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Vokietija susitaikė su e

R.

r

Tuojaus prasidės taikos 
tarybos

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
Vokietija ir Rusija susitaikė apie 

pertraukimo mūšių sąlygas. 
Reikia tiktai pasirašyti po su
tartim.

PETROGRADAS, gr. 16. — 
Bolševiku oficialė žinių agentū
ra šiandie paskelbė, kad Rusija 
u* Vokietija susitaikė apie per
traukimo mušiu sąlygas.

Bolševiku užrubežiniu reikaluC c c

• ninisteris Leonas Trocki prane
šė vakar naktį Petrogrado Dar- 
i liniukų ir Kareivių Atstovų Ta
pybos susirinkime, kad bus pa
sirašyta po pertraukimu mušiu 
tusi jos fronte.

Jis pridūrė, kad kaip tik bus 
pasirašyta po sutartim apie per
traukimą mušiu, tuojaus prasi
dės taikos tarybas.

l’žrubežinių reikalų m miste
ris priapžino. kad tūlą laiką iš
rodė. kad tarybų pertraukimas 
yra neišvengtinas,, kadangi Vo
kietijos atstovas gen. Hoffman 
spyrėsi už teisę kilnoti kariuo
menę mažomis dalimis, 'l ėčiau 
vokiečių komanduotojas galų- 
gale priėmė rusu formula.

“Mes negalime ir nenorime 
’okiu budu pagelbėti militariz- 
nui”. pasakė Trocki. . “Klausi

mas apie kilnojimą kareivių 
buvo labiausiai pamatiniu. Aš 
manau, kad musų talkininkai 
iriims musų formula kaipo už

ganėdinančią.“

True translation filed \vith the post* 
rnaster at Chicago, III., on December 
•7, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

CARAS NEPABĖGO

Ankstyvesnė žinia buvo 
neteisinga

PETROGRADAS, gr. 15. — 
Smolny vyriausia buveinė Šiau
lių po piet oficialiai užginčijo 

žiniai, kad buvusis Rusijos ca- 
as pabėgo iš Tobolsko . Kiek 

pirmiau buvo atėjusi žinia, kad 
Onvusis aras pabėgo ir kad iš čia 
išsiųstas specialis traukinis su 
jurirtinkais jį vyties.

True translation filed with the post- 
rnaster a t Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired bv the act of 
October 6. 1917.

1000 NAUJOKŲ KALIFOR- 
NIJON.

Dabar pašauktieji naujokai bus 
išvesti Californijon.

CHICAGO. — 1000 chicagie- 
čių, narių nacionalės armijos, 
bus išvežti Į Pacifiko pajūri mo
kinimui.

V akar paskelbta karės depar
tamento paliepimas dali pasili
kusių nepašauktai* pirmame 
drafte paimtų naujokų išvežti į 
Fort \Vinfield Scott, San Fran- 
cisco. Jokių paaiškinimų ne
duota.

10D0 žmonių bus išrinkta iš 
S Chicagos distriktų, vakarinės, 
siaurinės ir piet-vakarinės mies
to dalių ir tiems distriktams 
bus duotas camp Grant kredi
tas ant jų kvotos.

True translation filed with the post 
rnaster at Chicago, III., on December 
17, 1917. as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Kaizeris pasiūlys 
taiką

Tai jis padarysiąs prieš 
Kalėdas

LONDONAS, gr. 15.—Su
lig neoficialės telegramos iš 
Berlino, perduotos iš Gene- 
va Exchange Tele^raph Co. 
Vokietijos kaizeris Wilhelm 
mano savo Kalėdiniame raš
te padaryti galutiną taikos 
pasiūlymą savo priešams, 
kuriems atmetus, sako jis, 
kris ant jų “atsakomybė už 
kraujo liejimą 1918 metais’’.

Naujas Vokietijos taikos 
pasiūlymas buvo permato
mas daugelyje žinių atėju
sių iš Berlino bėgyje kelių 
pastarųjų savaičių. Londo
ne daugelio manoma, kad 
planuojamai i vokiečių ofe- 
nsivas vakariniame fronte 
yra pirmu centralinių vals
tybių priešlaikiniu žingsniu 
prie “varymo” prie taikos.

True translation filed with the post 
rnaster at Chicago, IH., on December 
17, 1917. as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

SLAPTA BOLŠEVIKŲ 
KONFERENCIJA SU 
SCHEIDEMANN’U

Rusai esą atnaujinę pirkly- 
bą su Vokietija ir parda- 

^vinėją vokiečiams reikme
nis. •

STOCKHOLM, gr. 15. - Vo
kietija jau skina naudą iš “ats
kiros taikos“ su Rusija.

Kuomet Vokietijos ir Rusijos 
komisionieriai apdirbinėja smu
lkmenas apie pertraukimą mū
šių ir, galbūt, atskiros taikos, 
vokiečių vyriausioj rytinio fro
nto kvatieroj, kaizerio agentai 
yra užimti supirkimu labiausiai 
reikalingų riebalų, daržovių ir 
muilo dėl išbadėjusių, nusilpnė- 
juisų Vokietijos žmonių.

Penkiolika rublių mokama 
už nutilo svarą. Vokiečiai taip
gi duoda metalą ir chemikalus 
už riebalus ir daržoves.

Vietinėms kredito įstaigoms 
pranešta, kad Minske ir kitose 
vietose palei šiaurvakarių fron
tą atnaujinta pirklyba su vokie
čiais. Daugelyj tų miestų ati
daryta naujos sankrovos.

Slapta konferencija?
Kuomet bolševiku valdžia 

Petrograde skelbia pasirįžimą 
vesti visas tarybas atvirai ir už- 
reiškia savo priešingumą visoms 
monarchijoms, jų tarpe ir Vo
kietijos, tuo pačiu laiku Vokie
tijos didžiumos socialistų vado
vas ir stiprus valdžios rėmėjas, 
Philip Scheidemann, laiko sla
ptas konferencijas Stockholme 
su naujai paskirtu “darbininkų 
ir kareivių valdžios plenipoten
tu ir atstovu Stockholme“ Vo- 
rovskiu, taipgi žinomu kaipo 
Orlovsld.

Scheidemann atvyko čia per
eitą ncdeldicnį ir nuėjo į savo 
kambarį, kuris tapo paimtas bu
vusiu Rusijos, o dabar Vokieti
jos, pavaldiniu Purvus. Jo bu
vimas ir jo konferencijos su Vo- 
rovskiu taip gerai užlaikyta pa
slaptyje, kad tik šiandie apie tai 
patirta.

True translation filed with the post- 
naster at Chicago, III., on December 

17, 1917, as rctpiired by the act of 
October 6, 1917.

RADO REVOLVERI PAS 
I.W. W. ADVOKATĄ.

Nekurie teisiamąją I. W. W. na
riu nežinojo už ką laikomi 

kalėjime.

CHICAGO. — Su baloj prieš 
teisėją Landi* stojo 104 iš 106 
pašauktųjų apkaltintų I. W. W. 
narių. Dviejų iš 15 paleistųjų 
už kauciją nebuvo, bet juos at
stovavo advokatai. Jais yra 
John Baldazzi ir Charles Jacob- 
son.

Buvo prisirengimų nedaleisti 
kilti suirutėms iš pusės kalinių 
ar simpatizuotojo. Du karei
viai Jie šautuvų, bet su kitais 
ginklais buvo pastatyti ties kie
kvienomis krasos namo duri
mis.

Kaliniai buvo nuvežti ant še
što augšto tavoriniu elevatorių, 
o kiekvienas atsilankęs, kuris 
turėjo pereiti per policijos kar
boną, lapo iškratytas. Kratant 
George F. Vandervcer i$ Scal- 
tle, didžiumos apkaltintųjų ad
vokatą, jo kišeniuje rasta auto
matišką revolverį. Jį tuoj areš
tuota ir nuvesta tyrinėjimų biu
rai). Vėliau jis apkaltinta Har- 
rison gatvės policijos stotyj. 
Vandervcer paaiškino, kad jis 
skubinosi iš traukinio į federalį 
namą ir neturėjo progos pasi
dėsi ginklą.

Pirmiausia pašaukta ('.are 
Ahltern iš Minneapolis, redakto
rius “The Alanu.“

Visų atida tapo atkreipta, ka
da pašaukta Elizabeth Gurley 
Flynn, vienatinė apkaltinta mo
teris.

Peter Kirkenon iš Buttc, 
Mont., kuris svėrė 220 svarų ka
da tapo areštuotas, bet kada jo 
vardas pašaukta prieš teisėją 
Landis, atsistojo gyvas šešėlis. 
Teisėjas pažiūrėję j jį ir prane- 
ęė, kad jis iegali tokiuo stoti 
prieš teismą. Jisai bus pasiųs
tas ligonbutin.

Pierce C. Welter iš Medicine 
Hat, Kanados, dar visai jaunas 
vaikinas, pasakė teisėjui, kad 
jis tapo areštuotas Kanadoje 
penkios savaitės atgal ir įmestas 
kalėjimam bet kad tik kada ta
po atvestas į teismą pirmą sykį 
užgirdo, kad jis yra kaltinamas 
prasižengime.

True translation filad with the post* 
mastei* at Chicago, 111., on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
KAREIVIAI GAL ATSISA
KYT NUO OPERACIJOS

Jei ji yra pavojinga.

WASHIN(rTON, I). C., gr. 15. 
— Vyriausias armijos teisėjas- 
užtarėjas šiandie paskelbtame 
oficialiame patvarkyme palaiko 
teisę kareivio atsisakyti nuo chi- 
rurgišks operacijos, jei bent gy
dytojas formaliai paliudys, kad 
paciento gyvasčiai negręsia pa
vojus.

True translation filed with the posl- 
muster at Chicago, III., on November 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Austrijos taikos 
sąlygos

Austrija nenori prijungimo Bal
kanų teritoriją, neigi praplė
timo Rumunijos ar Serbijos.

AMSTERDAM, gr. 15. — Su
lig Vienuos telegrama, atėjusia 
šiandie, Vienuos laikraštis Ncu- 
e Freie Pressc sako, kadi Austri
ja nenori aneksavimo Balkanų 
teritorijos, neigi daryti įtekmę 
į sutvėrimą Rumunijos ir Ser
bijos valdžių. Tečiaus ji nori 
užtikrinimo apie gavimą grudų 
ir galvijų “iš tų šalių gausos“.

Iš kitos pusės, sako laikraš
tis, Austrija nekis praplėtimo 
Rumunijos ir Serbijos teiritori- 
jų. Ji tikisi galėsianti padary
ti tais pamatais sutartį su bol
ševikų premieru Petrograde Ni- 
kolai Leninu.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired by tlie :ict of 
October 6, 1917.

AUSTRIJA TURI 1,192,500 
KAREIVIŲ.

SU PRANCŪZŲ ARMIJOMIS 
LAUKUOSE, gr{ 15. — Sulig ti
krų šiandie gautų žinių Austro- 
Vengrija dabar turi kares lauke 
1,192,500 kareivių, kurie suda
ro 79^2 dlivizijų.

Apskaitoma, kad austrai-ven- 
grai turi 2,950 laukų ir kalnų 
kanuolių, 1,500 tranšėjų mor- 
tarų ir 922 sunkių kanuolių.

SUĖMĖ 3,040 ITALŲ. '

Tiek suėmė austrai tarpe Bren- 
ta ir Piave upių.

BERL1NAS, gr. 15. - Kares 
ofisas šiandie paskelbė, kad mū
šiuose bėgyje pastarųjų kelių 
dienų tarp Brcnta ir Piave upių, 
italų fronte, suimta daugiau 
kaip 3040 belaisvių. Tarpe pa
imtojo grobio yra kanuolių ir 
kulkosvaidžių.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, Ilk, on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Daug žuvo eks- 
plioziįose

Dvi didelės eksplozijos Vokieti
joj, kuriose žuvo daug 

žmonių.

LONDONAS, gi*. 16. — Iš 
Zuricho pranešama, kad Vokie
tijoj įvyko dvi eksplozijos.

Viena atsitiko Zeppelinų dir
btuvėj Fricdrichshaven. Joje 
nemušta ir sužeista daug žmo-

Antroji eksplozija ištiko arti 
Kiel, sunaikindama dirbtuvę, 
kur buvo išdirbama bombos Zc- 
ppelinams ir aeroplanams. Daug 
dirbtuvės darbininkų užmušta.

NORVEGIJA NETEKO 
5,000 ŽMONIŲ KARĖJE 
Jie žuvo ant paskandintų 

laivų.
LONDONAS, gr. 15. — 

Central News iš Christiania 
praneša, kad oicialiai paske
lbta, jog Norvegija laike ka
rės neteko 5,000 jurininkų.

14 DARBININKŲ ŽUVO 
KASYKLOJ

FJkspliozija anglų kasykloj.

BLUEFIELD, W. Va., gr. 
16. — 14 angliakasių tapo 
užmušta ekspliozijoj, kilu- 
sioj Yukon-Pocahontas an
glių kasykloje prie mieste
lio Susana, 20 mylių į vaka
rus- nuo čia, McDowell pa
viete. Kad užmušta 10 an
gliakasių, tikrai žinoma, bet 
sakoma, kad dar 4 ypa irgi 
užmušti.

True translation filed with the post* 
rnaster at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reouired by the act of 
October 6, 1917.

ITALIJA PAŠAUKĖ DAR
2,000,000 ŽMONIŲ KA

RIUOMENĖN.

Dabar ji turi 4,200,000 
kareivių.

RYMAS, gr. 16. — Italija pa
šaukė visus žmones nuo 1874 
iki 1899 metų klasių stoti ka- 
riuonienėn.# Kaip aiškinama o- 
ficialiai, lai padaryta todėl, kad 
“būti prisirengusiems kas nė at
sitiktų“. čia sakoma, kad tas 
veiksmas yra rengimos prie il
gos kampanijos.

Oficialiai apskaitoma, kad 
dabar po ginklu yra 4,200,000 
žmon'ių. Belo 800,000 žmonių, 
kurie tapo atmesti dielei nesvei
katos, vėl pašaukta naujai eg- 
zaminaciiai. Tie žmonės bus.... paskirti dirbti užpakalyj linijų, 
jei netiks kareiviavimui. Pada
rytieji žingsniai išviso padidins 
kariaujančias spėkas dar 2,000, 
000 kareivių.

True translation filed with the post* 
' rnaster at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

RUSAI AREŠTAVO 
AMERIKIETI.

Areštuotas kartu su buvusiu 
geležinkelių ministerio 

pagelbininku.

PETROGRADAS, gr. 15. — 
Pranešama, kad Charles E. 
Smith, iš St. Louis, narys štabo 
John F. Stevens, viršininko A- 
menkos geležinkelių kompani
jos Rusijoj.

Kaip pranešama, Smith tapo 
areštuotas Čitoj, Siberijoj, kar
tu su Ostrogov, buvusiu geležin
kelių ministerio pagelbininku, 
kurį areštuota kaipo narį laiki
nosios valdžios.

Ambasadorius Francis tele
grafavo Amerikos konsulams 
Chartine ir Vladivostoke jį už
sistoti. Bolševikų buveinėj 
Smolny institute pasakyta, kad 
jeigu amerikietis tapo areštuo
tas, tai yra klaida ir jis bus tuo
jaus paliuosuotas.

True translation filed with the poat- 
master at Chicago, Ilk, on December 
17, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINTAS ANGLŲ 
KARIŠKAS LAIVAS 

Anglai taipgi neteko dviejų 
orlaivių.

LONDONAS, gj’. 15. — Ofici
aliai šiąnakt paskelbta, anglų 
orlaivis, manoma, tapo sunai
kintas priešo hydroplanu, o ki
tas anglų orlaivis buvo privers
tas nusileisti Holandijoj.

Taipgi oficialiai paskelbta, 
kad paskandinta anglų torpedi
nių laivų naikintojas.

Gen. Kalėdinės areštui.as
True translation filed with the pusi 
mastei* at Chicago, III., on December 
17, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917

Pripažįs bolševi
kų valdžią

A Taip sako Northcliffe 
laikraštis.

LONDONAS, gr. 16. — Sun- 
day Dispatch, vienas iš Viscounl 
Northcliffe laikraščių, išreiškė 
nuomonę, kad talkininkų val
džios neužilgo pripažįs bolševi
kus tikrąja Rusijos valdžia, su 
tikslu nedaleisti Rusijai pakliū
ti po Vokietijos politišku ir e- 
konomįšku pentinu.

Iš PETROGRADO.

Susirinkimas visų pulkų Pet
rogrado garnizono perėjo liau
dies komisarų ir darbininkų ir 
kareivių atstovi^ 'pusėn prieš 
Steigiamąjį Susirinkimą, kokioj 
formoje jis originaliai sumany
tas.

'Tris kazokų pulkai, stovintįs 
Petrograde, pasiūlė pasiųsti dalį 
kazokų prieš gen. Kalediną.

Ir bolševikai — dešinieji.
Organas Darbininkų ir Karei

vių Atstovų Tarybos “Izvestija“ 
sako, kad bolševikų, socialistų 
ir social-revoliucionierių deši
nysis sparnas turi būti priskai- 
tytas prie dešiniųjų partijų ir 
kontr-revoliucinionierių.

Po ginkluotų jurininkų išme
timui Steigiamojo Susirinkimo 
narių iš Tauridos rūmų, bandy
ti išnaujo ten susirinkti atsiža
dėta. Bolše vikų Raudonoji Gva
rdija išvaikė susirinkimą Stei
giamojo Susirinkimo gynėjų ir 
padarė 40 areštų.

Valstiečių kongrese ištiko su
mišimas, po susirėmimui Stei
giamo] o^Susirinkimo šalininkų 
ir oponentų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

UŽDARĖ KASYKLAS.

Peržemos nustatytos kainos.

BLOOMINGTON, III., gr. 16. 
-— Anglių kasyklų operatoriai 
Petersburg’e ir Riverside’je šia
ndie paskelbė, kad kasyklos ry
to neatsidarys iš priežasties, kad 
kuro koinisionierių nustatyto
sios anglių kainos yra peržemos 
ir todėl operavimas kasyklų ga
li duoti tik nuostolius.

True translation filed with the post- 
mastet at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

PAŠALINO “EKEMPTION” 
BOARD.”

ATLANTA, Ga., gr. 15.—Pa
gal paliepimą prezidento Wilso- 
no, tapo pašalinti visi nariai 
Fulton pavieto “cxemption 
board“ dele4 neteisingų paliuo- 
savimų. Visas dalykas perduo
tas teisių departamentui. Kalti
nama, kad iš 818 paviete pašau
ktųjų baltųjų žmonių, 526 bu
vo paliuosuoti, 44 nuoš. kurių 
paliuosuota deilei sveikatos. 
Taipgi kaltinama, kad iš boar- 
do išegzaminuotų 202 negrų tik 
6 tapo paliuosuoti. v

trur translation tihu *ilh Ihr pvM- 
inaster at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuired by the act of 
(U-tober 6. 1917

Dar tris miestai pateko j bol
ševikų rankas. Klediną a- 
reštavo du generolai. — 
Bolševikai skjla.

PETROGRADAS, gr. 15. — 
Sulig pranešim^ išleisto ofiefe- 
lės žinių agentūros, trįs Dono 
kazokų teritorijos miestai — 
Rostov, Nakičevan ir Taganrog 
yra bolševikų kariuomenes ra
nkose.

Dono kazokų vadas, gen. Ka- 
ledinas, tapo areštuotas dviejų 
generolų — Kaldin ir Botocki ir 
jų štabų, kurie paskui pakvietė 
Rostovo miesto galvą atvykti į 
kazokų sėdynę Novo-Čerkaską 
pasitarimui apie sustabdymą 
karinio veikimo.

Ministeris rezignavo.
Bolševikai šiandie skilo apie 

atsineš'imą į Busijos Steigiamąjį 
Susirinkimą. Apšvictos minis
teris Lunačarski formaliai re
zignavo iš bolševikų kabineto, 
užreikšdamas, kad jis negali 
remti Lenino jo represijose 
prieš Busijos sušauktą kongre
są.

TRŪKSTA ANGLIŲ

Daugelyj miestų užsidaro 
dirbtuves delei stokos anglių

CLEVELAND, O. - 100,000 
darbininkų liko be darbo delei 
stokos anglių. Elektros kom
panija atsisakė duoti elektrą di
rbtuvėms ir jos, jų tarpe daug 
karės reikmenis išdirbančių, tu
rėjo užsidaryti. Jei urnai neat
eis anglių,.elektros dirbtuvė bus 
irgi uždaryta ir miestas atsidurs 
tamsoje.

PHTSBURGH, Pa. Pitta- 
burghe irgi trūksta anglių. Jei
gu jų greitai neprisiųs, pusė mie
sto atsidurs be anglių.

QUINCY, Mass. — Delei sto
kos anglių laikinai sumažino 
pusiau darbo laiką Bethlehem 
Ship Building Co. Fore River 
dirbtuvė.

NEW YORK. — Yorke 
labai trūksta anglių. Delei jų 
trukumo kenčia aplie 250,000— 
- 300,000 šeimynų, kuomet, sa
koma, didžiosios korporacijos ir 
turtingi žmonės yra apsikrovę 
anglimis.

CINCINNATI, O. — Vakari
nes pa maldos bažnyčiose tapo 
panaikintos delei anglių stokos.

BALTIMORE, Md. — Delei 
anglių bado, gatvekarių judėji
mas sumažintas per pusę ir gat- 
vekariai neapšildomi. Miesto 
apšvietimas irgi sumažintas.

NEW YORK. — 400 bučerių 
sustreikavo reikalaudami pakė
limo algos 20 nuoš. Jei reikala
vimai nebus greitai išpildyti, ga
li sustreikuoti dar 3,000 bųče- 
rių.

10 žmonių sužeista.
JANESVILLE, Wls. — 10 

žmonių sunkiau ar lengviau su
žeista Janesville-Rockford tra-

1 • X 1 i - .*mvajui nušokus nuo bėgių.
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iš antros pusės, bolševikai, 
ažuot sutikę veikti išvien su 
visa revoliucine demokrati
ja, ėmė dėt pastangas, kad 
visą galią paėmus į savo ra
nkas. Praėjo apie dvejetas 
mėnesių, ir tarpe revoliuci
nių partijų iškilo ginkluotas 
susirėimmas, o po jo — taip 
pat, kaip ir po bolševikų 
maišto liepos mėnesyje—pa
kėlė galvą kontr-revoliucinė 
kazokija.

Bolševikai iš to susirėmi
mo šėjo pergalėtojais, ir a- 
čiu talkai tų partijų, kurias 
jie tik-ką buvo nuveikę, su
mušė ir kontr-revoliuciją Da 
bar prieš juos yra du keliai. 
Vienas tai — įvykint pasto
vią vienybę revoliucinės de
mokratijos tarpe; antras tai 
r— pasinaudot dabartiniu sa
vo padėjimu dar didesniam 
revoliucionierių vienybės su
ardymui.
. Pirmu keliu jie nenorėjo 
eit nuo pat revoliucijos pra
džios. Ir jie atsiekė didelio, 
nors ir paviršutiniško laimė
jimo. Sunku yra todėl tikė- 
ties, kad jie dabar išsižadė
tų savo “išbandytos” frakci- 
onizmo taktikos. Greičiaus 
reikia laukti, kad jie, laiki
nai apsidirbę su savo prie
šais, norės (jabar visiškai 
juos sunaikinti ,kad užtikri
nus sau viešpatavimą kuoil- 
gesniam laikui.

Tatai jie, matoma, ir da
ro. Telegramos praneša, 
kad Lenino—Trockio palie
pimu tapo uždaryta arba su- 
konfiskuota priešingos 
jiems pakraipos laikraščiai; 
kad tapusi suimta visa komi
sija, kuri tvarkė Steigiamo
jo Susirinkimo rinkimus; 
kad valdžia grasinanti išvai
kyt net patį Smeigiamąjį Su
sirinkimą, jeigu jisai nebu
siąs paklusnus bolševikams. 
Užvakar-gi buvo paskelbta, 
kad bolševikiškos valdžios 
represijomis pasipiktinęs 
net bolševikų apšvietos rei
kalų komisaras, Lunačars- 
kis, ir įteikęs rezignaciją. Ši
tuose ir panašiuose praneši
muose, žinoma, yra daug da
lykų persūdyta arba ir sta
čiai prasimanyta. Bet jeigu 
juose butų bent dalis tiesos, 
tai ir tuomet jie liudytų, kad 
bolševikai nedaro ceremoni
jų su savo priešais ir opo
nentais.

Ir tatai butu visai natūra
lia dalykas. Būdami mažu
moje, jie ir negali išlaikyt 
valdžią savo rankose nevar
todami spėkos ir prievartos.

Šitų priemonių vartoji
mas tečiaus turi savo ribas. 
Ginklais ir gąsdinimais val
džia, kuri remiasi demokra
tiniais visuomenės sluogs- 
niais, gali tiktai atitolint sa
vo puolimo laiką, jeigu ji ne
turi savo pusėje demokrati
jos didžiumos, — bet ne iš
vengti puolimo. Viešpatavi
mo pailginimas tuomet pa
darytų tiktai smarkesniu jo
sios puolimą.

Tą numano, be abejonės, 
ir bolševikai. Todėl savo po
litikoje jie neatsideda ant 
vienų prievartos įrankių, o 
ir mėgina praplėsti tą pagri
ndą, ant kurio jie stovi. Jie 
mėgina pritraukti į savo pu
sę naujų spėkų ir naujų vi
suomenės sluogsnių. Tokiu 
mėginimu yra bolševikų krei 
pimasi į Vokietijos social-de- 
mokratų didžiumą (Scheide- 
mann’o partiją), kurios jie 
pirma baisiausiai neapken
tė; tokiu mėginimu yra pri
žadėjimas nacionalizuot 
(padaryt šalies nuosavybe) 
žemę ir tt. šituo keliu eida
mi, bolševikai, tiesa, meta 
lauk vieną po kito savo pro- 
gramo dėsnius, bet kartu di
dina savo talkininkų skai- v • cių.

Vidujiniai Rusijos reika- 
ai tečiaus šiandie žymiam 
laipsnyje priklauso nuo tar
ptautinės situacijos. Keren-
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Kontr-revoliucija 
sumušta — 
kas toliau?

Išrodo, kad kontr-revoliu- 
cinis kazokų sukilimas tapo 
galutinai pergalėtas. Kele
tas dienų atgal buvo praneš
ta, kad gen. Kornilovas pra
laimėjo mūšį su valdžios ka
riuomene, ir kad jam grasi
no pavojus patekt Į nelaisvę. 
Dabar pranešama, kad ir 
gen. Kaledino pulkai tapo 
sumušti, ir kad jį patį suėmė 
jo štabo oficieriai. Gen Kor
nilovas, sužeistas mūšyje, 
pasislėpė; gen. Kaledinas 
suareštuotas; svarbiausieji 
Dono apskričio miestai jau 
yra revoliucinės valdžios ra
nkose. Belieka sukilimo 
lauke dar tiktai gen. Duto- 
vo — trečiojo reakcinių mai
štininkų vado—būriai. Bet 
po tų nepasisekimų, kurie 
ištiko pirmuoju du generolu, 
drąsiai galima spėt, kad ši
tie sukilėliai taipgi neilgai 
laikysis.

Laikinoji Rusijos valdžia 
pergalėjo. Pergalėjo ji to
dėl, kad ją rėmė Darbinin
kų, Kareivių ir Valstiečių 
Tarybos visoje Rusijoje. 
Prieš šitą spėką, pasirodo! 
kulkas Rusijoje niekas neį
stengia atsilaikyti.

Bet jeigu revoliucinės da
rbo žmonių organizacijos 
visur rėmė valdžią, tai reiš
kia, kad su ja ėjo išvien vi
sos revoliucinės partijos; ė- 
jo išvien, arba bent nerėmė 
jos priešų. Jeigu social-de- 
mokratai menševikai, socia- 
listai-revoliucionieriai ir ki
tos darbininkų bei mažaže
mių ūkininkų ir smulkiųjų 
miestų savininkų partijos 
butų prisidėjusios prie suki
lėlių ant keršto bolševikams, 
panaudojusiems ginklų jie- 
gą, kad įgijus valdžią, — tai 
šis maištas, žinoma, butų ki
taip pasibaigęs.

Dabartiniame sukilime at
sikartojo panaši istorija, 
kaip trįs mėnesiai atgal, kuo 
met iškėlė maišto vėliavą 
prieš tolaikinę valdžią gen. 
Kornilovas. Tuomet vald
žios galva buvo Kerenskis; 
ir kaip tiktai atsirado jai pa
vojus iš kontr-revoliucijos 
pusės, tai visos revoliucinės 
spėkos šoko ją ginti. Tarpe 
pirmutinių, pasiūliusių Ke- 
renskiui pagelbą, buvo bol
ševikiškas Baltijos laivynas 
ir bolševikiškas Šlisselburgo 
tvirtovės garnizonas, nežiū
rint to, kad bolševikai pir
ma buvo patįs darę mėgini
mą ginklais nuversti Keren
skio ministerią.

Kontr-revoliucinis pasikė
sinimas, kaip tuomet, taip ir 
dabar, suvienijo revoliucio
nierius, ir parodė, kad vie
nybėje jie gali suvaldyt savo 
priešus. Bet klausimas: 
kaip ilgai ta vienybė tvers?

Po Kornilovo maišto ji 
tvėrė labai neilgai. Iš vie
nos puses, Kerenskis, ažuot 
pertraukęs ryšius su tais e- 
lementais, kurie dalyvavo 
maište, pakvietė jų atstovus 
į naują ministerhi kabinetą; 

skis puolė, o bolševikai iški
lo ne tiek dėl vidujinės poli
tikos klausimų, kiek dėlto, 
kad pirmasis neįstengė įvy
kint taiką. Šitas dalykas 
nulems ir bolševikų valdžios 
likimą. Jeigu bolševikams 
nepavyks padaryt taiką—to
kią, kokios reikalauja Rusi
jos demokratija, tai jų neiš
gelbės nė represijos prieš ki
tas partijas, nė pastangos 
padidint savo pasekėjų skai
čių prižadais ir pataikavi
mais.

Tik jeigu jie suklups po 
to, kaip bus galutinai suar
dyta revoliucinės demokra
tijos vienybė, tai kartu su 
jais gali pulti ir Rusijos re
voliucija. Prašalint šitą ne
laimę galima butų tiktai, 
suvienijus visas revoliucio
nierių spėkas.

Apžvalga.
DAR APIE KRATĄ 
“KOVOJE”.

“Keleivis” rašo, kad jisai ga
vęs 7 d. gruodžio tokią telegra
mą ir Philadelphijos:

“Šiandien ‘Kovos’ spaustu
vė primarmėjo pilna detekty
vų ir valdžios agentų. Sudėjo 
pačios vežiman visus raštus, 
dokumentus, popiergalius. 
Pakol popieras kraustė, tai 
musų ‘revoliucionieriai’ Vidi- 
kas ir Stalioraitis paspruko— 
vienas per ‘bekauzės’ langą, 
kitas per skiepą. Likusieji vi
si darbininkai buvo areštuoti, 
tų tarpe ir administratorius 
Šukys.
'Poliaus “Keleivis praneša dar 

tokių žinių:
“Kovos” administracijos da

rbininkė Baltrunytė praneša 
Pildomojo Komiteto nariui J. 
P. Raulinaičiui, kad valdžia 
paėmė Sąjungos archyvą ir 
Pildomojo Komiteto narių ad
resus.

Šukys mušė Raulinaičiui te
legramą, kad tas tuojaus at
važiuotų Philadelphijon į P. 
K-to konferenciją.

Raulinaitis tečiaus nevažia
vo. Sako, dlabar vistiek jau 
nieko nepagelbėsi. Nesenai 
Pildomasis Komitetas vieną 
konferenciją dėl “Kovos” jau 
turėjo ir buvo įsakęs redak
toriams valdžios neerzinti, bet 
redaktoriai neklausė.
Delei tų atsitikimų “Keleiviui” 

rašo vienas senas sąjungietis, gy
venantis Philadelphijoje:

Ot, ką padalė trįs žmones! 
Jie norėjo “Laisvę” išmušt iš 
kelio, “Keleivio” skaitytojus 
atbaidyti, “Naujienų” bendro
vę” išardyt, o kas atsiliks su 
Sąjunga, jiems negalvoj.

“Naujosios Gadynės” musų 
redaktoriai su administracija 
senai jau nenorėjo leisti. Jie 
sakydavo: kas iš jos? Vesti 
prieš privatiškus laikraščius 
kovą per ją neparanku, nes ji 
lyg ir moksliškas žurnalas. 
Jos vieton verčiau “Kovą” lei
skim dusyk į savaitę, ta'i “Lai
svei” šiur bus kaput. Leid
žiant “Kovą” dusyk į savaitę, 
galima bus dusyk daugiau 
straipsnių patalpint prieš pri
vatiškus laikraščius.

Ant nelaimės, tie “Keleivio” 
korespondento išvadžiojimai 
perdaug yra panašus į tiesą, kad 
butų galima jų teisingumu abe
jot. “Kovos” redaktoriams ir 
faktiškam josios “bosui”, Šu
kiui, ištiesų, daugiau rūpėjo “ė- 
sti” kitus socialistų laikraščius, 
negu skleisti socializmo idėją.

Bet tai yra mažesnis dalykas. 
Aršiau yra tai, kad LSS. ištiko 
ne tiktai nelaimė, o ir gėda. Jos 
organo redaktoriai, kurie prikai
šiodavo visiems ne bolševikiškos 
pakraipos socialistams pataika
vimą valdžiai, parsidavimą bur
žuazijai, bailumą, oportunizmą, 
—išdūmė, kaip tiktai pamatė 
valdžios agentus. Vidikas išlin
do per “bekauzės” langą (vienas 
philadelphietis mums rašo, kad 

tenai žmones juokais pasakoja, 
jogei Vidikas išnėręs per “sur- 
paipę”), o Stalioraitis — per 
skiepą. Ir, pabėgdamas, redak-, 
cijos “čyfas” dar, kaip buvo pra
nešta “Naujienose”, suvertė kal
tę nuo savęs ant Sąjungos virši
ninkų; jisai, girdfi, esąs “tiktai 
pasamdytas redaktorius” (just 
bired editor) ir neatsakąs už 
straipsnius “Kovoje”; už visa ką 
atsaką administratorius, sekre
torius ir pildomasis komitetas.

Vidikas įklampino organizaci
jos viršininkus. Ir dabar visi 
“Kovos” išsišokimai verčiama 
ant Sąjungos sekretoriaus gal
vos, o iš Baltrunytės pranešimo 
“Keleivyje” matome, kad val
džia jau reikalauja pildomojo 
komiteto narių adresų ir rengia
si patrauki juos atsakomybėn.

Jau tatai yra be galo šlykštu. 
Bet “Kovos” redaktorių pasiel
gimas pasirodo dar bjauresnėje 
šviesoje, kuomet patiri, kad Vi
dikas, versdamas bėdą ant pil
domojo komiteto, dagi begėdiš
kai pamelavo: nes, pasak, “Ke
leivio”, drg. J. Raulinaitis, pil
domojo komiteto narys praneša, 
kad pildomasis komitetas buvo 
davęs aiškią instrukciją “Kovos” 
redaktoriui “ncerzint valdžios”. 
Taigi Vidikas su Stalioraičiu el
gėsi ne pagal pildloinojo komite
to valią, kada juodu “erzino vai 
džią”, o betgi pirmasis jų užrei- 
škė valdžios agentams, kad at
sakomybė už “Kovos” redakci
jos darbus puolanti ant pildo
mojo komiteto!

Tokios niekšybės socialistų 
judėjimas dar nėra regėjęs.

Tame tai ir yra visas to inci
dento nelemtumas. Laikraščiui 
užtraukt ant savęs valdžios rū
stybę šiais laikais yra nesunku. 
Bet tokia nelaimė nebūtinai tu
ri reikšt smūgį organizacijai, 
kuri j j leidžia, arba bent|idejai, 
kurią jisai atstovauja. Bet ka
da laikraščio vedėjai bėga, vis
ką pametę, kad išgelbėjus savo 
kailį; kada prie to, redaktorius 
dar klampina savo draugus, pa
sitikėjusius juo; kada, ant ga
lo, jisai meluoja, kad išteisinus 
save ir įvėlus organizacijos vir
šininkus, — tada jau yra pras
tas dalykas. Tada išstatoma ant 
pajuokos ir pasityčiojimo visas 
reikalas, kurio tarnais jie save 
skelbė.

“Naujienos” daug kartų yra 
persergėjusios darbininkus nuo 
tokios rūšies “revoliucionierių”, c c.
Daugelis jų balso neklausė. Tad 
dabar jie turi pamokinimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
17, 1917, as reąuircd by the act of 
October 6, 1917.,
“DAILY JOURNAL” 
APIE LIETUVĄ.

Chicagos anglų dienraštis Dai
ly Journal” paskelbė pėlnyčioje 
ilgą editorialą apie Lietuvą. Ja
me skaitome:

Vienas nustatytųjų prūsiš
kos propagandos principų yra 
sėti nesutikimą '-'tarpe tautų, 
kurios turėtų susivienijus prie 
šinties kaižerizmui. Niekame 
kaizerio agentai nevarė šito 
<larbo smarkiau, kaip kursty
me priešingumo-tarpe lenkų 
ir lietuvių. Jie tatai uoliai 
darė Europoje, bet jiems ne
gana, jie tatai daro ir čia A- 
merikoje; ir tūkstančiai išti
kimų amerikiečių tapo suk
laidinti 'ir užėmė poziciją, ku
ri yra naudinga kaizerio pie
nui.

Dalykas yra paprastas. Lie- 
tuviai ir lenkai, nors kitąsyk 
jie ir buvo suvienyti po vieno 
karaliaus valdžia, yra ne vie
na tauta. Lenkai sutinka, 6 
kaikurie jų net labai geidžia, 
atnaujinti susivienijimą. Lie
tuviai to nenori. Būdami pa
gal savo skaičių silpnesne tau
ta, jie bijosi, kad lenkai savo 
balsais persvertų juos ir pa
verstų savo vasalais. Ar šita 
baimė turi pamato ar ne; ji 
gyvuoja ir su ja reikia skai- 
tyties. Lietuviai nori visiš
kos neprigulmybes abiem ša

lim, fy’ba, negalint to atsiekti, 
atskiros autonomijos ir susi
jungimo su nauja, liberale 
Rusija. Jie sutinka veikli pil
niausioje santarvėje ir talkoje 
su lenkais, bet tiktai tuomet, 
kuomet jie yra pripažinti, kai
po atskira tauta. Amerikos 
rašytojai, kurie priskaito juos 
prie lenkų ir nuoširdžiai tei
kia jiems sostinę Varšuvoje, 
atlieka tikrą, nors ir Jies u ži
lių, patarnavimą Vokietijai.

Klausimas yra labai pana
šus į tą, kuris tapo išrištas 
Skandinavijoje. Koliai Šve
dija ir Norvegija buvo suriš
tos į daiktą, silpnesnioji pusė 
nuolatos buvo paslėpto maiš
to stovyje. Dešimt metų at
gal unija tapo panaikinta; ir 
šiandie Norvegija dėl savo la
bo palaiko draugiškiausius ry
šius su Švedijos valdžia.

Bet nėra reikalo nė bijoties, 
kad Lietuva palinktų prie Vo
kietijos. Nerasi vietos, kur 
prusiškumas butų aršiau ne
apkenčiamas, kaip tarpe lie
tuvių ir latvių sodiečių. Vo
kiečių oficieriai vedė rusų ar
miją, kuri numalšino nepa- 
sekmingąją 1905 m. revoliu
ciją tose šalyse, ir elgėsi lo
ki u-pat nuožmumu, kokį jie 
paskui parodė Belgijoje, Fra- 
ncijoje ir Lenkijoje. Tūlą lai
ką, kuomet von Mackensen 
darė satf) didįjį užpuolimą ry
tuose 1915 m. ir vėliaus, bu
vo mėginta prisigerint lietu
viams, kad galėjus juos pa
vartot, kaipo vėzdą, prieš len
kus; jauniausiąjam kaizerio 
sunui teko laikyt lietuvišką 
prakalbą miniai, susirinku- 
isai Vilniaus rinkoje. ’ Bet 
žmonės neatsiliepė į tai, nuož
miam prusiškumo prigimi
mui nusibodo loššl civilizaci
jos rolę, ir žinių lapelis, kur 
ris buvo metai laiko atgal 
slapiai platinamas Varššavoj, 
pasako, kaip ėjosi Lietuvai 
tuo laiku:

“Šalis yra padalinta į ma
žus apskričius, kurių vienoje 
tiktai Kauno gubernijoje yra 
trisdešimt. Uždrausta ke
liaut iš vieno apskričio į ki
tą, ir tuo budn susinešti su 
Vilnium, natūraliu Lietuvos 
centru, negalima... Medžiai 
iš privatinių miškų pankuoda
ma kainomis, kurios buvo nu
statytos 1876 m. Mokama nuo 
ketvirtdalio iki pusės vertės 
pagal pinigų kursą, dažnai 
neduodama kvitų už rekvizi
cijas. Nesenai ūkininkai tu
rėjo atiduot visus vasarinius 
kviečius ir dabar jie neturi 
sėklų ateinančiai sėjai. Ant 
visų gyventojų tarpe 15 ir 60 
metų amžiaus tapo uždėta pa
galvė. Žmones būriais depor
tuoja ir stato prie priverstino 
darbo”.

Ne, lietuviai nemyli kaize
rio ir niekuomet nemylės; bet 
kad jie padėtų visą savo ener
giją kovai prieš kaizerį, reikia 
pripažint tautinius jų sieki
mus.

* Kaip kapitalistinis laikraštis, 
tai neblogai nurašė. Jisai pa
taria (talkininkams) pripažint 
tautinius lietuvių siekimus, ir 
pataria lietuviams nesipykt su 
lenkais, o eiti išvien su jais. Bet 
visa tatai daroma tikslu pasek- 
mingiaus kovot prieš Vokietiją. 
Vienok kas butų, jeigu talkinin
kai susitaikytų su Vokietija, — 
kas anksčiaus ;ų’ vėliaus juk tu
rės įvykt- ?
■—!■■■>■ ,-Į, ,j L ■ . ........... . .................

Akyplėša.
k ■ ■

Teisėjas:—Aš norėčiau žino
ti, kaip gi sveikas galėjai prisi
griebti bankos kason, kur taip 
sandariai buvo užrakinta?

Vagis:—Aš neabejoju, ponas 
teisėjau, kad tamsta norėtum 
tatai žinoti. Bet tai mano pas
laptis, kurios niekam neišduo
du. Antra vertus, tamsta, gau
damas gerą algą, gali ir be to 
gražiai gyventi.

Šiek tiek apie I.W,W.

(Tąsa).

Bet grįžtu prie visuotinojo 
(generalio) streiko. Aidbblistų 
žvilgsniu, visuotinasai streikas 
bus momentas, kuomet proleta
riatas nuvers kapitalo tvarką, 
tai bus socialč revoliucija. Idė
ja šitokio visuotino streiko yra 
idėja, kurią skelbia anarchistai, 
ji yra paimta tiesiai iš anar-chi- 
stų, be jokių permainų. Aidob- 
listų visa taktika yra laikoma 
tam, kad stumus gyvenimą link 
tos didžios valandos. Mažieji 
streikai, jųjų nuomone, turi tar
nauti visų-pirma neliek pageri
nimui darbininkų būvio, kiek 
rengimui dirvos tam busimam 
generaliam sreikui. Atsižvelg
dami į tai aidoblistai ir taktiką 
streikų vedime vartoja kitokią, 
negu amaįinės unijos. Amati- 
nės unijos, kaip žinia, streikų ve
dimui turi pusėtinus fondus. Tu
rėdamos šitokius fondus jos at
sargiai stoja kovon prieš kapita
lą, tik gerai apsvarsčiusius gali
mybę laimėti. Iš kitos pusės, ir 
kapitalistai yra atsargus su pa
našiomis unijomis. Todėl susi
kirtimai tarp amatinių unijų ir 
kapitalo pasibaigia dažniausia 
sutartim. Aidoblistams panaši 
taktika nepatinka. Jų nuomone 
tatai silpnina darbininkų “kariš
kąjį” ūpą. Aidoblista'i todėl y- 
ra priešingi streikų fondams, bet 
paskelbę streiką jie renka au
kas jojo vedimui. Jie renka jas 
iš visų, jie l iš socialistų, kuriuos 
nesiliauja atakavę. Supranta
ma, kad nesant fondų aidoblislų 
vedami streikai negali ilgai lęs- 
ties. Bet nejausdami galės lai
mėti streikus ramiu budių ypač 
kuomet tampa atgabenti skobai 
(o kokis kapitalistas jų ne,atga
bena?), aidoblistai ir jųjų va
dovaujami darbininkai veik vi
suomet susikerta išsyk su sko
bais, o po to su policija, šeri
fais etc. Aidoblislų streikai to
dėl neretai pasibaigia aukavimu 
gyvasties. Bet aidoblistai ne
skaito to didele nelaime. At- 
penč, jųjų nuomone, tatai žadi
na karingąjį darbininkų ūpą. 
Prisilaikydami šitokios “karin
gos” taktikos aidoblistai atmeta 
visas sutartis, visus kontraktus 
su samdfy tojais, — kad galėjus 
bile valandą paskelbti streiką.

Iš paviršiu žiūrint, šitokia jų 
taktika labai revoliueioniška. 
Bet imant dalyką arčiau pasiro
do, kad tai yra ne revoliucioniš
kurnąs, bet greičiau daužymas 
galvos į sieną. Ištiktųjų, sto
ti streikai! be vilties laimėjimo, 
kelti riaušes, kurių pasekėinj 
kaikuriems lemiamas grabas, y- 
ra pusėtinai abejotinos vertės 
kovos būdas. Bet tai ne visa — 
ir dalyvauti šitokiuose streikuo
se ir užgiri i šitokią taktiką ga
li tik menka dalis darbininkų, 
tik tokie, kuriems kaip tai sa
koma, “tik viena kepurė ant 
galvos”. Plačiosios darbininkų 
minios, minios rimtesniųjų dar
bininkų, kurie turi savo šeimy
nas, auklėja kūdikius ir tt., ne
gali žiūrėti į aidoblislų taktiką 
kitaip, kaip su abejojimu ar pa
smerkimu. Vadinas, aidoblis
tai negali tikėties, kad jie pa
trauks savo pusėn minias darbi
ninkų. O jeigu nebus minių, 
tai kaip gi jie tą skelbiamą ge- 
neralį streiką įvykins?

Bet eikime toliau, šiandieni
nė musų draugystė juk suside
da ne vien iš darbininkų prole
tarų. Smulkiųjų savininkų, vi
sokių krautuvėlių savininkų, u- 
kininkų etc. yra daugiau, negu 
proletarų. Jie lošia da šiandie 
svarbią rolę. Jųjų dvasia da y- 
ra pusėtinai apsnūdus. Dabar, 
kokį gi įspūdį, kokį jautimą gi
mdo juose aidoblislų taktika? 
Labai blogą. Todėl tai tokie 
smulkieji savininkėliai, būdami 
ir patįs išnaudojami stambiojo 
kapitalo gal nemažiau, kaip pro
letarai, sukasi tolyn nuo prole
tariato, padeda stambiam kapi
talui vartoti atžagareiviškiau-j 
sias priemones prieš dariiinin-

kus, kuomet tie stoja- alviron 
kovon su kapitalu. Trumpai 
kalbant, aidoblislų taktika gim
do reakciją prieš darbininkų 
kovą su kapitalu. Vadinas, ir 
vėl aidoblistai stumia tolyn 
socialės revoliucijos valandą.

Ir vėl, kuo galima prirodyti, 
kad pralaimėtasai streikas su
stiprina darbininkų pasitikėjimą 
sarim? Atpenč, visi veikėjai 
darbo dirvoje žino, kad tik lai
mėjimas pakelia diarbininkų vil
tį į savo spėkas, gimdo norą 
juose kovoti ir toliau. Ir juo 
didesnis kokis streikas bus lai
mėtas, juo plačiau jis atsilieps, 
juo daugiau širdžių sinarkiaus 
ims plakti, juo didesnę įtekmę 
tatai turės į visą darbo lauką. Ir 
juo didesnis streikas taps pra
laimėtas, juo skaudesnis smūgis 
bus darbininkų klesai. Didelio 
streiko pralaimėjimas atsiliepia 
ant visos šalies darbininkų; to
dėl juo atsargesniems reikia bū
ti su tokiais streikais.

(Bus daugiau).

Blankos registrai! 
tams jau siunčiamos
Turi Būt Urnai Išpildytos ir 
Sugrąžintos Local Boardui.

Nuo praeitos subatos, gruo
džio 15, Local Boardhi pradėjo 
jau siuntinėli registrantams na
ująsias klausimų blankas, taip 
vad. “Questionnaires”. Blanko- 
se yra apie pusantrų šimto kalu
si mų, į kuriuos kiekvienas regi- 
strantas turi duoti reikalingus 
atsakymus.

Lietuviai regislrantai tegul ge
rai įsideda į galvą štai ką:

Visi, kurie ligi šiol buvo ga
vę paliuosavimą nuo kariuome
nės, dabar tą paliuosavimą žudo. 
'Podel visi regis t ra n tai, lygiai ir 
tie, kur pirmiau buvo jau pa- 
liuosuoti, privalo išpildyti klau
simų blankas ir urnai sugrąžinti 
savo Local Boardui.

Kas prideramai neišpildys 
blankų ir nesugrąžins jų per 
septynias dienas nuo dienos, 
kaip tos blankos buvo išsiųstos 
iš Local Boardo, arba kas duos 
neteisingus atsakymus, bus sun
kiai baudžiami kalėjimu, arba 
paėmimu kariuomenėn, be jo
kio pasiteisinimo.

Jei kas permainė savo gyveni
mo vietą, turi tuojau pranešti 
Local Boardui savo naują ad
resą, kad Boardas žinotų, kur 
jam blankas pasiųsti.

Jei Local Boardas bus kam 
pasiuntęs blankas, bet registran- 
las, dėl kokių nors priežasčių, 
nebūtų gavęs, jis vistiek nega
li teisinties ueišpildęs dėlto, kad 
negavęs. Užtat kiekvienas re- 
gistrantas ,kur urnai negaus 
blankų, tegul nueina į savo Lo
cal Boardą ir pasiteirauja, ar 
jam jau pasiųstos blankos, ar 
ne. Jei buvo siųstos, o jis ne
gavo, tegul paima iš Local Boar
do kitas blankas ir tuojau išpil
do.

Naujosios blankos išpildyti 
nelengvas uždavinys, ypač lie
tuviams, kur didžiumoj anglų 
kalbos gerai nemoka.

Užtat patariame jiems kreip
ties į žmones, kurie žino gerai 
anglų kalbą ir prašyti, kad jie 
jiems padėtų blankas išpildyti.

Visos išpildytos blankos turi 
bul Notary Public paliudytos.

Siuntinėjimas blankų iš Lo
cal Boardų registrantams užsi
tęs gal apie dvidešimt ar daugiau 
dienų. 4.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vtda visokius reikalus, kaip kriminaliikuost 
fsHp ir cMlitkuose teismuose. Daro 

dokumentus irpopieras.
Miesto Ofisas:

117 N. Beartam «.
M41-13 Vnity BMt.

TeL Central 4411
------------------------

Mamų Ofisas: 
UI! S. Hilstetf Si.

Ant trečių lubų 
TeL. Drover 1310



1917 NAUJI E l.1 _

Korespondencijos
RACINE, WIS.

Chicaguuo kunigų Draugo 287 
nuni. paduodama iš musų kolo
nijos žinia, po kuria pasirašo 
kažin-koks “T. M. D. Buvęs Na
rys”. Ir pripliaukšta visokių ne
sąmonių devynios galybėj. Pa
vyzdžiui, jis paskirsto Aidos lie
tuvius į du skyrių, j katalikus ir 
laisvamanius arba bedievius. 
Laisvamaniais ir bedieviais jis 
skaito, žinoma, visus progresy
viuosius ir tvirtina, kad katali
kų esu didele didžiuma, o laisva
manių tik keletas. Paskui jis ima 
ant pirštų skaityt visas katali
kiškas draugijas, kurių suskaito 
net šešias. Na, o kaipgi su “lai
svamanių ir bedievių" draugi
joms? Kuniginio Draugo kores
pondento supratimu, visa, kas 
ne kunigų globoj, tai laisvama
niška ir bedieviška, ar ne? Betgi 
čia yra devynios organizacijos, 
kurios kunigams netarnauja, bū
tent: T. M. D. 121 kp., S. L. A. 
100 kp., L. Brolių Dr-ja, Birutės 
Choras, A. L. T. S, kp., A. L. 
Geni. Kom. Skyrius. LDLD 65 
kp., LSS. 121 kp. ir LSST. Bate
lis. Ar tai ‘‘tik keletas laisvama
nių ir bedievių" gali turėt tiek 
organizacijų trimis organizaci
jomis daugiau negu jų turi “di
delė didžiuma” bažnytininkų?

Iš to kiekvienas skaitytojas 
gali aiškiai suprasti, kaip tas ku
niginių organų “katalikiškas'* 
korespodentas per akis meluo
ja.

.bis toliau sako, kad, girdi, 
prieš kunigo Slavėno atsilanky
mą “bedieviai” turėję stiprius 
pamatus. Tiesa, kad jie turėjo— 
tiek prieš kunigo atsilankymų, 
tiek ir dabar, po kunigo atsilan
kymu; dar daugiau, progresy- 
\ iųjų žmonių ir organizacijų jie- 
gos stiprėja ir auga, nežiūrint, 
kad progreso priešininkai iš kai
lio neriasi, norėdami progresy
viųjų minti užgniaužti, žmonių 
susipratimą trukdyti.

Nežiūrint visu to klerikalų ko- 
respodento pastangų diskredi
tuoti Naujienas, to dienraščio į- 
tekmė j vietos lietuvius ne tik
tai ne mažėja, bet vis labiau au
ga. taip lygiai, kaip ir visų kitų 
dlurbininkiškų ir progresyviųjų 
laikraščių, kuomet klerikalų ku
niginiai laikraščiai savo Įtekmę 
vis labiau ir labiau žudo. Ir kle
rikalams nieko nebepadeda kiau
roj imas ir pravardžiavimas 
“šlamštais" darbininkiškų lai
kraščių. kaip Naujienų. Laisvės. 
Keleivio ar Kovos. Žmonės ant 
tiek jau prasitrynę akis, kad jie 
patįs mato, kas šlamštas, kas ne 
šlamštas. Ir jeigu jau kurie lie
tuvių laikraščiai užsitarnauja 
“šlamšto" vardo, tai atleiski
te patįs tie kuniginiai organai 
.*• la Draugas. Juk ar rasite nors 
viename lietuvių laikraštyj to
kių teisybės iškraipymų, tokių 
melų, kaip kuniginiuose orga
nuose? Ar rasite bent viename 
kuriame progresyviame laikra
štyj tokių “editorialų”, vadinas, 
palies redaktoriaus rašytų strai- * c

psnių. kaip kad. pavyzdžiui, ku
nigų Drauge—tokių šlykščių ir 
kartu lokių kvailų putarnojimų, 
kad ir nepraustaburnis piemuo, 
palyginus, turėtų pasuoti?

Minėtas Draugo korespodeu- 
tas apgailestauja, kad jaunos 
mergaites pradedu dalyvauti 
perstatymuose, ir už tai baud
žia motinas. Ištikro gi motinos 
užsipelno garbės, kad taip gra
žiai auklėja savo vaikus ir iš jau
nų dienų pratina juos dalyvauti 
visuomeniame veikime, arba la- 
vinties dailėje. Korespondentas 
pagalios, išvadinęs pažangiuo
sius bedieviais, graudena visus 
“grįžti prie katalikų”. Bet patsai 
korespondentas, matyt, kataliky 
bę ant juokų laiko, nes jeigu jis 
butų nuoširdus katalikas, tai 
bent atsimindamas viena dešim
ties prisakymų, nekalbėtų netie
sos, juo labiau nerašytų melų 
laikraščiui. —Kun. Miestas.

EAST CHICAGO, f N i).

jei d. Slesorailis prisirašė prie cA— —----------
socialistų, tai jo jokiu budu ne
galima esą rinkli. Bįot dar ne vis
kas. Koliojimų vainiką ant soči-*
alistų uždėjo Ciparis: “Socialis
tai tamsuoliai, socialistai nieko 
neišmano, kam tu prie jų pri
klausai? Tavo vaikas turi dau
giau proto, kad prie socialistų 
nesideda”...

Dg. A. Slesorailis norėjo pa
siaiškinti, dėl ko jis priklauso 
prie socialistų, bet jam nedavė 
kalbėt.

Paskiau buvo pakeltas klau
simas apie prisidėjimą draugijos 
prie Amerikos Lietuvių Darbi
ninkų Tarybos. Atsistoja vėl J. 
Zaranka (vice-pirm.) ir prade
da aiškinti, kad Draugija nega
li dėtis prie A. L. D. Tarybos: iš 
kur, girdi, mes delegatų gautu
me, kad musų draugų nė vieno 
nėra, kurs tiktų delegatu būt. 
Mes, girdi, tamsus žmonės, jeigu 
mes ten ir nueitume, tai ką mes
galėtume pasakyt? Ten reikia

Sveikatos Skyriusį

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

Atsakymai 1 klausimos.
A. Ma-tis iš Chicagos klausia:
L Kas dalyt, kuomet miegas 

yra prastas? Dienomis miegu, 
o naktimis dirbu, bet negaliu 
miegot daugiau kaip 4—5 valan
das. •

2. Kas dalyt, kuomet apetitas 
yra prastas?

3. Kaip žmogus jaučiasi džio
vos pradžioj ir kaip kada ji už- 
siseneja?

Atsakymai:

Nariai Cook County Rea! Estą t e Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus. padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

i 751 W. 35ta gatvė
Į kampas Halsted Drover 2443

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

J. AGLINSKAS
S. Halsted St.. Chicago, III.

I ri. Boulevaid 7328

LSS. 201 kp, laikytame mė
nesiniame susirinkime gruodžio 
6 d. buvo pakeltas klausimas, ką 
(feirvti. kad kai-kurie vietos lic- •G 7
tuviai pradėjo šmeižti LSS. 201 
kp. ir 217 kp., Indiana Harbor, 
Ind., narius, prikišdami jiems, 
buk praeitais rinkimais (lapkr, 
6) jie dirbę demokratų partijai? 
Yra metanui dėmė ant draugų 
M. Tijušo ir P. Sako, buk jie 
dirbę per dienų balsavimo kam
bariuose ir už tai gavę užmokė
ti nuo demokratų partijos po 
$6.00. Buk dd. J. Kundraška ir 
F. J. Žickus dirbę už demokra
tų partiją, o J. Kundroška net 
prakalbą turėjęs ir raginęs ba1»- 
suoti už demokratų kandidatus. 
Kitas sakos, kad jis galįs tai (ik
rai prirodyti. Taigi LSS. 201 
kp. ir reikalauja prirodymo. To 
nepadarius, tie, kurie tas kalbas 
pramanė, pasiliks melagiai, šlo
vės piešėjai, darbininkų vieny
bės ardytojai.

Drg. M. T. ir P. S. j er dieną 
dirbo dirbtuvėj, o vakare parė
ję iš darbo ėjo daboti, kad ne
vogtų socialistų balsų. O kaip 
F. J. Z., J. K. ir kiti Indiana Ha
rbor draugai, tai nėjo į darbą, 
bet kiek galėdami varė agitaci
ją. parūpino paliudijimus, pa
skirstė sergėtojus balsavimo 
kambariuose, kad žiūrėtų, idant 
socialistų balsai nebūtų vagiami, 
ir už tą savo darbą jokio užmo
kesčio negavo.

Tatai mes galim prirodyti tik
rais faktais, pagalios tai paliu
dys ir angių socialistų kuopa.

LSS. 201 kp. valdyba:
Organiz. F. J. Zickus, 
Prot. rast. K. Rimša, 
Fin. rašt. J. širviskis.

INDIANA HARBOR, INI).

Spiauna vandenin ir patįs 
sugeria.

Mikaločiaus svetainėj gruod
žio 9 buvo šv. Jono Krikštytojo 
draugijos susirinkimas, kuriame 
buvo renkama nauja valdyba 
sekamiems metiuns. Susirinki
mą vedė pirmininkas S. Barzdis. 
Renkant valdybą, maršalkos vie
ton buvo perstatytas d. A. Sle- 
soraitis. Visi suplojo rankomis, 
išreikšdami pritarimą. Bet štai 
pakįla pirmininkas ir sako: “Be- 
reikalo jus plojate. Brolis Sleso- 
raitis yra cicilistas.Jei mes jį iš
rinksime maršalka, tai jis visus 
musų narius nuves pas cicilis- 
stus". Taip jam užreiškus, pakį
la ir kitas, vice-pirmininkas J. 
Zaranka. Na, ir kad pradės plū
sti socialistus tamsumus, bedie
viais ir lt., prirodinėdamas, kad

r.-f f— — ■

siųsti apsišvietusių žmonių, nu
simanančių, o mes, sako, nieko 
nežinom; nežinom nė kam ta 
Taryba susitvėrus...

Ir iš keturių dešimčių narių 
neatsirado nė vieno, kurs butų 
galėjęs tikti delegatu.

Taigi matote.’ Čia ką tik tas 
vyras Zaranka, ir kiti, rūkė kė
liojo socialistus tamsuoliais, 
tamsumus, nieko -neišmanan
čiais, o čia, apsisukę, prisipaži
no, kad ištiktųjų lai jie patįs 
tamsus žmonės, nieko nežiną 
ir nieko neišmaną... Prispjovė 
šuliniu ir patįs atsigėrė.

Gerai, kad jie prisipažino. Rei
kia tik, kad dabar, pastebėję sa
vo nuodėmę, nebeniekintų soci
alistų ir kitų pažangiųjų ir la
biau apsišvietusių žmonių, bet 
patįs stengtus labjau šviestis ir 
eiti kartu su pažanga.

Inlando Mašinistas.

1. Dienos laike miegoti visuo
met yra prasčiau, negu nakčia, 
nes bildėsis, žmonių kalba, die
nos šviesa ir visokie triukšmai 
ir balsai vargiai gal būt išveng
ti. Norint kiek geriau miegot 
dienos laike, reikia rast labai ty
lią vietą ir kad niekas name ne
sikalbėtų ir nesibelstų. Prieš 
eisiant gult reikia valgyt nedaug 
ir lengvo maisto arba geriausia 
gult visai nevalgius. Pūslė turi 
būti tuščia ir viduriai liuosi. Ne
reikia eit gult tonj po susijudi
nimų bei užsiniąstymų, bet tik 
tuomet, kada jaučiasi pavargi
mas. Miegruimio langas turi 
būti praviras ir šviesa sumažin
ta. Apsiklot reikia šiltai, kad 
šaltis neišbudintų. Nereikia 
gert kavos nei arbatos einant 
gult. Vaistų jokių nereikia imt 
miego padiarymui. Jeigu yra 
kokia kita priežastis, kuri truk-

SHERMa* SAMUEL®
• « NPGRS OP H10H ORADE E*'.

838 W. 12th St.
(PHONE MONROE 3819).
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Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelną 
atsilankydami tiesiai pas mus.

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

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

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.
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Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

Daktaras d
OOP •

Specialistas iš
^WISSIG,

Seno Krajaus
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ

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

Tel. Canal 3263.

Akis Egzaminuoja Dykai
Gyvenimu yra tol

ėjas, kada pranyksta 
regėjimas.

Hei vartojam page
rint* Ophthaimosast. 
•r. Ypatinga dama 
atkreipiama | vaiku 
Valandos: nuo • ryto 
Iki 9 vakaro: nedtld. 
nuo 10 Iki 11 dlea*.

4649 So. Ashland Avcnaa, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4317

AKIŲ SPECIALISTAS į

Tel. Armitage *84

DR. A. J. KARALIUS
Bylojąs Ir CNtUEis

K-SPINDULIAI
2121 N. Western ava.

Valandos: 9—12 ryte; 2-t9 
vakare.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 11- 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.
-H rili ■" l>. I - >'< < tfį#- ■ '» If
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DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Sakomu per 14 me
tų kaipo patyrę* gjtfytojiui, cbirUBM** 
ir akuieris.

Gydo aitria* ir chronišku lisaa. »r 
ru. moterų ir vaikų, pagal naujauaUr 
metodas X-Ray ir kitokiu elektrų prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IStfc 
8t. netoli FUk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, .ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal &110> 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Streei

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

BENLD, ILL.

Anglių kasyklose darbai eina 
be jokio perstojimo. Žmonės 
uždirba neblogai. Superior Coal 
Co. atidaro naujas kasyklas No. 
4. Sako, kad tai busiančios ge
riausiai įtaisytos kasyklos visa
me Illinois štėte. Karai sversią 
po penkis tonus, ir bus dirba
ma pagalba elektrinių mašinų.

Lietuviai, kurių čia gyvena 
pusėtinas skaitlius, susipratimu 
stovi ne žemiau už kitų koloni
jų lietuvius. Laikraščius mėgs
ta skaityti ir didžiumoj pareina 
pirmeiviški laikraščiai. Kleri
kalų spauda pasisekimo neturi, 
maža kas jų laikraščius teskai
to. Aplamai, čianykščiai lietu
viai, tiek vyrai tiek moters, la
biau prielankus socialistams.

Kad The Mihvaukee Leadter 
atsišaukė pagalbos socialistų

do miegą, reikia ją prašalinti.
2. Apetitas gali suprastėti dėl 

netikusių valgių valgymo, dėl 
•girtuoklystes, pavargimo, susi
rūpinimo, maitinimosi aparato 
sugedimo ir daugelio kitų prie
žasčių. Džiovoj, neštame ir veik 
visose staigiose ligose apetitas 
sumažėja. Reikia atrast prieža
stį kiekviename atsitikime ir ją 
prašalint, jeigu galima. Tiesa, 
karčių daiktų priėmimas visuo
se atsitikimuose daugiau ar ma
žiau padidina apetitą, tečiaus 
tuomi kartais tik liga paslepia
ma, todėl pirmiausiai turi būti 
priežastis rasta, o tuomet tik gy
dymas pritaikytas.>

3. Džiovos pradžioj tuoj ligo
niai jaučiasi prastai: turi karštį, 
dingsta apetitas, darosi koktu, 
kartais vemia, galvą skauda, bū
na surugę, greitai pailsta, dva
sioj nupuola, skaudėjimai gali 
būti čia ir kitur ir tt., bet tūli

spaudai, LSS. 77 kuopa tuojau 
paskyrė 5 dol. Leaderiui, 1 dol. 
socialistų partijai, o taipgi dar 
arti 15 dol. tam pačiam tikslui 
sukolektavo. Liet. Neprig. Kliu- 
bas irgi paskyrė 10 dolerių, taip 
kad viso benldiečiai paaukojo 
socialistų partijai ir spaudai ne
toli 35 dolerių.

Lietuvių biznierių yra: trįs 
sabiniai, trįs mėsines ir vienas
barzdaskutys.

Gruodžio 9 dieną, apie 2 vai. 
lyto kilo gaisras vieno italo mė
sinėj; nuo to užsidegė duonos 
kepykla ir du saliunai, tarp jų 
viena lietuvio, K. Urbučio. Nuo
stolių ugnis, sako, pridarius a- 
pie 10 tūkstančių dolerių.

—Jurgis J. Guzevičia.

i i ■ i *.r i .

Pasiskubino su komplimen
tais.

—Girdėjau tave susižiedavus 
su panele Pliuškiute? Na, prie- 
teliau, sveikinu iš širdies. Ture-
si puikią žmoną, kokios reta: 
graži, išmintinga, gerai auklėta...

—Palauk, palauk! Sutartuves 
jau iširo ir viskas pabaigta.

—Ištikro? Na, džiaugkis bral, 
jei taip. Jei buturn ją vedęs, bū
tum kai į vandenį kritęs.

ligoniai pradžioj jaučiasi taip 
gerai, kad jie ir žinot nežino, 
jog jie ligą turi. Taip pat bū
na su senais džiovininkais: tūli 
jų prieš pat mirtį jaučiasi ge
riau, negu Bile kada pirmiau, o 
kiti vii*sta grynais patalo ligo
niais. Aplamai, didžiuma džio
vininkų nesijaučia blogai ir net 
miršta vis da netikėdami, kad 
mirs. Dr. A. Montvidas.

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti grajit 
i 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 sniui- 

kos, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panodėlvj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 19e 
Prie šiy kainu priskaitoma ir 

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

DR. WH1TNEY
SPECIALISTAS 
Chroniškų Ligų

VYRŲ ir MOTERŲ
25 melai praktikos

PASITARIMAS DYKAI
Dr Whitney

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

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gija Pritaikymo Akinių 

Gerumų Stiklų Gvarantuoju 
Val»*4o8 nuo 5 iki 9 vakare.

Dr K. NURkAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago. 
Knmp. Milvvaukee ir Nortb av. 

Tol. Humboldt 4613.

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

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

DB. G. M. 6LASEB
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kerte 32 st 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687 į
.... .

akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

Duokite apžiuretrsaVo'akls'specišdistui akiu, kuris turi U metąpa
tyrimo Sv? Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jąsą akiu Ir 
ddaiai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

TBMYK1T MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampa* IS-to, aatve* Ant PlątT* ApUeko* SgąaauĮftaa. 
ValanKoa: nuo i ryto Iki ( vak. NedeUom nuo ( ryto iki U man*.

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudejim*.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii aklu.
Jeigu Tau skaudą akys,
Jeigu skaitant raides susibėgą I krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą ak’
Jeigu tau skauda t _ 

reikalingas akinnj.

to Sv. Vaitekaus

Telephon# Humboldt 1271.

genas Rusas Gydytojas Ir ChĮrurr**. 
Specialistas Moteriikų, Vyriltaj ir 
Vaikiški), taipgi Chroniškų Lig*.
OFISAS: 1579 M11 waukse Ars.

Kampas Nortb Av* , Kambary* M*. 
VALANDOS: 8:80 iki 19 Uryto 

1:80 iki 8 ir 7 :»0 iki 9 vakar*.
agHgaggBMMggMgMMSMffnPR n i"*6 >

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akini na, «gz*aU- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

788-88 Milwaukee av*., arti Chieago av. Iroa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iAryto iki vaka
rui. Nedėliomia nuo 9 ižryto iki 2 pa pietį*.

Tel. Haymarket 2484.

i
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CHICAdOS ŽINIOS
I ristikas, bet Dudinskas t. ?i ge
riau išvystytus raumenis ir, ro-

Vakare, “Cavalleria Rusticana” ASMENŲ JIEŠKOJIMAI MOKYKLOS

Ir Dudinskas parrito Bugnį din

Išnešė už 10 tūkstančių 
dol. brangakmenių.

S ubą tos vakaro keturi nežino-
4>-

“panšaj>ėn .

baustieji visi jauni vyrai.
Susidūrė elevatoriai

Keturi Logan Sųuare elevato-

go ant Gari’ield elevatoriaus ka-

dešimtį tuksiančiu Įvairiu bran
gakmeniu ir susėdę automobiliu 
muhimė savais keliais. Netoli

stotyj. Pasekmėje keturi žmo 
nes tapo Įiavojingai sužeisti, li-

taramno neatsargumas.
Sužeistieji nugabenta ligoni

nėn.

tą šūvių į bėgančius blogadarius. 
Automobilius betgi nesustojo 
Policistas mano, kad vienas blo-

Nenusikriaudė
Hannah ir Itogg

re sau “algą“ du šimtu tuks
iančių dol. vienu kartu. Firma 
patraukė poną prezidentą lie
sim: norint atgauti nors dali tos

Pagalios turime ir “bešvie- 
es naktis” (lightless night). Iki 
iol teturėjome tik “bemėses“ ir 
bekvieles” dienas. “Bešviesės

gų naktįs. Visos teatrų, krau
tuvių ir kitų biznio įstaigų išsku
bės, ai>šviečiamos elektra, minė
tomis naktimis turės būt užge- 
sytos. šviesa leista naudoties 
tik ton, kur ji neišvengiamai rei
kalinga. Pirmą “bešv 
*i" beje, jau turėjome vakar.

Nenonn- 
nepaisan-

lakti

Jaunas, gražiai apsirėdęs vy
ras, subatos vakare įėjo AVilli- 
mi O’Brieno bučernėn. Pasi-

rio kasininkei jis staigu pakišo

Duota žinia po-

sutiko mandagųjį plėšiką.

Pa^iskandino

rę, įšoko ežeran. Tuoj pašau-

Kas jis. betgi nežinoma.

Apkaltino

rado esant kaltais kontraktorių

ney’a.
•>* t

Kaltinamųjų laukia sunki ba
usmė nuo vienų iki dešimts 
metų kalėjimo.

Sunkios bausmės
pereita

automobilių vagilius — nuo vic-

šalusi nepažįstama žomgu ant 
tuščio loto netoli ('būreli gatvės.

N A l JJ1ENŲ IMSTRIK TAS.
Į domios 
ristynės.

ce\ lemus
“Naujienas“) ritosi ehicagic- 
čiams žinomasai ristikas, Juozas 
Baneevičius su Stanley Badžium 
nesenai atvykusiu iš Brooklyno, 
irgi lietuviu ristiku.

Ra-
džius risis su T. Rolevičium (le
nku),, o J. Baneevičius su vo- 

nepribuvus įkiečiu. Tečiaus

savęs. P.aneevičius, kaipo vieti
nis čem pi jonas, apsiėmė svečią 
patiesti į pusvalandį. Iš pirmo 
jųjų susikirtimo betgi buvo ma-

mąišas. o kietas riešutas, kuri 
bekandanl. Bancevičiui turės ge
rokai kakta parasot. Mat sve-

Ban-liom dešimtim svaresnis už 
eevičių. Na, ir Bancevičiui, bent 
šiuokart nepavyko Radžiu ap
veikti. Pastarasis atsilaikė.

rai; bet, kadangi jiedu susiėjo 
dar pirmu sykiu, išnetyčių, ka
dangi vienas jų yra chicagiečių

ciu. vienas dzūkas, antras, sako.

losi ne už pinigus, tai paskutiniu 
ju jiegu, regis, nevienas nestatė.

tik bandymo ristynės. Besi ris- 
dam u jiedu viens antrą ištyrinė
jo, akim apmieravo, apčiupinė
jo raumenis kaulus, sprandus ir. 
kas svarbiausia, apsipažino su

jųjų ristynės, kaip va-

kokios poros savaičių. Čia jau
Baneevičius, nors ir neužtikri-

visgi statąs 25 dol, kad jis pa
guldys jį į valandą laiko. Ba
džius uži’eiškia, kad jis nors pri-

atsilaikyt prieš Bancevičių, bet 
visgi mėginsiąs laikyties.- Taigi 
sutiko imties ant Bancevičiaus 
pasiūlytų išlygų. Imties gi už 
lietuvių čempijono vardą---Ban- 
cevičius apsiima tiktai už $1000.

Be to Badžius sutiko netrukus 
imties ir su lenkų ristiku Role- 
vičium irgi už pinigus.

Taigi už savaitės kitos sporto

Be viršminėtos poros du kartu 
ritosi Dom. Dudinskas su Bug- 
niu. Nors Bugnis stambesnis

elbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų, 
rtinės gyvenimo aplinkybės privertė

PAIN-EXPELLER
ai kiekvienos' .šeimynos geriausis draugas, kuris 
ikrai pag< "

Dabartines gyveninio aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senąi išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagclbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS“ ir žodis 
,.LOXOL.” o taipgi musų pavardė.
liktasis PA1 N-ENPELLF.R1S parduodamas visose 
aptickose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 
bai daugiau, negu už 35 centus.
F. A D. RICHTER & CO.

74-80 Washington Street, New York

igu

Dar ritosi Jaras (165 sv.) su 
Just. Klovų (145 sv.) - “lietu
višku žydeliu”. Jaras apsiėmė

se ristynėse nevartojamų, jojo 
priemonių, “žydelio” jis visgi

Jaras išrodo smarkus, jaunas 
vyras. Su laiku iš jo gal bus ir 
geras ristikas. Tik tolesniai pa-

sėjo) pastabų ir ritantiės ncvaY- 
tot žiaurių priemonių, nes tatai 
tik žemina atleto vardų.

nors sulig savo švara ir tvirtas

ginu žiūrėta kaipo į komiką ne
gu i ristikų. Besiritanl jis nuo-

šposus ir publikai tatai labai pa
liko.

siii mažai, bet, rodos, galėjo bū
ti daugiau. Iš lobaus atvažiuot

del, kad skelbimuose nebuvo

—Rep S—s.

Prakalbos

Knygynas surengė prakalbas G. 
M. Cernaucko svetainėj, liksiu

bendromis spėkomis šios apieli-

laikymo viešojo knygyno ir lt. 
Taipjau nurodė skirtumų tarp

nų ir darbininkų. Kalbėjo ne
blogai.

Antru atveju u. \ asiiiauskas 
kalbėjo lemoj: “Kaip popiežiai 
seiliaus mirdavo.“ Čia jau pa-

sirengimo.

kad daugelis buvo nuėję pri
sižiūrėti Bansevieiaus ristvniu. *• <-
Aukų palaikymui knygyno su
rinkta $3.90. Ten Buvęs.

NORTH SIDE

Dr. Montvido paskaita.

sveikatos ir susišelpiamųjų dra
ugijų reikalais. Paskaita buvo 
gerai prirengta ir interesinga.
\tsilankiusieji

šclpos, kuri surengė šia paskai-

no nmnyinu, neša didelės n a u-

ir lankantiems jas žmonėms.
Žmonių, kaip dėl Northsidės, 

buvo nedaugiausia.
Pe rtraukoje, beje, rinkta nu

tose Valstijose. Kiek surinkta 
nenugirdau.

—Geras Tautietis.

Teatras=Muzika
Didioji Opera

Auditorium Teatre, Congress 
ir Wabash avė., Didžiosios Ope
ros šios savaitės repertuaras

Panedėlyj: “Louise”; vyriau
siose rolėse: Vix, Dufranne, Be-

į taru.: “Azora”, su Fitziu 
Middleton, Lamont, Vau Gar 
don.

Nereti.: lai iravialta , su 
Galli-Cairci, Straceiari, Nadal.

Ketv.: “The JeAvcls of Ma- 
donna”, su Baisa. Crimi, Rimi
ni.

Pelu.: “Lakinė,” su G; 
rci, Mūra tore, Balkanovv.

su Fitziu, (Alini, Stracciary, —

MOKYKLABIENIKE JR 
Vakarini

Pajieškau brolio Stanislovo Aleksan
dravičiaus. Atvažiavo Chicagon 1912 
metais. Kaimo gub., .Šaukėnų mies
telio. Jis pats ar kas jį žino inalo-

MOKYKIS SIUT MOTER1ŽKU8 
RUBUS

. ------ - <-------- - ----- Išmokinam piešimo, kirpimo formų i
šią savaitę duoda opeivttę “ Inenės atsiliepti Liudvikas Aleksandra- siūti naminius daiktus arba aprH» 
— - vičinc rin n n ihlara ih Ra !us. Diplomas kiekvienam, kurą 1HI

mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jt^jų parankumo. Už $1$ H 
mokinam jus siut visokius drabužiu* 
o»oP COLLEGE8,
2336 W. Madison gat., Weatera ava

SARA PATEK, MOKYTOJA. 
1850 Wella srat

Boston Opera Co., Strands te
atre, Wabash ir 7th str., visų

SYMFONIJOS KONCERTAI.
Edison Symphony Orchestra

ina, šių savaitę duoda du kon
certu; utarninke ir ketverge, gr. 
18 ir 20, Orchestra Hali salėj, 
216 S. Miehigan avė. Pradžia

Abicjuos koncertuos dalyvau
ja, kaipo solistė, P. Frances InJI 
gram, įžymi kontralto, pirmiau ' 
giedb 
pero j

vičius, C-o O U AhJers. l)e Smet. So. 
Dak.

Jieškau savo brolio Jono Šiaulių. 
Kauno g., Šiaulių pav., Počunėlių pa
rapijos. Metai prieš tai gyveno She- 
boygan, \Vis. Malonėkite atsišauki 
arba kas žinote praneškite jo adre
są. Juozapas šiaulys,
Fort Sbcridan, III., Company E. 

40 Inf.

Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli
ukai kalbėti, skaityti ir lašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama:-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S. V. Valdybos Prieky bos Teisių 

” S. V. Pilietybes Gramatikos
sAritmetikos Geografijos Retorikos, it tt n
|lr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiAkina-na lietuviškai

American College Preparatory School

C
3 S. Halsted St. Chicago Ill.S 
KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Pa,{ieškau pusbrolio Tamošiaus
ITanciškaus Jankauskio, Kauno g., 
Telšių pav., Kantaučių par., Kepu
rinių kaimo; pirmiau gyveno Har- 
vey, III. Malonėsit atsmaukti, turiu 
svaHiių reikalų. Jonas Bruškis, 
•1540 So. Donore St., Chicago, III.

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

Pajieškau savo brolio Jono Stir- 
I bos. Pirmiau gyveno Delroit. Mich. 
Jis pats ar kas jį žino malonės pra
nešt šiuo adresu: Ona Stirbaitė

VALDŽIOS NUSTATYTOSS' Sl' 1 tlL
KAINOS CHICAGOJ

šiandie
REIKIA DARBININKŲ

■ H n ■ ■ Vyrama ir Moterims VI-II A D D A I SOKIOS rųšies metalo
Aon 1 11 U K Ii U I «rba medžio dirbamose280—29.) U ̂ 1 11 U |i | šapose, fabrikuose, ho-

142—149 I . teliuose, restoranuos, sa-
oo nrj' dunuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 

.‘v*1 namuose iv tt. Pamatykit musų DIDELI »u- 
Alll ĮSUS Otriausios mokestis.

1.31——1. 13 Advancc E m ploy me n t Eschange
32—-35c Jl-ras aug-štns.--- 179 W. 'Vashington st

1.20—1.35 -------------------------------------------------- -
29_ 34c

5 sv. maiš. 30-35 i REIKALAU.IAMA čiporiii prie ra
svaras ■ i’^8U cipaviino. Mokestis 3.ic į va- 

5%_ 6%c tandą. 45 and AVestern Avė.,
svaras -7c | ,AMES L BRADt and CO.

svaras —n—- ----------------------------------------- -
......................................REIKALAUJAME —merginų arba 
..................zppv./y moterų prie tvarkymo senų popie- j t «jj| * j rn L- <i 1 m i innvi im 1 vrinw.

(Kcnas> 
. 30—351 

Juodi, bačkos .......... 1.17—1.321
Grahiim miltai 5 sv. maiš. 31—‘ 
Condonstd, geriausias .... 16—22 
Vidutiniškas ........
Evaporated, nesald

Sviestas, Smetonos 
Iš bačkučių ....
Prastesnis . .*........
Iš šaldytuvių .......

Bntferine
Plytose ..................
Iš bačkučių ..........

Klausiniai

BURKEBARBĖKSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Miltai
% bačkos maišas ....
% bačkos .maišas ....
5 svarų bačkos maišas

Ruigių Miltai
.st.vie

svarai .......
Juodi, % bačkos
5 svarai ............
Graliam miltai

Corn Meal
Balti ar geltoni 

Maisas (Hominy), 
Ryžiai,

Fancy head ....
' Bhic rose..........
Bulvės

N 1 AVis., Minu.
Pienas

Refrigeralorių
Refrigeralorių N

Kupos tbenns)

Lima ......................
Slyvos, geros svarui 

Vidutines ... 
Prastesnes .

Kumpis, geras rui

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

Taukai
Dėžulėj ..................
Palaidi, geriausi . . .
Paprastieji ............

Kalakutai

maldyti
Vištos

šaldytos ........
Gaidžiai, švieži

REIKALAUJAME —merginu arba

rų. Reikalaujama patyrimo.
53(X> Fedoral St., Chicago, 111.

•32 .REIKALAUJAMA — 500 vyri; dėl 
-3a I pjaustymo ledo. Gera mokestis. Ge- 
22 ras užlaikymas. Darbas duodama 

16%—18’/2i. dykai. SAM CUMMINGS 
... 13—15c 613 W. Madison St.. C 

svaras __________ ________
. 48 %—53 % 1 ;
... 15—50 REIKALAUJAM 10 patyrusių mote- 

. ... 43—49 rų prie tvarkymo skudurų. Pasto- 
svaras vus darbas.

... 32—35c, 
19 %—>54 %

tuzinas 
... 56—63 
.. . 41 —17 

. . 32 %— I I 
svarui 

17’/2—20% 
...... 16—2(i 
.... 13-17 
... . 13—16 
... 11 
. .. 33

P. GOLDMAN
1820 W. 11 Ui SI.,

-H
37

’%—20 
32—36 
45—5b

svarui 
30—36 
30—35

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIO ADVOKATAS

Holmsą 902-904 NntionaI Life Bldg..
29 So. La Šalie St.. Chicaco, 11L

Tel Central 6800-6391. A Klara: 
Utnrninko, ketverto Ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu:
16«C MILWAUKEE AVĖ., Chic«g«« HL

Tel Humboldt W.
—■ —i I Hi l<1 HM

nft5TER^^Y5TEB
i

Čia Yra Jusų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau

giaup imgų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Palrenos daromos pagal Jtj- 

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

Maater Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinir 

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

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Vyrišky Drapanų Bargmi 
•Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

'•35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
•ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir Dvej
otai, vertės nūn $25 iki -^So, dabar 
5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
4.50. Vaikinams siutai nuo 83.00 

iki $7.50.
Atdara kasdierą, nedfliomis ir 

narais.

BEI KALINGA merginos prie taba
ko slripinimo, kuri dirbus tą darbą. 
Nuolatinis darbas.
lis. Atsišaukite: 
2156 W. 23rd ST..

Gera užmokes- 
Tel. Ganai 40-19

BEI K ALINGAS žmogus mokantis 
arba mokyties prie butvliavimo ma
šinose bollling maehine). Atsišau
kite luojaus.
811 West 33rd SL, Tel. Yard.s 2512

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra 
jija koncertiną ir augštai rekonien 
dudjama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupin 
Ii augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun 
čiame dykai.

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

1415 S. Halsded c-t., z'hica^i, vft

or. w. yoszkiewic:

Q

turi Ekaudanias arba 
aA skaudėjimo, ftt* i' u

1155 Mihvaukee Avė

PARDAVIMUI
• PARDAVIMUI gręsernė ir smulk

menų sankrova, su 5 gerais pagyve
nimui kambariais užpakalyje. Pas
tovus užsiėmimas. Kaina sankrovos 

. ir namo $2850. Arien sankrova $450: 
Bandos $23. Lengvi išmokėjimai.

Mrs. .L B. AVeber
Chicago.

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

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

Aš duodu “guaran- 
atee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
^Jauksi! ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aš 

tam duosiu $100 dovanų.

RANKVEDISsvarui 
36—12
24— 31
svarui ltJ,,, „
7,H!V 2245 W. 22nd’st’.,
19— 25
20— 25 | 
28—33 |
25— 

dėžutės!

ANGLIŠKOS
■JJ i PARSIDUODA kriaučiaus šapa ant 
-30 | AVėslsidės. Gerai išdirbtas biznis; 
T-' gera vieta, arti transferavimosi. Re- 

....... 19—23 j ta proga dėl kriaučiaus įsigy ti sau 

....... *-7—33 biznį. Kreipkitės dienoms arba va
karais. room 416, 118 N. La Šalie St. 

crea”D svar. skersai nuo City Hali. Chicago. 
... 27%—35 ________ 1
........... 30—39’ 
^roserninkai, linnflic ■

hie • ------- -l ilIMUUUUit H>V1W.
n7' n/nirHM I1?1' iieluvh) ir lenki) apgyvento.).

: ’, i' ' •* J,e^oliĮte tokių, gerai išiiiibtits per............
mis Iai(*uos Jums šiomis kaino- davimo priežastis —

Ząsįs ............................
žuvis (salnion)

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

Suris
Amerikoniškas (full 
šmote .......................
Supiaustytas ............
Šitokiomis kainomis ........ . ........ .

turėtų pardavinėti viršminėtus daik
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai
na, nepirkite, bet jieškokite tokių

Pranešimai

PARSIDUODA LARAI PIGIAI 
Parsiduoda saliomis, geroj vietoj.

• Biznis 
gerai išdirbtas per 20 metų. Par;

v “ savininkas turi
i luojaus apleisti Chicagąy Norintis 

. : gero biznio už pigią kainą, atslšau- 
: kilę luojaus.
!2051 W. 251h St.. Chicago, 111.

Subatoje, vasario* 23 d. 1918 m. Lie
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia gerb. J. žemaitės uaudai 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 
pąsckmingiausių, kad parodžius ger
biamai Žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .A'ak Renginio Komitetas.

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

—Rengimo Komitetas.

Lietuviy Moterų Apšvietos Drau
giją rengia vakarą su perstatymu. 
Bus lošta “Eglė žalčių Karalienė“. 
Vakaras įvyks sausio 27 d., 1918 m. 
C.S.l .S\ svet. Todėl meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die- 

—Komitetas.

Indiana Harbor, Ind.—-LSS. 217 kp. 
lavinimos susirinkimas Įvyks pane- 
įėlyj. gruodžio 17 d. 7:30 vąJ. vak., 
A. Mikalavičiaus svet., 2112 — 137 st. 
ATsi draugai imdonėsite atsilankyti 
susirinkiman viršminėtu laiku. At
silankykite ir tie kur norite Įstoti.

Rast. —P. Matonis.

LSS. 138 Paskaitų Komitetui.—Pa- 
nedčlyj,^gruodžio 17 d., 8 vai. vak., 
jyyks paskaitų rengimo kom’. susi
rinkimas. Visi tie draugai, kurie pri
sidėjote prie rengimo paskaitų, ma
lonėkite susirinkti Cicero “Naujie
nų ’ stolyj, 1437 S. 49 Ct. J. Aceris.

LMPSA. 29 kuopos susirinkimas Į- 
vyks panedėlĮ, gruodžio 17 d. 7:30 
vai. vakare. Viešo Knygyno kamba
riuose, 1617 N. Robey St. Visos na
rės ateikite paskirtu laiku; turime 
daug svarbių reikalų: bus rinkimai 
centro valdybos ir tt. A. čepukiene.

Cicero, III.—138 kuopos Mišraus 
choro repeticijos atsibus utarninke, 
8 vai., vakare, Tamoliuno ir Gudga- 
lio svet.,.—Arisi dainininkai malonė
kite atsilankyt paskirtu laiku.

 —Valdybių
LSS. 22 kuopos lavinimosi vakaras 

įvyks utarninke. gruodžio 18 d. 8 
vai. vak. M. Meldažio svet. Disku
sijų tema bus: Ar socialistai priva
lo kontroliuot savo vadovus, ar klau
syt jų?“ Visi, nariai ir pašaliniai, 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas.

KALBOS I

PARSIDUODA lietuviška duonke- 
pykla tirštai visokių tautų apgyven
to] vieloj. Savininkas pašauktas į 
kariuomenę.
313 So. Geneese St., \Vaukegan, UI.

RAKANDAI
PARDUODAMA keturių kambarių 

rakandai mažai vartoti. Prieinama 
karna geram žmogui. Gera proga 
pirkti visus arba atskirai. Atsišau
kite po 6 vai. vak. 1-raos lubos už
pakaly j. ' l'. Alutis,
3429 So. Union Avė. Chicago

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

ES.TRA

vo puikius, beveik naujus, rakandtar 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už 120. VB 
liausios mados valgomojo kamnanlt 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Victrola n 
brangiais rekordais už $60.00. Bi> 
yra retas pigumas ir jums apsnno- 
kės patirti nežiūrint kur jus gyv* 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parslduos taipgi po vieną. Atsižaii; 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1I2J 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat. 
Chicago. IR-

MOKYKLOS

sakau, tai
Katrie pas mane yra pirkę pir

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

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

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

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvis Gydytojas, Chirurgai
3203 S. Haisted St., Chic«f«.

Tel. Drover 7171.

'I'elcplione Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.

Dr.F.O.Carter
GYDYTOJAS ir chirurgas

Specialistas akių, ausų, nosies ir 
gerklės ligų

ATITAISOMA KREIVOS AKYS

IŠPJAUNAMA TONSIMAI

PRIRENKAMA AKINIAI

metų patyrimo. Prie State gatvės.

120 South State Street
Visas 2 aukštas.

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

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys 
tės, stenografijos, typewritmg. pirk- 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, poliu- 
kinės ekonomijos, piliety stės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 1:30/ 
3106 So. Haisted St., Chicago, III.

Mokinama: angliškos jr lietuvi! 
stenografijos, tvpewritihį, pirk- 
s teisių, Suv. Valst. istorijos, a-

1

20

Telephone Drover MII

RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—i po V—4 Į
NedėldUntab 10—1 P* Į

3354 S. HALSTED ST., arti 14 81
CHICAGO, ILL.

Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos 
pačiam per save, be pa- 

gelbos mokytojaus.
Kaina $1.25.

Tvirtu apdaru $1.50.
Galima gauti Naujienų 

Administracijoje,
1810 So. Haisted Street, 

Chicago, III.

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas
Angliškai-Lietuviškas f

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygute ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti

Kaina 50c paprastu 
ir 75c geru skuriniu ap
daru.

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Haisted SL, 
Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

i


