOS LR HALSTED GATVIŲ

TELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI T 15
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicagt?

Reumatizmas Sausgėlė.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvvbę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo
si is lengvai prašalina yiršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padčka- 
vones pasveikę. Raina 25c, 
per pactą 28c.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga :"ŠALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalais gydyto, kai
na 50c.

Nusipirk Mosties
Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatum Co. Prieš eisiant gult iš
tepk veidų mosčia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU, 'loji mostis išima pienius 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido.

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

1108.
Atminkit, kad jųsų Fotografija yra 
verčiausia Kalėdų Dovana, nes jųsų

Dova
Nusipirkit tuziną fotografijų, o tu

rėsite dovanų dėl dvylikos draugu. 
WASSEL’S STUDIO

31 E. Main St. Chicago Heights, III.
Tel. 717 XV.

J. S. Wasiliauskas savininkas 
Dirbam visokias fotografijas ir 

darbų gvarantuojam

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvoi tkaudėjlmt.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta H akių.
jeigu Tau skauda akys.
Jeigu skaitant raidės susibėga | krpvg,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių, 
jeig> • kaitant arba siuvant, tuokart ai)

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėt. 3H^.aiistui aklų, kuris turi 15 me ų pa
tyrimo Sv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akinis! padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

uJOHTM J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Ąptiekos 2;rąs augštaa. 
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak. Nedaliom nuo I ryto iki 12 dieng.

Tel. Canal 5338

I

o

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

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

&SRUSSIAN

TH
WITH 5

25*

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

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

DR. BOYD
PAGARSĖJĘS
EUROPISKAS

Specialistas
CRroniškų ir Nervu LigU

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai •• Patarimas Dykai

219 So. Dearborn Street


