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Rusija pertraukė mu= 
sius su Vokietija

cijos neprasidės kol talkininkai 
nesutiks pradėti derybų už vi
suotiną taiką.

Abi pusi pasirašė po sutartim a- 
pie pertraukimą mūšių. Pas
kelbta pertraukimo mušiu są
lygos..

PETRO(rRADAS, gr. 16 (su
vėlinta). Sulig čia išleisto pa- 
sli liiimo, Rusijos-Vokietijos 
% i ■ L- t iv ii ri 1
dirbtos vakar Brest Lifovske, 
draudžia kilnojimą kariuonie- 

ki sausio 14 d., neleidžia di- 
. kariuomenę ant rubežiaus 
it salų, esančių Mėnesio per- 

taipjau pergrupavimą 
Vokiečiai neturi konce- 

riuomenės nuo Juo- 
rytus 
rytus

Opus anglių klausimas Petro
grade dar labiau apsunkintas 
streiku, kuro departamento dar
bininkų, kurie atsisakė dirbti po 
bolševikų komisarų valdžia.

Panašus dalykas buvo prie
žastim streiko, Petrogrado mie
sto duoms darbininkų, kurie 
metė darbą atėjus naujam bol
ševikų miesto galvai, buvusiam 
padieniui darbininkui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Kongresas priėmė 
prohibicijos bilių
Konstitucijos priedas priimtas.
Turės jj patvirtinti 36 valstijos.
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True translation filed with the post 
master at Chicago, Ilk, on December 
18. 1917. as reguired by the act of 
October 6, 1917.
PRADĖS TAIKOS TARYBAS.
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Pertraukimas mušiu laivyno 
>ute palu čia visas Juodąsias ir

jJipsnio meridiano i rvtus nuo 
rreenwich. Skiriamoji linija 
K I Juodųjų jurų nustatyta nuo 
liuką švyturio iki Dunojaus u-

?attiko jurų linija eina nuo 
toeguel (Revel?) 'iki vakarinio 
minto VVorms salos, iki Bag-

Rusų karės laivai negali per
ėti į pietus nuo tos linijos, o 
o tos pusės nuturi plaukti į šiau- 
•<. Rusijos valdžia gvarantuo-

jrisilaikvs šių taisyklių ir kad* 4. * V

tusi jos kariškiems laivams ne-

Bolševikų valdžia paskelbė

j į a.

Irue translation filed with the post- 
iiastęr at Chicago, Ilk, on December 

18, 1917. as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

'OCIAL1STAI REVOLIUCIO
NIERIAI SUDARO DIDŽIUMĄ 

STEIGI AM AM J AME SUSI
RINKIME.

'ireikas Maskvoje. Paprastas 
darbininkas Petrogrado 

miesto galva.

ltusios žinios apie rinkimus į 
teigiamąjį Susiirnkimą parodo, 

<ad iš 237 delegatų, 85 yra bol- 
<♦ vikai, 115 social-revoliucionie- 
'ių. 10 kadetų, o likusieji pasi- 
i diuu tarp kilų partijų. Apie 
>0 delegatų dabar yra Petrogra- 
lb, bet daugiau nebandyta lai- 
<yti susirinkimų. Tikimasi,

Tikrosios reikšmės skaitliniu*■

ų vardai išrinktųjų dar nepas-

Talkininkai elgsis švelniau su 
bolševikais. Anglija paliuo- 
suos čičeriną.

Kada pertraukimo mūšių su
tartis tarpi; Rusijos valdžios ir 
centralinių valstybių įėjo galėn 
vakar, kulių šalių emisarai pra
dės taikos tarybas tarp Rusijos 
ir jos buvusio priešo.

Tuo pačiu laiku Londone

ties švelniau
iasi ulg-

k u ekonominiu pentinu.”
Anglija, sakoma, nutarusi pa- 

liuosuoti Rusijos politišką kali
ni čičeriną ir bolševikai dabar 
leidžia Anglijos pavaldiniams

Konfiskavo bažnyčių turtus.
Bolševikai išleido patvarky

mą. konfiskuojantį visus turtus, 
žemes ir pinigus Rusijos bažny
čių. Jie taipgi panaikino visas 
kunigijos teises.

True translation filed with the post 
master jit Chicago. III., on December 
IK, 1917, as retĮuired bv tlie act of 
October 6, 1917.
KAUKAZO ČEČENCAI SUKILO

Apgulė miestą, sudegino kerosi- 
no šaltinius. Daug užmuštu.

LONDONAS, gr. 17. — Su
lig pranešimo į Times iš Ode
sos, Kaukazo karinga gentis če- 
čencai užpuolė ant miesto Gro- 
zni, Kaukazo kerosino apskri
tyje. Miestas tapo apsuptas ii' 
apgultas, po ko įvyko smarkus 
mušis tarp užpuolikų ir garni
zono. Kerosino šaltiniai užsi
degė ir nekurie jų, sakoma, vi
sai išdegė. Daug žmonių už
mušta ir sužeista.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKAI UŽGINČIJA.

Sako, joskios slaptos konferen
cijos Stockholme nebuvo.

STOCKHOLM, gr. 17. Vo- 
rovski, sakoma, esantis čia bol
ševikų valdžios atstovas, sako 
per Tidningen. kad išspausdin
toji Sočiai Demokratei! žinia a- 
pie slaptas tarybas tarp bolše
vikų ir Philipp Scheidemann, 
Vokietijos didžiumos socialistų.

neteisinga. Jis sako, kad 
tiesa, jog Scheidemann ir 
socialistai yra Stockholme, 
jokių slaptų konferencijų 

negi manoma apie

yra 
tas

bet 
nelaikyta,

WASIDNGTON, gr. 17. — A- 
merikos kongresas, pirmas šti
lius parlamentas istorijoj, prita
rė įvedimui proliibicijos visoje

Atstovų butas šiandie vakarop 
282 btdsais prieš 128 nutarė ati
duoti priedą prie konstitucijos, 
įvedantį visoje Šalyje prohibici- 
ją 48 vlastijoms, esančioms 
Suvienytose Valstijose.

Senatas jau seniau priėmė pa
našų priedą.

Triukšmingos scenos sekė 
pranešimą apie pasekmes bal
savimo. W. J. Bryan pasirodė 
ant grindy ir tapo sukelta dide-

tins d!u trečdaliu valstijų 
v. 36..

i.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111.. on Deccmbei 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

RUSIJA NEATSISAKO 
NUO SKOLŲ.

Revoliucijos 
pavojus

True translation filed with the post 
master at Chicago, Ilk, on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

TĘSIMAS KARĖS REIŠ
KIA REVOLIUCIJĄ 

VOKIETIJOJ.

Sako sotialistas atstovas 
Prūsijos seime.

LONDONAS, gr. 17—Ne
žiūrint vokiečių cenzūros, 
nuolatos ateina žinių per 
neutrales šalis, kurios nuro
do apie augantį neužsiganė- 
dinimą Vokietijoje, kur pro
testo dvasia prieš autokrati
šką valdžią yra žadinama 
Rusijos pavyzdžiu.

Neprigulmingasis Sociali
stas Strobel savo kalboje 
Prūsijos seime užreiškė, kad 
kas galėjo atsitikti Rusijo
je, gali atsitikti ir Vokieti
joje. Jis pridūrė:

“Aš nereikalauju revoliu
cijos, bet ateis laikas, kad 
sąlygos jai bus pribrendę, Į 
jei mes tęsime karę. Kas ga
lėjo tikėti, kad bus reikalin
ga vesti karę submarinomis 
pei’ vienus metus be apčiuo-

Čia kalbėtoją pertraukė

denburgui,” Į ką Strobel at
sakė :

“Klausimą ar karė turi
Oficialiai užginčija žiniai, 

kad ji panaikinsianti skolas.
* į būti vedama ir kaip ilgai tu-

LONDONAS, gr. 17.
rogrado telegramų agentūra ofi
cialiai užginčijo nesenai pas- 
klydusiai žiniai, kad bolševikų 
valdžia Petrograde panaikįs yi‘ 
sas Rusijos skolas, padarytas 
nuo kares pradžios.

nia buvo išspausdinta laikraš
čiu Pravda ant savo atsakomy-

ANGLIŲ RIAUŠĖS

NEW YORK. Delei stokos 
miglių, nuo ko neturtingieji 
žmonės labai kenčia, kilo kele
tas riaušių. Keliems anglių san
dėliams išdaužyta langai ir šiaip 
nuostolių padaryta. Riaušių 
užgniaužimui buvo pavartota

Tukstančiai motery ir vaiku 
stovi ties anglių sandėliais nuo 
ryto iki vakaro laukdamos bene 
gaus nusipirkti kokį 100 svarų 
anglių. Jos atsiveža ratukus ir 
jei gauna anglių, pačios vežasi į 
namus. Jei dagirsta, kad ko
kiame sandėlyje galima gauti 
anglių, susirenka tūkstančiai 
moterų iš visų miesto dalių ir 
taip stovi eilėje per ištisą di<ną.

Žmonės sujudę. Rengiama 
protestų susirinkimai, renkama 
peticijos. Socialistai gi parei
kalavo, kad miestas ūmai pas
kirtų $500,000 nupirkimui iš 
kasyklų anglių ir juos parduotų 
reikalaujantiems, nedaugiau 
kaip 200 svarų kiekvienai šei
mynai. Taipgi kad butų reika
laujama iš anglių sandelių at
skaitų pridabojimui kur eina an-

tada padaryti taikų, kad tuo 
nenustojus prijautimo na
mie.

frue translation filed with the post- 
tnaster at Chicago, III., on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
ictober 6, 1917.
PERMATO GINKLUOTĄ 

REVOLIUCIJĄ

Anglų ir franeuzų kareiviai 
linksta link Rusijos dvasios.

LONDONAS (krasa). — 
Neprigulmingosios Darbo 
Partijos organe Labor Lea- 
der nesenai tilpo sekama 
žinia:

“Dabartiniuose taikos de
batuose Anglijos atstovų bu
te Philip Snowdon padarė 
nekuriu stebinančių atiden
gimų apie ‘apsivylimą Ang
lijos armijos’. Jis pasakė, 
kad kariuomenė Salonikuo
se buvo sukilusi ir šimtai ir 
tūkstančiai buvo kalėjime už 
nepaklusnumą.

“Bet kaslink franeuzų ar
mijos, dalykai daug bloges
ni. Francija buvo ‘revoliu
cijos pavojuje’. Kareiviai 
faktiškai apėmė kontrolę 
armijos. Franeuzų karei
viai jau sako, ką Rusijos ka
reiviai pasakė: ‘Mes neisim į 
tranšėjas už imperialistinę

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on November 
18, 1917. as reguired by the act of 

(October G, 1917.

Mūšiai su ukrai= 
niečiais Odesoj

Bolševiku kariuomenė susirėmė 
su ukrainiečiais. Mūšiuose da 
lyvauja ir jurininkai, .kurie 
pasidalino, kiti užstodami už 
ukrainiečius.

ri būti vedama ne
galima palikti von 
Hindenburgui. Tai šalies 
dalykas. Kitos šalįs turi 
teisę reikalauti iš Vokietijos 
demokratinės taikos gvara- 
ncijų. Vokietijos žmonės ne 
nori ir toliau būti skaitomais 
išmatomis tarp tautų. Vo
kietija padarys taiką su žmo 
n i ja kaipo laisva šalis, pati 
nustatanti savo likimą”.

Nors ir stengiamasi už
slėpti, bet apie panašius 
šiam išsireiškimui vis tan
kiau ir tankiau paskljsta ži
nios. Revoliucinė dvasia, 
kuri ypač plėtojasi tai*p Vo
kietijos moterų, prieš kūnas 
stovi dar viena žiema kentė
jimo skurdo iš priežasties 
karės, beabejonės, rūpina 
valdonus, kurie stengiasi ko- 
kiu-nors budu greitai įgyti 
kokią nors karinę progą ir prieš gen. Kalediną.

- LONDONAS, gr. 17. Sulig 
iReuterio pranešimu. Petrogrado 
geležinio lių darbininkų unija 
gavo telegramą, kad bolševikų 
kareiviai Odesoje užpuolė ant 
arsenalo, kur buvo susirinkusi 
Ukrainos rada. Rados viršinin
kai pasikvietė stovinčius Odeso
je Ukrainos kareivius. Tie už
puolė bloševikus, kurie tapo su
mušti po mūšio gatvėse, kuria
me krito nemažai kareivių iš a- 
biejų pusių. Juodųjų jurų lai
vyno jurininkai dalyvavo mū
šyje. Paskui Juodųjų jurų lai
vyno jurininkų didžiuma perėjo 
ukrairiiečių pusėn, kurie nelei
džia siusti iš Odesos karinome-

Papirkimas liudytojų iškel 
tas aikštėn

True translation filed with the poai- 
master at Chicago, III., on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

NAUJAS TAIKOS PASIŪLY
MAS.

Visi valstijos liudytojai liudiję 
San Francisco darbininkų by
loje yra papirkti valstijos pro
kuroro, sako vyriausioji' liu
dytoja, kuri mokino kitus liu
dytojus neteisingai liudyti.

Washingtonui pranešta, kad 
Vokietija pasiūlys taiką.

WASH1NGTON, gr. 17. — 
Neutralių diplomatų šiandie ga
utos ž&nios sutinka su gandais, 
atėjusiais iš kitur, kad Vokieti
ja svarsto apie naują klikos pa
siūlymą.

Ji priversta buvo neteisingai 
liudyti grasinimų ir baimės bū
ti pasiųsta kalėjiman už savo 
senesnius prasikaltimus. Ją 
mokino kaip reikia liudyti pats 
Fickert, Kunna ir gatvekarių 
kompanijos šnipas Swanson.

Truc translation filed with the posl 
tnaster at Chicago, II!.. on Decembet 
IŠ, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917. M
KONGRESMANAS KAREIVIU

Royal C. Johnson iš So. Kakota 
įstojo armijon.

WASHINGTON. gr. 17.
Kongresmanas Royal C. Johnson 
iš Aberdeen. S. 1).. šiandie įsto
jo reguliarėn armijon kaipo pa
prastas kareivius ir tapo paskir- 

ne-

SAN FRANCISCO. — San ‘ 
Francisco kapitalistams jų pas- » 
tangose pasiųsti darbininkų va- » 
dovus ant kartuvių pradeda ne- ‘ 
besisekti. i

Je susitarė pakarti Warren • 
Billings, Thomas Mooney, jo pa
čią Renę, Israel Weinberg ir*No- 
lan už jų veikimą tarp darbi
ninkų, sudėjo $17.000 ‘atlygini- ' 
mui” liudytojams ir per savo 
klapčiuką, distrikto prokurorą ‘ 
Fickert apkaltino juos metime 
bombos į “preparedness” paro
dą pereitais metais birželio m.

Su pagelba papirktų liudyto- • 
jų ir tokių pat prisaikintųjų tei
sėjų jiemsiems pasisekė nuteis
ti Billingą visam amžiui kalėji
mai), o Tom. Mooney pakori
mui.

Bet nuo to laiko kapitalistams 
pradėjo visai nesisekti. Valsti-* 

liudytojas 
tapo iškeltas 
s neteisingus

tas Mkaille stovyklom Ji 
rezignavo iš atstovu buto.

Paskelbė lokautą.

NEWARK, N. J. — Kailių 
pramonininkai A. Ilollander and 
Son paskelbė prieš savo darbi
ninkus lokautą ir pašalino 600 
darbininkų už jų bandymą suL 
siorganizuoti ir įgyti geresnes 
darbo sąlygas. Lokautas tęsiasi 

dvi savaites.m

Moteiąs konduktorės.

KENOSHA, Wis. — Wiscon- 
sin (ras and Electric Co. pradės 
samdyti moteris konduktorėmis 
iint Kenoshos gatvekarių. • Jos 
turės būti tarp 20 ir 35 m. am
žiaus.

True translation filed wiUi the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
18į 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

RAPORTUOS WILSONUI.

of

True translation filed with the post- 
raaster at Chicago, III., on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
TURKAI PAĖMĖ DVI SALAS.

LONDONAS, gr. 17. — Ofici
aliame Konstantinopolio prane
šime sakoma, kad turkai užėmė
dvi salas, Messonissi ir Plaka

Jis pridūrė, kad konferen-ties Mažosios Azijos pakraščiais. | juos sulaikytų.
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Pulk. House raportuos 
WilsonuL

e ... .. —-

WASHINGTON, gr. 17. -r 
Pulkininkas E. M. House, virši
ninkas Amerikos karės misijos, 
kuris ką-tik sugrįžo į šią šalį, 
šiąnakt pasiekė Baltą iį namą ir 
ypatiškai atiduos raportą prezi
dentai VVilsonui.

True translation-filed witn the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.
NELEIS PARDAVINĖTI BON

SŲ PIGIAU.

Toks yra paduotas kor gresui 
bilius.

jos svarbiausias 
Frank C. Oxman 
aikštėn kaipo davi 
liudijimus ir bandęs perpirkti 
kitus iludytojus. Kiek vėliau 
pareikalauta atšaukimo distrik
to prokuroro Fickerto ir niekas 
jo neišgelbėjo balsavimas a- 
pie jo atšaukimą įvyks už kelių 
dienų, l’aipgi paskui^ teistieji 
Runa Mooneeyx'ir Weinberg ta
po išteisinti.

Dabar-gi keletą dienų atgal 
atsivertė viena valstijos svarbi 
badytoja Mrs. Alice Kidwell ir 
iškėlė aikštėn, kad visa ta byla 
yra koąspiracija ir kad jos, 
kaip ir jos dukters Mrs. Estelle 
Smith, liudytojai yra neteisin
gi. Jai buvo prižadėta už liudi
jimą paliuosuoti'iš kalėjimo vy
rą, o jos duktė buvo priversta 
liudyti grasinimais, kad ji gali v 
būti areštuota ir pasiųsta kalė
jimai!. Kiti liudytojai irgi yra 
prasikaltėliai, kurie grasinimu 
buvo priversti neteisingai liudy
ti. Ji pati ir jos duktė niekad 
pii*miau nematė Mooney.

Josios parodymai yra pasiųsti 
preridentui Wilsonui.

Bet dhr didesnį smūgį kapita- 
ilstains ir prokurorams uždavė 
jos duktė Mrs. Estelle Smith, 
kuri buvo vyriausia liudytoja 
darbininkų byloje. Ji prisipa
žįsta, kad netik ji pati neteisin
gai liudijo, bet kad ir visi kiti 
^valstijos liudytojai liudijo už pi
nigus. O ji tati žino gerai, nes 
ji pati išmokino 4 liudytojus 
kaip reikia liudyti, o penktas 
liudytojas irgi kalbėjosi su ja 
apie pinigus. Ji pati turėjo ga
uti už savo liudijimą iki desėt- 
ko tūkstančių dolerių.

Josios parbdynąai užima arti 
dviejų puslapių laikraščio ir 
juose iškeliama aikštėn daugy
bės prokuroro šunybių.

Kunigai 44-rių San Francisco 
bažnyčių sutvėrė organizaciją, 
kuri veiks dėl atšaukimo papir- 
kiko prokuroro Charles M. Fi-

AtnericMi Press Ass'iv
Darymas spigliuotų vielų užtvarų užpakalyje linijos. Jas 

paskui nuveža į fnintą ir pasta to prieš apkasus, kad priešas ne
galėtų taip lengvai užpulti ant apkasų ir vielos nors valandėlei

True translation filed with the post- 
master at Chicago. Ilk, on December 
18, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

WASHINGTON, gr. 17. — Se
natorius Vęnyon iš lowa šiandie 
įnešė bilių sumažinti laike karės

VVASHINGTON, gr. 17. — Į 
atstovų butą šiandie įnešta per 
Indianos atstovą Wood bilius, 
kuriuo butų prasikaltimu par
duoti laisvės bonodsą pigiau jo 
tikrosios vertybes.

PETROGRADAS, ^r. 14. —
Pranešama iš ToboLsko, Siberi-1 senatorių ir kongresmanų ai- 
joj, kad vyriausia buvusio caro gas nuo $7.500. iki $5.000. Bi- 
Nikolai duktė Olga sunkiai ser- liūs atiduotas biudžeto komite-

.• tui'



2 NAUJIENOS, Chicago, III. Utaminkas, Gruod. 18, 1917

tam, kad juos vykdinti, sten- 
gties įkunyt gyvenime. An
tra, jeigu ir butų galima 
/Tvarkyties pagal programi
nius siekius”, tai sunku yra 
įsivaizdint, kaip butų gali
ma tvarkyties pagal kelių 
lygiai partijų “siekius” kar
tu. Išrodo, kad p. Naruše
vičius nelabai tesugeba Iš
reikšt savo minties lietuvių 
kalboje.

Bet kaip tenai nebūtų su 
jo stilium. Svarbu čia mums 
yra pati jo mintis, Ji^ai sa
ko, kad toliai, koliii lietu
viai neturį laisvos Lietuvos, 
jiems nesą ko ginčyties tarp 
savęs. Kiek tasai jo pasa
kymas sutinka su tikreny
be?

Žinoma, kad visai nesutin
ka. Lietuvių visuomenėje 
jau kelios dešimtįs mėtį, 
kaip gyvuoja įvairios srovės 
ir partijos, ir jos visuomet 
vedė tarp savęs smarkiau
sius ginčus; ir kaip tik sma
rkiausius ne delei Leituvos 
politinės laisvės, o dėl kitų 
dalykų. Kaipgi tie ginčai 
butų galėję kilti ir eiti per 
metų metus, įtraukdami į 
savo sukurį vis platesnius 
žmonių sluogsnius, jeigu ne
būtų buvę ko ginčyties?

Istorinė tikrenybė p. Na
ruševičiui nerupi. Jisai tu
ri galvoje idėją, kad lietuvių 
srovės neprivalo ginčyties 
tarpe savęs, ir jisai todėl ne
pripažįsta jokio pamato jų 
ginčams.

Bet jisai klysta ir tame 
savo įsivaizdinime, kad mu
sų srovės gali be ginčų susi
taikyti bent tame vieninte
liame klausime, kuris jam iš
rodo esąs svarbus: laisvos 
Lietuvos iškovojimo klausi
me. Ar jisai negirdėjo, kad 
apie tą “iškovojimą” sociali 
štai mano vienaip, o tauti
ninkai su klerikalais kitaip? 
Socialistai yra įsitikinę, kad 
Lietuvos laisvė pirmoje eilė
je priklauso nuo pasaulio de
mokratijos stiprumo; todėl 
jie stengiasi padidint tos de
mokratijos jiegas, remdami 
darbininkų judėjimą. O mu
sų dešiniosios srovės — tau
tininkai ir klerikalai — tiki
si, kad Lietuva gaus laisvę 
iš demokratijos priešų malo
nės. Jos siunčia telegramas 
valdžioms, (jos mėgina pri
eit prie diplomatų, jos ragi
na žmones prie paklusnumo 
ir ištikimybės vyriausybei. 
Musų dešiniosios srovės kaip 
tik deda savo viltis ant tų e- 
lementų, kurie, socialistų su
pratimu, stovi ant kelio prie 
Lietuvos laisvės. Kaipgi 
prie tokių aplinkybių gali 
tarp tų srovių apsieit be gin
čų?

P-nas Naruševičius skel
bia ne tą, kaš yra, o tą, kas 
jam ir jo bendraminčiams 
butų pageidaujama. Jie no
rėtų, kad lietuvių tarpe pa
siliautų ginčai, ir kad jie vi
si imtų galvot tiktai apie tą, 
jogei jie yra lietuviai, vienos 
tautos žmonės. Jie, žodžiu, 
norėtų, kad visi lietuviai im
tų protaut, kaip tautininkai.

Tai yra suprantamas, bet 
nelabai kuklus noras. Lie
tuvių visuomenė jau pribre
ndo prie to, jogei įžymi jo
sios dalis nesitenkina vien 
ta “kuda” mintim, kad jie y- 
ra lietuviai, o ne lenkai, žy
dai arba rusai. Jie galvoja 
ir apie savo sočiai j padėji
mą ir socialius savo reikalus. 
Lietuviai darbininkai ima 
suprast, kad jie priklauso 
tam tikrai visuomenės kle- 
sai, kurios reikalai yra visai 
kitokie, negu kunigų, biznie
rių arba dvarininkų. Tos 
sąmonės jie jau nebeišsiža- 
dės, kad ir musų tautiškos 
lakštingalos dar taip dailiai 
čiulbėtų apie “ginčų berei- 
kalingumą”.

Kalbomis apie Lietuvos lai 
svę tautininkai tarp kitko 
stengiasi nukreipt lietuvių
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Lietuvos laisvė 
ir partijos.----- v

Jau mes nurodėme keletą 
svarbiausiųjų priežasčių, dėl 
kurių lietuviai socialistai ne
susitaiko su dešinėmis musų 
srovėmis politiniame Lietu
vos klausime. Nurodysime 
čia dar vieną.

Cituojame sekamą ištrau
ką iš p. Naruševičiaus strai
psnio, tilpusio “Naujienose” 
ir daugelyje kitų laikraščių:

“Dabar mes, lietuviai, ne
turime už ką daug ginčyties, 
nes objekto dar neturime, 
neturime dar laisvos Lietu
vos, kur galėtume tvarkyties 
pagal savo programinius sie
kius. Pirma reikia iškovoti 
laisvą Lietuvą, o paskui sten 
gties jvykdinti savo idea
lus”.

Tie žodžiai yra charakte
ringi. Jais p. Naruševičius 
išreiškė ne originalę mintį, 
o tik pakartojo-tą, ką senai 
jau skelbia įvairiose formo
se musų dešinieji laikraščiai 
ir agitatoriai, ypatingai tau
tininkai.

To neveizint — ar gal kaip 
tik dėlto—, tuose žodžiuose 
yra tokio stambaus nenuo
seklumo, kad jisai * stačiai 
metasi kiekvienam j akis. 
Pirma, girdi, reikia iškovot 
laisvą Lietuvą, o paskui ste- 
ngties įvykdinti savo idea
lus”: — tarytum “laisva Lie
tuva” tai neturi nieko bend
ra su lietuvių idealais!

Ypatingai keista yra gir
dėt šitokį užreiškimą iš tauti 
ninko lupų. Laisva Lietuva, 
t. y. Lietuva, įgijusi politinę 
nepriklausomybę, yra tauti
ninkams pirmutinis ir svar- 
biausis idealas, taip svarbus 

.. idealas, kad vardan jo jie ra
gina visas sroves suvienyt 
savo jiegas į daiktą.

Aišku, kad p. Naruševi
čius čia pasakė ne tą, ką no
rėjo pasakyt. Jisai norėjo 
paragint lietuvių sroves ati- 
dėt į šalį kitus savo idealus, 
ligi nebus atsiekta šito di
džiausiojo idealo — laisvos 
Lietuvos.

Prašalinus šitą nelogišku
mą tautininkų rašytojo išva
džiojimuose, mes susitin
kame su šitokia dilema (už
daviniu) : lietuvių srovės tu
ri savo programuose įvairių, 
kiekviena kitokių, siekinių, 
bet vienas dalykas joms pri
valo rupėt visoms vienodai, 
tai — Lietuvos laisvė; koliai 
šis dalykas nėra įvykdintas, 
visi kiti musų srovių sieki
niai tegali būti tiktai musų 
svajonėse; taigi nėra ko dėl 
jų ir ginčyties. Tik laisvoje 
Lietuvoje mes galėsime 
“tvarkyties pagal savo pro
graminius siekius”; todėl pi
rma pasirūpinkime, įgyt tą 
laisvą Lietuvą.

Ką p. Naruševičius nori 
pasakyt žodžiais “tvarkyties 
pagal savo programinius sie
kius (siekimus?)”, — papra
sta žmogaus logika nelabai 
galima suprasti. Nes juk 
aišku, kad “pagal progra
minius siekius” niekas nesi- 
tvarko; “siekiai” yra ne tam, 
kad pagal juos tvarkyties, o1

darbininkų domą nuo jų rei
kalų ir tikslų. Jbrukt žmo
nių minioms savo patriotiš
kas pažvalgas, įkinkyt jas į 
savo partijos vežimėlį — ve 
kas jiems rupi daug labiaus, 
negu pats Lietuvos laisvės 
iškovojimas. Jei tautinin
kai butų tikrai pasiryžę ko
vot už laisvę, tai jie neitų iš
vien su laisvės priešais.

Skaitytoju Balsai
[č/e išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

LIETUVOS NEPRIKLAUSO
MYBĖ.

Gg. M. Punis ir Jančauskas^ 
mesdami tautininkų bei klerika
lų partijoms nesekimą skelbia
mų obalsių, mandagiai nutyli 
apie socialistų partiją. Prisilai
kant nuosaikumo (logiškumo) 
reikėtų tarti, kad visos partijos 
tą daro, kadangi žmoginė prigi
mtis visur ta pati, ir vieni nėra 
griežtai aniuoliukai, o kiti griež
tai velniukai. Bet kadangi p. 
Jančauskas savo straipsnio gale 
prisipažino rašęs dėl agitatyvių 
tikslų, tai prašau jo rokuoti, 
kad mano “kritikso” lyg nei ne
buvo. Nes su mintimis išanks
to srpendžtiamomis tam tikrose 
lytyse (formose) butų bergž
džias darbas kovoti. Beto, aš 
esu dar per j aunas tikėti į visų 
žmonių niekšiškumą, ir matau, 
kaip kiekvienoj gyvenimo rėdoj 
randasi ugningai teisingų žmo
gių, nuolat j ieškančių teisybės ir 
nuolat kovojančių už žmonijos 
laimę, nors gal ir skirtingais 
budhis. Bet gerb. Punis išreiš
kė (tikiuosi, nuo širdies, nevar
žomas srioviriių baubų) man 
keistoką mintį — būtent: Lietu
vai reikią autonomijos, o jos iš
laukinius dalykus lai tvarkanti 
kita, galingesnė valstija (Rusi
ja, kuri subyrėjo į daugybę sa
lelių (? R.) ? Vokietija, kurios 
“Mittel-Europos” jieškinis bus 
sutrupintas ar tai sąjungiečių, 
ar tai jos pakilusių darbinin
kų?). Tokiai minčiai tėra vie
nas pamatas — lietuviai nesu
gebės savęs valdyti ir grumtis 
su Rusija (kurią valdo ne impe
rialistai, bet darbininkai) ar su 
Vokietija (kurios junkeriams, 
tikimės, bus galas). Bet kas 
yra gyvenęs tarpe lietuvių so
diečių, kas yra sklaidęs lietuvių 
giminės istorijos lapus, matęs, 
kaip atgimstančią lietuvių kul
tūrą bei dailę sveikino bei gyrė 
svetini taučiai-žinovai, sekęs lie
tuvių veikimus laike 1905 me
tų revoliucijos ir prieš" tai, o la
biausia Vilniaus seimo užreiški- 
mus, tas niekados su tyra sąži
ne nesakys, buk lietuviai geba 
gyventi tik po svetima globa, t. 
y., maž-daug šiokials-tokiais ve
rgais! Ir štai kodėl visos lietu
vių partijos šoko skelbti: — No
rim laisvos Lietuvos! O Steigia- 
masai Lietuvos Seimas nuspręs, 
ar Lietuvai jungties federacijos 
ryšiais su kaimynikštėmis tau
tomis (kaip Suomija, Švedija, 
Ukraina etc.), ar pasiduoti kie
no nors globon ar gyventi visai 
nepriklausomai. Lietuvių par
tijoms dabar svarbiausia susi
jungti daiktai! ir vienu balsu 
reikalauti taikos kongrese (o 
toks kongresas būtinai turės į- 
vykti sutvarkymui iširusių pa
saulio reikalų) Lietuvai apsispre 
ndimo teisės. O tuo tarpu iki 
kongresui susirenkant mums 
reikia plačiai ir nuodugniai ap
svarstyti, su kokia šalia mes ri
šimus federatyvinis ryšiais, arba 
kokiais pamatais mes nepriklau
somi gyvensime.

Bet laisvė laisvei nelygi anot 
g. Punio. Esą, socialistai skel
bią tokią laisvę, kad būt galima 
viešai kalbėti, rašyti ir daryti, 
kas tik sutinka su dora ir žmo
niškumu. Arba, kitais žodžiais 
tariant, jie kovoja už sąžinės, 
spaudos, žodžio, asmens ir susi
draugavimų laisvę, t.y. už tą pa

tį pradą (principą), kurs yra 
pažymėtas kaip Sandaros, taip 
Santaros programuose. Gi tą 
“dorą bei žmoniškumą” nusta
to šalies gyventojai ir surakina 
tam-tikruose įstatymuose, už 
kurių peržengimą paskiria bau
smes. Taigi Lietuvoj bus tokia 
laisvė, kokie bus įstatymai, o įs
tatymai bus tokie, kokius priims 
piliečių didžiuma. Pasiremiant 
tautininkų bei socialistų partijų 
programais aišku, jog g. Punio 
išvardytų laikraščių nieks nc- 
guis iš Lietuvos, negut jie pra
sikals prieš įstatymus.

O kas dėl būdų, kuriais eina
ma prie Lietuvos laisvės, tai jie, 
pamate, vienodi. Nes diploma
tai yra tie patįs žmonių atsto
vai, tik juos skiria šalies gyven
tojai ne stačiai, bet šunkeliais: 
tai per savo valdonus, tai per 
savo išrinktus perdėtinius. Ir 
mums, lietuviams, svarbu, kad 
kaip diplomatai tikrieji (jei jie 
išliks nuo šios karės dvelkimų), 
taip žmonių atstovai taikos kon
grese žinotų, kad lietuviai yra 
savita tauta, norinti žmoniškai 
gyventi ir naudoties smagumais 
taip Nemuno ir Baltijos jūrių.

Taigi kur jau kur, bet Lietu
vos laisvės klausime visos lietu
vių partijos gali būti bepartyves 
(nes jos visos stato žmonių va
lią savo vdikimo pamatau) ir 
gali dirbti, kad paliuosavus tė
vynę nuo išnaudojimo ar prie
spaudos nagų. Bet, žinoma, jei 
tų partijų nariai arba vadovai 
nenori susijungti, tai čia klausi
mas kitas, parodus, kad sriovi- 
niai baubai taip supančiojo pro
tus, jog šiek-tiek laisvesnis, 
žmoniškesnis minties paplezde- 
nimas visiškai nebegalimas. Ši
tokią ligą psychologai vadina 
“monoideizmu” ir vienas jų da
gi šios karės priežastį ta liga ai
škina (būtent vokiečiai pasima- 
nė save esant kultūros nešėjais 
barbarų pasaulin). Tai ligai ge
riausias vaistas tai ramiai iš
klausyti, ką tavo minčių priešas 
sako, ir su juo arčiau pasipažin
ti. —Šarūnas.

Unijų klausimu.
šiek tiek apie IWW.

(Tąsa).
Atsargiems reikia būti ir su 

vadinamais generaliais strei
kais, nors išrodo, kad jie yra loš
kis galingas, tokis neįveikiamas 
ginklas. Ištikrųjų, sustabdykit 
darbą kokioj nors apielinkėj ir 
viskas apmiršta. Valdančios 
klesos išsigąsta ir išpildo darbi
ninkų reikalavimus. Kaip ro
dos, lengva tatai atsiekti. Ir ai- 
doblistai skelbia tatai. Jie nuro
do, kad ir Paryžiaus Komuną, 
kaipo į pavyzdį milžiniško gene
rolu) streiko; jie nurodo į visuo
tinąjį Rusijos streiką 1905 me
tais, privertusį caro valdžią iš
leisti 17 spalių manifestą, sutei
kiantį Rusijai “parlamentarinį” 
valdymosi būdą (Dūmą).

Taip, galingas yra ginklas vi
suotinas streikas. Bet dabar 
paklauskim aidoblistų, ar užsili
ko Paryžiaus komuna? Ar pavy
ko antrasis visuotinas streikas 
Rusijoj? Prisiminkim, kas at
sitiko Belgijoj su visuotinais 
streikais: 1893 metais Belgijos 
darbininkai laimėjo, o 1902 me
tais prakišo, nors šis antrasis 
visuotinas streikas buvo dides
nis, negu 1893 m. Pralaimėtas 
buvo ir Holam lijo j visuotinas 
streikas 1903 m. Nepaprastai 
solidariai vesta generalis strei
kas Švedijoj 1902 m. Ir ką gi 
— ii' jis tapo pralaimėtas.

Kame priežastis tų nepasise
kimų? Nagi tame, kad šiandie 
da draugija susideda ne vien iš 
proletarų ir kapitalistų; kad 
šiandie da yra daugiau smul
kiųjų savininkų, negu proleta
rų; kad šiandie da yra daug at
itikusių neorganizuotų, darbia 

ninku. Visuotinam streikui iš
tikus, darbininkai nuo ūkių, 
darbininkai iš atsilikusių pra
monės žvilgsniu kampų plau
kia į streiko apimtas vietas vi

liojami augštų skobų algą, smul
kieji savininkai imasi darbo, 
kurį pirmiau atlikinėjo darbi
ninkai. Tegul pabando tuo lai
ku streikuojantįs darbininkai 
susikirsti su skebais. Tuojaus 
įsimaišo valstybe su savo polici
ja, kareiviais ir kitokiomis esan
čiomis josios rankose priemonė
mis, ir resultate darbininkai ta
mpa sumušti; buržuazinė pre
są suverčia kaltę už nelaimes 
ant darbininkų, dažniausia ant 
jųjų vadų. Visuomenes opini
ja apkaltina streikininkus; da
lis streikavusių darbininkų 
taipjau pasiduoda šitai opinijai, 
ima šnairuoti, ima kaltinti va
dus ir savo draugus; darbinin
kų tarpe gimsta vaidai ir apati
ja, nebepasitikėjimas savo spė
komis. Ir tatdi tęsiasi ilgą lai
ką, koliai vėl kokios nors prie
lankios aplinkybės, kokie nors 
laimėjimai namie ar užrubežyj 
nesužadina noro kariauti. Liud
uos pasekmės!

Bet įsivaizdinkime, kad viso 
to neatsitiks, kad darbininkai tu 
ri daug didesnes spėkas, ir kad 
jiems pavyksta visuotinu strei
ku užmarinti gyvenimą. Vie
nok ir tatai da nereiškia perga
lės. Ištikrųjų, jei streikuoja 
darbininkai kokios nors dirbtu
vės, tai kapitalas ar kompanija 
būna spiriama užsileisti darbi
ninkų reikalavimams tarp kit
ko dhugiausia todėl, kad streikas 
ardo jojo biznį. Kontraktai pa
lieka neišpildyti, juos painia ki
tos dirbtuvės, ir pasekmėje, to
kiam kapitalistui grasina per
spektyva tapti išmestu iš kapi
talistų tarpo, t.y. subankrutyti. 
Kitaip tečiaus būna visuotino 
streiko metu čia jau visi ka
pitalistai lygiai kenčia, čia jau 
niekas iš jų kontraktų nebeat- 
ims, nes jie visi raudasi vieno
kiame padėjme ir todėl jie gali 
laikyties pusėtinai ilgą laiką.

Tiesa, aidoblistai nurodo, kad 
badu privers kapitalistus užsi
leisti, nes, anot jų, darbininkai 
viską pagamina. Ale ir šitas ar
gumentas neišlaiko kritikos, 
nes jei jau draugystę pagaus 
badas, tai visupirma jis atsilan
kys į pačio darbininko, bet ne į 
kapitalisto, kambarį. Tiesa ir 
tai, kad darbininkai yra “pri
pratę” badauti, bet da didesnė 
tiesa yra išreikšta patarlėj: “Kol 
riebusis suliesės, tai tiesusis pa
dvės”.

Bet negali būti abejonės, kad 
draugija apimta generalio strei
ko, niekuomet prie bado nepri
sileis: sustreikavus darbinin
kam ir pradėjus atjausti stoką 
šiokių ar kitokių reikmenų, 
tuoj griebsis jų gaminimo ir pa- 
rupinimo visos kitos draugijos 
klesos. Reiškia ir geriausiose 
aplinkybėse visuotiną streiką 
kartais gali ištikti nepasiseki
mas.

Kartus nepasisekimų patyri
mai privertė rimtesniuosius di
džiųjų, o jų tarpe ir generalių, 
streikų vadovus būti atsarges
niais. Patyrimai verčia juos 
dėti juodaugiausia spėkų orga
nizavimui, junginidi, didinimui 
darbo spėkų ramiu budu, kad 
nepasekmingu žingsniu neprašu 
džius to, kas buvo atsiekta eilės 
metų pastangomis. Ir socialis
tai, kurių Intėkmė draugijos, ir 
darbininkiškame judėjime ypa
čiai, darosi kas sykis didesnė, 
matydami visus nepasekmingu 
generalių streikų rezultatas, y- 
ra labai ir labai atsargus agita
cijoje už generalį streiką.

(Bus daugiau).

Pasaka.

Vieną kartą lapė įlindo višti- 
ninkan. Vištos pradėjo rėkti.

Tylėkite, gaidi išbudinsit! - 
pašnabždoms sudraudė vištas la
pė. !

Nusigandusios vištos tuojau 
nutilo ir ramiai davėsi piauti.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Sveikatos Skyrius
L —' -v- ' *" r ■

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
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus: 
Dr. A. Montvid, 3332 W. Nortb 
Avė., Chicago, Hl.—Red.

Atsakymai | klausimus.
1. Kas tai yra ozonas-
2. Kokias ypatybes jis turi gy

dyme ligų, ypatingai džiovos?
3. Ar jis sulaiko džiovos prad

žią ? e
4. Kurioj valstijoj sveikiausia 

džiovininkams gyventi?
—J. V-tis. 

Atsakymai:
1. Ozonu vadina tokią chemiš

ką medžiagą iš trijų oxigeno 
(degio) atomų. Paprastai liue
sas oxigenas, kuris yra ore, turi 
savyj po du atomu; po audrų, 
pušynuose ir kur vėjas mušasi, 
kiekviena oxigeno dalelė, kuri 
tose aplinkybėse susideda iš 3 
oxigeno atomų, vadinasi ozonu. 
Tokių oxigeno susijungimų bū
va nedaug ir jie taip liuosai lai
kosi, kad greitai atsiskiria.

2. Ozonas turi oxigcno ypaty
bes ligų gydyme, sykiu ir džio
vos. Apetitas nuo jo pasididina, 
proto ir kūno veiklumas irgi pa
didėja. Raudonieji kraujo kū
neliai pasidaugina ir lieka vei
klesni.

3. Džiova savo pradžioj arba 
ir bent kada negali būt sualikyta 
vien tik ozonu. Reikalingas ge
ras malis tas, pasilsis, daug sau
lės šviesos, optimistiškos aplin
kybės, symptomų gydymas ir 
kelios kitos sąlygos. Žinoma, ty
ras oras su ozonu arba ir be jo 
yra būtinai reikalinga sąlyga. 
Tuberkulino vartojimas neturi 
būt užmirštas luinose atsitiki
muose. Žinoma, kur prieinamas 
toks klimatas, kame yra ozono, 
patartina juo naudoties.

4. Nėra galima nustatyt vie
nos taisyklės visiems džiovinin
kams. Vieniems reikia gyvent 
augštose vietose, o kitiems ge
riau žemose; vieniems drėgnas 
ir šiltas oras yra rdikalingas, o 
kitiems sausas ir šiltas. Kuriam 
džiovininkui koks klimatas ge
resnis, apie, tai sprendžia egza
minuojantis daktaras, kuris at
randa paciento stovį ir pagal jį 
supranta, Į kokį klimatą jį pa
siųsti. Amerikoj Colifornia, Flo- 
ridh, Texas ir kelios pietinės 
valstijos yra geros.

Dr. A. Montvidas.

Del susižinojimo su 
Lietuva.

CENTRALIO KOMITETO 
LIETUVIŲ DRAUGIJOS N. D. 
K. ŠELPTI ĮGALIOTINIO 
STOKHOLME PRANEŠIMAS.

Pranešu visiems klaususiems 
per Švedų-Lietuvių Komitetą a- 
plie pasilikusius Lietuvoje, kad 
visų prašymai atlikti ir. kad 
klausiame tuojau pat, kaip tik 
ateina laiškas. Atsakymai gi 
gana ilgai neateina dėl painių 
karo aplinkybių. Iš vieitų, ku
rios arti fronto, ateina tik trum
pi pranešimai, kad jokių žinių 
negalima esą iš ten atsiųsti. Ka
reivių gi laiškai daugiausia a- 
teina komitetai! be adresų. Cen
zūra iškerpa vardus ir nume
rius jų pulkų. Jų prašymų to
kiu budu Komitetas atlikti nc- 
gali Rašant Kamitetan reikia 
rašyti kuotrumpiausiai. Reikia 
aiškiai parodyt savo ir jieško- 
mųjų žmonių adresai. Laiškus 
meldžiu siųsti šiuo adresu:

Svenssk-Litauiska l^jalpkoin- 
mitten Birger Jarlsgatan 22 
Sltockholm. Svcden (Sverige).

Del pinigų siuntinėjimo Lie
tuvon švedų-Lietuvių Komite
tas siunčia į Lietuvą pinigus 
pradedant nuo 10 rublių. Pini
gai persiunčiami į Lietuvą tik 
vokiškomis markėmis. Vilniun, 

Kaunan, Suvalkuosnan ir Belos- 
tokan pinigai siunčiama tiesiai 
per Stockholmą Enskildą Banką, 
kurs šiuose miestuose turi savo 
skyrius, tad į minėtuosius mie
stus pinigai nueina per 10-12 
dienų; į kitus Lietuvos miestus 
miestelius pinigai siunčiama per 
Ispanų pasiuntinybę; eina 1-2 
mėnesių. Pinigai reikia siųsti 
paštu arba per bankus šiuo ad
resu:

J. Aukschtuolis, Birger Jarl- 
sgatan 22, Stockholm, Sweden.

Galėdamas persiųsti visus 
laikraščius į Vilnių, kur liko 
dauguma musų inteligentų, kur 
susitvėrė Lietuvos Taryba ir 
kur išeina “Lietuvos Aidas”, o 
.matydamas didelę stoką knygų 
irMaikraščių, meldžiu visas re
dakcijas siunJtinėti man savo 
laikraščio po 3-4 ekzempliorius. 
Visus gautus laikraščius kuo- 
gjZičiausiai persiusiu. Šį pra
nešimą meldžiu ir kitus laikraš
čius atspausdinti.

Jonas Aukštuolis. 
Stokholmas 9-X-17.

Registrantam žinotina.
Kiekvienas kareivinio amžiaus 

vyras, kurs registravos šių me
tų birželio 5 dieną, tuiii išpildyti 
naująsias klausimų blankas, taip 
vadinamas “Questionniers” ir u- 
inai sugrąžinti savo Local Bo- 
ardui.

Tatai turi bu t padaryta ne vė
liau kaip per septynias (7) die
nas nuo laiko kaip blankus pa
siųsta iš Local Boardo.

Atminkite, per septynias die
nas. Kas neišpildys paskirtu lai
ku, arba kas duos neteisingus 
atsakymus į klausimus blanko-* 
se, bus sunkiai baudžiamas ka
lėjimu ir paėmimu kariuome
nėn be jokio pasiteisinime)?

Blankas turi išpildyti ir tie, 
kur pirma buvo paliuosuoti 
nuo kariuomenės, nes visi pa- 
liuosavimai dabar panaikinti. 
Dabar paliuosavimai bus duo
dami sulig naujomis valdžios 
reguliacijomis.

Klausimu blankos siunčiamos c

registrantams pačtu. Bet dėl ku
rių nors priežasčių pactas gali 
nepristatyti laiku, todėl geriau 
tegul kiekvienas registrai) tas 
patsai savo reikalu rūpinas, ne
gavęs urnai blankų, tegul nueina 
į savo Local Boardą ir pasitei
rauja. Local Boarduose bus iš
kabinti sąrašai vardų tų regi- 
strantų, kuriems jau blankos pa
siųsta. Radęs savo vardų sąra
še, o dar blankos negavęs, tegul 
tuojau gauna Boarde kitą blan
ką ir urnai išpį|do.

Pabriežiame, kad naujosios 
blankos nelengva išpildyti tiems, 
kur gerai nemoka anglų kalbos, 
ypačiai lietuviams. Užtat pata
riame jieškoti nusimanančių 
žmonių pagalbos.

The Immigrants, Protective 
League mums praneša, kad ta 
Draugija apsiimanti be mokes- 
ties patarnauti lietuviams, kurie 
tuo reikalu krdipsis į ją. Drau
gijos adresas toks: The Immi- 
grants’ Protective League, 1110
S. Michigan Avė., 3-čias augštas. 
Valandos kasdien nuo 9 ryto iki 
7 vakaro; nedėliomis nuo 9 iki 
12 dienos.

Nariai Cook Connty Rral Estat* Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

Real Estat* Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir i 

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

Peržiūri apstraktus, padaro pop i eras 
NOTARY PUBLIC

~bl W. 35ta gatvė
kampas Halsted Drover 2449

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wfegner 
Priėmimo valandos nuo 8 ild 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3325 So. Halsted St^ Chicago.
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Korespondencijos
AVAUKEGAN, ILL.

Gruodžio 9 vietos klerikalai 
buvo surengę kuniginės “spau
dos savaitės“ prakalbas. Kal
bėtojais buvo žinomas klerika
lų patauška Račkus ir kitas ka- 
žinkoks šimutis, ar kas, pavar
dės gerai nežinau. Račkus, pa
prastu budu, vartė faktus kaip 
rankovę, keldamas kuniginę 
spaudą (jis ją vadina. žinoma, 
“katalikiška”), o niekindamas 
pirmeiviškus, ypatingai socialis
tu laikraščius. Kuniginė spauda 
atnešus daug gerti lietuviams, 
juos doros išmokinus, ir tai ačiu 
kunigams, kurie daug darbavęs! 
Lietuvoj atgaivinimui lietuvių 
spaudos. Ne vienas, girdi, ku
nigas ėjęs slapta per rubežių į 
Prusus, nešęs iš ten knygas ii' 
platinęs kaimuose tarp žmonių, 
o iš tų knygų motinos mokinu
sios savo vaikus skaityti. Del 
to kunigai buvę labai rusų val
džios persekiojami, į kalėjimus 
kemšami ir Sibiran danginami, 
kur daugybė jų žuvę. Tai vis 
jie darę dėl tėvynės kibo, ir jei 
ne kunigai, tai Lietuva butų se
nai ištautėjus.

šitaip išgarbinęs kunigus ir 
pripliauškęs nebūtų dalykų apie 
jų nuopelnus, pradėjo visaip 
niekinti socialistus ir jų spau
da, v

Aš tik žiurėjau Į Račky ir lau
kiau. argi jis neparaudonuos 
taip meluodamas. Bet ne, ne
paraudo. Matyt, gerai įpratęs 
savo amate.

Paskui pasirodė antras kalbė
tojas. Kalba vėl apie spaudą ir 
jos galybę. Kuniginės spaudos 
jis nebegyvu taip labai, tik pa
sakė. kad didžiausia spaudos da
lis. didžiausi laikraščiai priklau
są žvdams, o ne katalikams. Da- 
gi tarp lietuvių socialistų laik
raščiai labiau išsiplatinę ne kaip 
kuniginiai — ‘katalikiški.” Lie
tuvių Socialistų Sąjunga turin
ti tik du tūkstančiu narių (Są
junga turi dvigubai tiek narių.

J.), o betgi socialistų laik
raščių skaitytojų skaitlius sie
kiąs apie keturias-dešimts tuk
siančių. o tai reiškia, sako, kad 
socialistų laikraščius skaitą ir 
katalikai. “Aš patarčiau katali
kams — sako kalbėtojas — iš
ėjus iš bažnyčios nepirkti Šakės, 
Keleivio ir kitu socialistu laik- 
Tuščią. ir nesidėti jų Į tą pačią 
kišenę kartu su rožančium.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Sabatoj 

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

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

Mes, sako, turime mokinti.: .•> 
socialistų platinti savo katalikiš
kus laikraščius, kaip jjc kad pla
tina savuosius.”—

Taip tie klerikalų kalbėtojai 
“šviečia” žmones, kraipydami 
visiems žinomus faktus ir di
džiausius žmonių tarnautojus 
vadindami Lietuvos gelbėtojais.

Juk kas gi nežino, kaip kuni
gai “mokino” žmones Lietuvoj, 
kaip juos “švietė”, kad didelė 
didžiuma žmonių nemokėjo ne 
skaityt. Baudžiavų laikais jie 
išvien su ponais engė žmonelius, 
karšė jiems kailį. Caro valdžiai 
smaugiant kiekvieną laisvesnį 
pasikrutinimą, kunigai garbino 
carus bažnyčiose, giedodami 
jiems Te Dėtim.* O kad prasi
dėjo Lietuvoj apsireikšti soci
alistų judėjimas, kunigai riešai 
pasiskelbę caro “burdingieriais” 
ir “kramolos naikintojais”, išda
vinėjo žandarams tuos žmones, 
kurie švietė liaudį ir kovojo už 
žmonių laisvę.

O ką lietuvių kunigai daro 
čia Amerikoj, kaip jie čia švie
čia žmones, tai nereikia nė sa
kyt. Užtenka tik pažiūrėt į jų 
leidžiamus laikraščius, kad pa
mačius jų skleidžiamą “šviesą”: 
šlykščiausius melus, kolioji- 
mus, šmeižimus ne tik socialis
tų, bet visų žmonių ir draugi
jų, kurie drįsta nebetikėti, jog 
Dievas ir tikėjimas reiškia tą 
patį, ką kunigo biznis. Jurgis.

t -------- -
CASTLE SHAUNON, PA.

..!■ —.........■ ■ ■,

Lietuvių kolonija čia nemaža, 
taip jau daug kitokių ateivių tau
tų žmonių. Kadangi tai anglių 
distriktas. tai didžiumoj vietos 
darbininkai dirba anglių kasy
klose. Yra ir kasyklų darbininkų 
organizacija, arba un'ija, bet kas 
iš to. kad unijos savo prieder
mių neatlieka kaip pridera dar
bininkų reikalais nesirūpina. 
Kaip unijos dalykai vedami, pa
rodo tas laktas, kad kai kurie 
mainieriai dirba 8 valandas, ki
ti vėl po 10 ir dagi po 12 valan
dų paroje. Ir samdytojai, bosai, 
kaip nori ta'ip daro su darbinin
kais, kaip nori taip juos išnau
doja ir skriaudžia. Yra darbinin
kų, kur per savo nesusipratimą 
eina į mainas, dirba po 10 valan
dų ir daugiau ir valo storuosius 
šleitus kompanijai už dyką.

Žinoma, daugiausia čia patįs 
darbininkai kalti, kad savo rei
kalais nesirūpina. Į susirinkimus 
nesilanko, ir kaip unijos vado
vai nori, taip jie vieni tariasi su 
bosais. Jei unijos nariai labiau 
savo viršininkus kontroliuotų, 
tai tokios netvarkos nebūtų.

Iš lietusių organizacijų yra 
čia SLA kuopa. Lietuvių biznie
rių nėra, išskiriant porą salin
au, kuriems žmonės neša savo 
sunkiai uždirbtus centus, kad

i juos . au durną galvą gavus, 
paskui mūšius su austrijokais 
kėlus ir gabaus nuovadon nak- 
vojus. —-P. J. L. ..

INDIANA HARBOR, 1ND.

—Vienas jau nebejaunas lie
tuvis priklausantis dviem bažny
tinėm draugijom ir mėgstantis 
daug skaityti, apie apie porą 
mėnesių atgal pristojo prie. LSS. 
vietinės kuopos. Sužinoję apie 
tai bažnytinių draugijų nariai, 
savo susirinkimuose ant to žmo
gaus sukilo kaip juodvarniai ir 
pradėjo grasinti išbraukimu iš 
draugijų, jeigu jis neapleis LSS 
kuopos. Ir tai atsikartojo abie
jose draugijose, nes kuone iš tų 
pačių žmonių jiedvi susideda. 
Tam žmogeliui pasilieka vienas 
iš dviejų, arba apleist bažnyti
nes draugijas, kurioms jis, nuo 
seniai priklausydamas, sumokė
jo daug sunkiai uždirbtų skati
kų. arba pamesti vėl sus^ipratu
siųjų darbininkų organizaciją, 
kuri kovoja už geresnę žmonių 
ateitį. Ir nesirado tu bažnytinių 
draugijų narių tarpe nei vieno, 
kuris butų paaiškinęs skirtumą 
tarp kataliko, socialisto arba 
laisvamanio. Jie nesupranta, 
kad žmogus, priklausantis soci
alistų partijai, ^ali būti ir geras 
katalikas. Tečiaus kad jie to ne
supranta, nesistebiu; stebiuos 
tik. iš kur jie gali žinoti, kad so
cialistai negeri, jeigu jie nepa- 
jiegia atskirt kataliko nuo soci
alisto? O juk-gi jie socialistus 
turi nuolat dantyse įsikandę.

Suprantama, jeigu bažnytinių 
draugijų įstatai draudžia nelai- 
kyt žmonių kurie neatlieka baž
nytinių pareigų, jie turi teisės 
pašalint, bet aš žinau narių, ku
rie to neatlieka, o betgi draugi
jose priklauso. Olai reiškia, kad 
tokių įstatų jie neturi.

—Stepo Vaika'

BINGHAMTON, N. Y.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
33-čia kuopa buvo parengusi 
prakalbas lapkr. 29. Kalbėjo Dr. 
A. Montvidas dviem atvejais: a- 
pie Rusijos revoliuciją ir apie 
socializmą. Kalbėjo labai gerai. 
Gaila tik, kad žmonių į prakal
bas atsilankė maža; mat tą dieną 
pripuolė šventė, Padėkavonės 
diena, tai dauguma buvo užsiė
mę turkėmis, į prakalbas netu
rėjo, lai ko ateiti.

Tą patį vakarą LSS. kp. Dra
matiškas Ratelis stale scenoje 
“Naštųtę” ir “Vidluje kleboni
jos”.. Lošimas išėjo neblogai ir 
publikos atsilankė nemažai.

Lapkr. 30 d. Dr. A. Montvidas 
skaitė prelekciją vien tik vy
rams, apie lyties liygicną. Į pa
skaitą atsilankė nemaža vyrų, 
Dr. A. Montvidas pasakė, kad 
dar turįs laiko ir galėsiąs skai-

NAUJIENOS, Chicago, III.

dermė tai tik prie pečiaus, arba 
kunigų skvernų įsikabinus pas
kui juos ant kelių šliaužti ir ra
nkas jiems laižyti. Tat Romos 
juodvarniai, matydami, kad jų 
avelės pradeda lankyti progre
syviųjų rengiamus susirinkimus 
ii’ prakalbas, ir kad jų keikimai, 
šmeižimai ir gązdinimai praga
ro baisybėmis nieko negelbsti, 
jie griebiasi kitokių priemonių: 
patįs nieko negalėdami padaryti, 
fili policiją į pagelbą šaukiasi...

Moters, ar matote, kas kenkia 
progersui ir kas palaiko tamsy
bę? Tai klebonijų juodvarniai 
ir jų apmulkinti klapčiukai. Del 
jų skundų neteko jums teisybės 

;ir naudingų jums pačioms ir jų- 
sų kūdikėliams daktariškų pa
tarimų išgirsti. Jie nėra dva
siški vadai, kaip jie kad mėgsta 
girties, bet mulkintojai ir išnau
dotojai.

Nesenai susitvėrė iš keletos 
progresyviškų ypatų lavinimosi 
ratelis, pavadintas “Aušrine”. 
Pasiimta mokiu ties lietuvių kal
bos, gramatikos ir aritmetikos. 
Drangas St. Jasilionis apsiėmė 
pamokint gramatikos, kiek ga
lėsiąs. V. Zmitriutė aritmeti
kos. Pradžia gana graži, užsi
rašiusieji lankosi reguliariai ir 
stropiai mokinasi. Senmergė.

į Pirkite Sau Alą
Iš VIENINTELIO

“Lithuanian Wholesale
Beer Honse” Chicagoje.
Mano kainos yra absoliutiškai 
“Wholesalio”. Aš sutaupysiu 
jums pinigus. Užsisakymai 
prisiunčiami greitai.

Atsiųskite man savo užsaky
mus kokios norite rųšies alaus 
ir jis bus prisiųstas tą pačią 
dieną.

Stasys Drigotas
1622 S. Halsted St., Chicago.

Tel. Canal 2619.
<__ s__ —_ ......     -

Ka-tik išėjo iš spaudos 
D i 1 g i o

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon ‘RačkulJ, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

Didžiausia Lietuviška Koncertinų Išdirbyste

l uikiausis ir geriausis muzikališkas instrumentas, kokio dar nesiranda 
in ĮH lietuvių, šios koncertinos yra geriausios išdirbystės. Taipgi pri
pažintos tarptautiniu, instrumentu. Galima jomis grajiti orchestroje iv 
viena. Beto musų Didžiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų in- 
sh imientŲ, laikrodžiui, žiedų, drukuojamų mašinų, deimantų, kokių tik 
žmogus reikalauja savo pagražinimui ir naudai.
hataliog.'i išsiunčiame dykai tiems, kurie prisius už 3c krasos ženklelį.

S. P. KAZLOVVSKI,
1632 So. Ashland Avė., Chicago, III.

Daktaras iSž WISSIG,
Specialistas išSeno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
| OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki S vak. Nedėliomis iki 12 dieną

1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko
| Tel. Canal 3263.

lyti paskaitą vien tik moterims. 
Todėl moters pasiskyrė sau se
kamą vakarą. | paskaitą prisi- 
i-iiiko moterį; climpi. Bet
ką tik pradėjus skaityti, atėjo du 
policistu ir liepė uždaryti susi
rinkimą, ties policijos viršinta- 
kui kas tai pranešė, jog esą ko
kie ten nelegališki paveikslai ro
domi. žinoma, nieko panašaus 
nebuvo. Dr. A. Montvidas aiš
kino moterims tik apie sveikatą, 
kaip užsilaikyti, kaip nuo ligų 
apsisaugoti ir kaip sveikai kū
dikius auklėti.

Matyt, Romos trusto lizdas bu 
vo įkišęs liežuvį policijai, kad 
užkenkus moterims, kad jos 
nieko gera nesužinotų net apie 
save, apie savo sveikatą, ir kaip 
sveikus kūdikius išauginti. Mat 
Romos juodvarniams rupi, kad 
palaikius viską nežinystėje, tam
sybėj; jiems rupi, kad viskas 
Rūtų pridengta juoda skraiste, o 
Žinija — jiems baisus dalykas; 
jie mato, kad jiems pasukutinis 
galas ateina, kad jau ir moters 
pradėjo trokšti šviesos ir j ieškot 
kelio, kaip prieiti prie žmoniš
kesnio gyvenimo. O kad mo
ters trokšta žin’ių, tai paordo 
kad ir kalbamasai vakaras: bu
vo atsilankę ir tokių moterėlių, 
kurios iki šiol manė, kad jų prie-

KIŠENINIS
ŽODYNĖLIS

Lietnviškai-Angliškas

Angliškai-Lietuviškas
j Talpina savyje reiks- 
j lingiausius, kasdie var-
I tojamus, žodžius. Lfc- 
: bai paranki knygutė ne** 
j šiotis ir kiekviename 
’ reikale pasinaudoti.
j Kaing 50c paprastu 
į ir 75c geru skuriniu aj>- 

daru.
Galima gauti “NAU- 

I JIENŲ” Administrad- 
Į joje, 1840 S. Halsted St, 
! Chicago, UI.

Tel. Yards 3654.

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

| Df. A, R, Blumenlhal |

AKIŲ SPECIALISTAS
Aki* Egzaminuoja Dykai
\ Gyvenimas yra tai-
\4MHk . ėiaa, kada pranyksta

rinlg Ophthalmaaiet- 
Ypatinga doaa* 

atkreipiama 1 vaiku* 
,Ka Valandoe: nuo t ryta 

iki • vakaro: neddid.
■ ' t nuo 10 iki 11 dltM-
4S49 So. Ashland Avėsią, 

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4117

— »w»»vwv^M»»ie • « -..... ..  --- K’"'

DR. M. HERZMAN
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviams Ataomaa per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytojau, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chronilkaa ligas, v.r 
rų. moterų ir valkų, pagal nanjauaiae 
metodas X-Ray ir kitokius elektroe prta- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1021 W. 18th 
Bt. netoli Plak St.

VALANDOS t Nuo 10—12 pietų, L 
6 8 vakarai*. Telephone Canal 8119. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai..3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

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

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TfiMYKIT MANO U2RASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5135

^DAKTARAS LIEBRECHT
Specialistas, Įsteigta 27 Metai

Aštrių ir Chroniškų Vyrų Ligų
Ofiso Valandos:—9 ryto iki 8 vai. vakaro. Utarninkais ir Ketvergais 
nuo 9 ryto iki 5 vai. po pietų. Nedaliomis šuo 9 ryto iki 1 dieną.

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

803 West Madison st., Kampas Halsted St. Chicago. 
Liejimas iš Madison gatvės.

I

rz-

VONATINIS BKGI8TBUOTAB BOTAI APTūKKOBlOT?ANT BRIDGKPOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS 
Akiniai aukao rtaraon nuo Ir 
gičiau. Sidabro rėmuose nuo 9LW ir 
auglčiau. Pritaikoma akiniu* uidyką. 
Atminkit: Galvos tiopėjimaa, narriiku- 
maa. akių *k audė j ima*, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiai* įvairių lirų, kuria raM 
būti praialintoa gerų akinių pritaiky
mu. Iltyrimaa uMykg, W P«rlU ar 
skauda aki*. Jei Jos raudono*. J*i gal
va sopa, jei blogai matai, jei akį* *0- 
psta, net«sk ilgiau, o jiekkok pagalba* 
aptlekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykg. Atmink kad m«* kal
nam gvarantuojem akiniu* ir Menki*-

HO. M

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

CARR BROS. WRECKING CO.
Chicago, HL3063-3039 S. Halsted St

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, IIL 
Rezidencija:

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

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
Ofisas:

1900 S. Halsted. St 
Viršuj BischofCo AptleU*. 

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskirianti Nedėldieniu* ir Sereda*

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

Valandos: 16—11 ryte 
2—3 po pietų 
6—8 vakare

3332 North Avė., Chicago, IIL

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

1149 S. Morgan St. kertė 12 at 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Dr. Ramsei
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka visiem* tinkamus akinius, egtaml- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

784-88 Milsraukee are., arti Chlcagu arv. tr*a 
lubos. VALANDOS t Nuo 9 iėryto iki raka 
rui. Nedėlioml* nuo 9 iėryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS



NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Gruod. IS, 1917

HICAOOS ŽINIOS
NAUJIENŲ BENDROVĖS 
DIREKCIJOS POSĖDIS.

Naujiemi Bendrovės Direkei

doj, gruodžio 19 d., “Naujienų” 
Redakcijoj. Pradžia lygiai 8 v. 
vakare. Visi direktoriai būtinai 
privalo atvykti posėdi n laiku. 
Randasi svarbių reikalų apsvar
stymui. P. čereška,

N-n u B-vės Sekretorius.

Registrantų Domai

rxlai jau pradėjo išsiuntinėti re- 
gistrantams klausimų blankas, 
t. v. “Qucstionaries”. Tas bla-

nų nuo jų išsiuntimo iš Local 
Bordo. Blankas išpildyti priva
lo visi tie kareivinio amžiaus vy
rai, kur užsiregistravo birželio 
penktą dieną, kartu ir tie, kurie 
vėliaus buvo paliuosuoli nuo 
tarnavimo kariuomenėj.

Kadangi daugelis lietuvių rc-

gana 
pamuš, tai Chicagos Lietuvių 
Darbininku Tarvbos Pildomasis fe fe-'
Komitetas matė esant reikalin
gu pagelbėti jiems. Jisai krei
pėsi i keletą asemnu, kurie, su- v C fe '

Bi idųeporte:

.1379 Mihvanket

Hoyne avė. po

Roselande

Miehigan avė..
<ykloj, 10900 
nuo 6 iki 9val.

Jus fe

gu žmonių sveikatai ir apsau-

parkų, tai pieno jiems neišven
giamai reikalinga. Pirmiau ne
gu parkų ir maudynių žmonės

Pasiūlymas iššaukė aštrių de
batų. (Jalų gale jisai betgi tapo 
atiduotas sveikatos komisijai. Ar 
iš ten jis, pasiūlymas, kada nors

Tas kabaretų 
klausimas.

mmittee) tą nedėkingąjį kaba
retą klausima. 'Purinti geriau 
aptarti ii. Dabar komisija ir

to išeis dar turėsime progos 
pamatyti.

aiškinimo.

tusi pasiaiškinti jai apie

ciu skaičių. Policijos departa
mento galva mat tvirtina, kad 
jeigu jo sumanymas butų pra
vestas gyvenimai) miestui lik
tu apie 850 tuksiančiu doleriu 
kasmet.

Vakar. apie aštuntą
Biebuek

and U.o. darbininkai katalio- 
gu dirbėjai. Reikalauja algą pa
didinimo, po $5 savaitėje. Kom-

Cicero:
V. Karalius. 18 Ct.

Protective
1110

(’hieagos Liet. Darbininku Ta
rybos Pildomasis Komitetas. ’

as paReikalauja, kad 
imtų į savo rankas pieno 
pardavinėjimų.

Socialistu aldermanas nuo. 
dvidešimt septinto vvardo, drg.

miesto tarybai sumanymą pa
imti iš privatinių asmenų rankų

municipale, t. y. miesto nuosa
vybe. Drg. Kennedy tvirtina, 
kad jeigu pieno pardavinėjimas 
pereitų i miesto rankas, išsykio 
butu galima numažinti pieno 
kainas nuo 2 iki 3 centu kvo
rtai.

be ttfi sukėlė dideli sujudimą mie 
sto taryboj. Vos tik d. Kennedy 
baigė skaityt savo Įnešimą, tuoj

alininkas, aid. ince ir dide-

Kennedy sumanymas esąs per
dėm ‘raudonas", taigi socialis

pritarsiąs jam; jisai esąs prie
šingas municipalei nuosavybei.

Drg. Kennedy davė tinkama
v c

atsakymą tam ponui Nance.

Nelaimė

šeši žmo-
>ti, o ant-

Į rosfios nišų revoliucijos, o The
da Bara jame yra centraline fi
gūra. Svarbiausia priežastis, 
kodėl taip nenorima veikalo, tai

Padėkavonė.
Aš, Marcelė Sabaliauskienė, 

tariu Širtlingą ačiū Draugijos D.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Susirinkimai.

BR1DGEPORT.
£

liuos kuopų lavinimosi

13 d., FelloAvship House svet. 
Drg. A. Petraitis davė lek-

Sekantis lavinimosi susirinki
mai, rodos, bus laikomi nedėlio- 
mis, prieš piet. Butų geistina, 
kad draugai skaitlingiaus atsi
lankytu i sekamus lavinimosi
susirinkimus.

L. A. 2-ro apskričio suvažiavi
mas, Mildos svetainėj. Suvažia-

visai bergždžių ginču delei ne
išdavimo atskaitos per organą 
“Tėvynę“ nuo surinktų per p.

ribose, kurios aukos buvo ski
riama šelpimo nukentėjusių nuo 
karės Lietuvoje. Tie pinigai su
rinkta dar 1916 m., ir buvo pa

po antro apskričio iždininko. Bet 
žlugus jo bankui, žuvo ir tie pi
nigai. Dabar apskričio valdyba 
dalinai jau yra iškolek tavus tuos

barto. Vis dėlto, nariams dar ir

—M. Petrukas.

NORTH SIDE

Lietuviu Draugija Sav. Paš. su
rengė paskaita. Skaitė Dr. A.
Montvilas. Prelegentas gana 
plačiai ir nuosakiai paaiškino a-

kalingumą. Nurodė, kokios na
udos teikia laisvos susiši'lpimo 
draugijos ir 
sius rašylies 
Draugiją.

Vėliau pirmininkui prisimi
nus apie kare nuvargintus musų 
brolius ir sesePis ir pakvietus

siete susirinku- 
i Cliic. Lietuviu < c

ir bus perduota sulig paskyrimu. 
—Red.). Aukavo sekami as
mens: C, J. Miller, T. Klimanc-

Dclei įvykusios nelaimes porai ’ kis, S. Stašaitis, J. Karalisu

lenkta šonas ir iškulta visi kin

kariu vaikštinėjimas State ir 13 Miškinius, S. Danilavičia, B. Ra- 
džiunienė. P. Birminas, J. Rim

Nepavykęs žygis.
bris nežinomi blogadariai va

kar naktį bandė Įsilaužti Matt- 
Zimmermalio vaistinei), 1210

kis, J. Stonis po 50c; K. Šu- 
mekis 30c. P. Monkevičius, 
J. Butkus 
Kuosaitis,
Druktenis, Kučionis, F. 
go, J. Mockus, J. Plack

P. Markus, P. 
Paėkaiiskas, F.

Doval-

po išbudinta vaistinėje miegojęs 
savininkas, kuris nieko nelauk-

siančius svetelius* Vienas blo- 
gadarių tapo pašautas. Jo drau
gai betgi nepaliko jį. Policija 
teiraujasi po ligonines tikėda
mos ten surasti sužeistąjį bloga-

Uždraudė rodyt “The
Roše of Blood”

nu- 
vei-sprendė, kad Theda Bara, 

kale “The Bose of Blood’’, 
neleistina Chicagos krutamuo- 
siuos paveiksluos. Veikale mat

KONCERTAS ir ŠOKIAI
Rengia Chicagos Latvių Socialistų Kliubas
C. S. P. S. SVETAINĖJE, 1126 W. 18th St.

Nedėlioję, GruodžiccDee. 23, ’17
Pradžia 1:30 valandą po pietų.

Moterų Pr. Susiv. 9 kp. choras, vedamas p. Gugienės.

delis - - po 25c.
Kartu - $17.54.

WEST SIDE
LMPSA 29-tos kuopos 
vakaras.

M. Pr. Susivienijimo 29 kp. su-

lieję, Vakaro programas susi
dėjo vien iš dainų ir poros de- 
kleinacijų. Programe dalyva
vusieji, matyt, buvo gerai pri
sirengę, lodei ir savo užduotis iš
pildė deramai. Labiausia metė
si į akis Lietuvių Socialistų Vy-

ir Vytautas Briedukai.
Visa kas rodo, kad musą pro- 

gresyves visuomenes dailė ir vėl 
nubunda. Iki šiol, deja, ji buvo 
kiek apsnūdusi. Valio! Daugiau 
panašių vakarų? —Jonas.

1 0 ■ 11 1 / ■

Garsinkite^ “Naujienose”

L. A. nariams, taipgi giminėms 
ir pažįstamiems, dalyvavusiems 
laidotuvėse mano vyro, a.a. F. 
Sabaliausko, gruodžio 13 d. Re 
to, tariu ačiū SLA. 139 kuop. 
draugam ir giminėms už sutei-

K. Vytauto draugijai už patar
navimą laidotuvėse ir auką $8.

M. Sabaliauskienė,
10608 Eldbrookc avė., 

Roseland, III.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

eS i a n d i
Miltai

Li bačkos maišas ....
16 bačkos maišas ....
5 svaru bačkos maišas

Rugių Miltai
Bohemian slyle % bač. J.31—1.43
5 svarai ........................ 32—35c
Juodi, % bačkos .
5 svarai .............
Graliam miltai 5 i

Corn Mesi
Balti ar geltoni . .

Maisas (Hominy), svaras
Ryžiai,

Fancv head ..................
Blue rose ......................

Bulvės
N 1 Wis., Minn. ir Dak.

Pienas
Condenstd, geriausias .... 16—22 
Vidutiniškas .

Sviestas. Smetonos
Iš bačkučių .......
Prastesnis .......
Iš šaldytuvių ...

Butferine
Plytose .............

Kiaušiniai

Befrigeratorių
Bel'rigeraloriu

Pupos (beans)

Lima ......................
Slyvos, geros svaria

Vidutinės ..............

JicŠkau .savo brolio Jono šiaulio, 
Kauno g., Šiaulių pav., Počunėlių pa
rapijos. Metai prieš tai gyveno She- 
boygan, Wis. Malonėkite atsišauki 
arba kas žinot- praneškite jo adre
sų. Juozapas šiaulys.
Fort Sheridan, 111., Companv E. 

40 Inf.

Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 
Franciškaus Jankauskio, Kauno g., 
Telšių pav., Kimtancių par., Kepu
rinių kaimo; pirmiau gyveno Uar- 
vey, III. Malonėsit atsmaukti, turiu 
svarbių reikalų. Jonas Bruškis, 
4540 So. Donore St., Chicago, III.

MOKYKLOS
MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 

“ RUBUS
Išmokinaip piešimo, kirpimo formn 
smti naminius daiktus arba aprtda 
lūs. Diplomas kiekvienam, kurs Uii 
mokins. Valandos dieną arba vaka 
rais dėl jūsų parankumo. Už |18 lž 
mokinam jus siut visokius drabužiu 

DRESS MAKING COLLEGE8,
2336 W. Madison gat., Wester« Jvą

SARA PATEK, MOKYTOJA.
1850 Well« ».L

OR. W. YUSZKIEWICZ

UETUViŠh AS AKIŲ GYDYlOJA) 
turi skaudamas, arba silpnas akis, » 

skaudėjimo, atsilankykite i<ajy
1155 Milwaukee Avė.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*, 
vv* 9 iki J pu pteę.

Telephone Drovėr M!)li

Pajješkau savo brolio Jono Slir- 
bos. Pirmiau gyveno Detroit, Mich. 
Jis pats ar kas jį žino malones pra
nešt šiuo adresu: Ona Stirbaitė 
3116 S. llalsted SI., Chicago, UI.

.licškau dėdės Kazimiero Graba- 
lausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
PakiK upėlių kaimo. Jis turi biznį— 
bekęris. Prašau atsišaukti arba kas 

; jį žinote praneškite jo adresų.
Kazimieras Kaminskas, 

2320 \V. 24tli SI., Chicago, 111.(Maišas)•jgų_ 995
REIKIA DARBININKŲ

Maišas s. ..

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.

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 
. SpeclaliatM Moterlikų, Vyrlikų, Valkų 

ir vhų chrenUkų li<ų.
VALANDOS: 10—11 ryto, 4—B po f—4,

vakar*. Nedėldhniaia 10—I p® )
>3M S. HALSTED ST., arti M SU 

CHICAGO. ILk

.. ....... ..........— d
Dr. Povilas Žilvitis I 
Lietuvis Gydytojas, Chirurąaa ! 
3203 S. Halsted St., Chicaga. j

Tel. Drover 7179. h

Apsvarstykit 
Gerai.ŠMOKYKLABEIKALINGAS 'jaunas švarus vy

ras, kalbantis lietuviškai ir lenkiš- 
___ . Kreip-
Chicago, 11!.

1 9A 1 ntuu.uiuN neiuv įsiūti n
l kai, dėl abelno darbo ofise.

kitės pas Dr. Leetle
4726 S. Ashland Av<

....... 29-
maiš. 31- 

svaras
...6 —7c 

svaras 
10 14

.. 10—13 
(Pekas* 

. . 31—40 
(Kenas'

16%—18%< 
... 13—15c 

svaras

svaras 
32—35c 
tuzinas
56—63

......... 42—49 
svarui 

.. 17^2—20 Va 

.......... 16—26

.......... 13— p/

Kuinpis, geras, svarui
Lašiniai geri, svarui

Prastesni ...............
Taukai

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

Kalakutai
Šaldyti 

Vištos
šaldytos 
Gaidžiai,

11

svarm .
30—36 | 
30—35 i

REIKALINGAS barberis dirbt va
karais; darbas ant visados. Gera už
mokėsi is. To\vn of Lake.

REIKALAUJAMA moterų prie lo
pymo maišų. Gera mųkeslis.

Independent Bag Co., 
1368 BĮ u e Island Avė., Chicago.

REIKALAUJAMA vedusio žmo
gaus, kaipo janitoriaus, fialas meb
liuotas. Atsišaukite į
26 E— 23 Si., arti \Vabash, beizment.

BU KALAUJAM A Čiporių prie 
slingų čipavimo. Mokestis 35c į 
landa. 45 amt AVcslern Avė..

JAMES I. BBADY and CO.

RŪKALAI JAME —merginų orini 
moterų prie tvarkymo senų popie-. 
rų. Reikalaujama patyrimo.

svarui 5306 Federal SI., Chicago, UI.
35—41__________________________ _____
24—31 Isvarui REIKALAUJAMA.— 500 vyrų dėl
21_ 30 pjaustymo ledo. Gera mokestis. Ge-

•j1 ras užlaikymas. "Darbas duodama 
5 : dykai. SAM CUMM1NGS
3 613 \V. Madison St., Chicago, Iii.

te
20-
ZO—3!) 

dėžutės 
19—23 
27—33

žuvįs (salmon) 
Pink .......
Red Alaska . 

Suris
Amerikoniškas (fui! eream) svar. 
šmote ........................... 271z2_ 35
Supiaustytas ........................30_ 39
šitokiomis kainomis groserninkm 

turėtų pardavinėti viršminėtus daik 
tus. Jei kuris jų neparduoda ta kai 
na, nepirkite, bet jieškokite lokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino mis. _

REIKALAUJAM 10 patyrusių mote
rų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas.

P. GOLDMAN
1820 W. Ulh St., Chicago.

REIKALINGA merginos prie taba
ko slripinimo, kuri dirbus tų darbų. 
Nuolatinis darbas.
lis. Atsišaukite: 
2156 W. 23rd SI..

Gera užniokcs- 
’l'el. Ganai 4019 

(Ih ieago.

Pranešimai PARDAVIMUI
------- -- - njjpdiKSI $200 dvigubais 

--------- -- springsais phonografų, 2 Je\vel 
PASARGA.—Draugijų praneiimas akelbiam* i P0*1)!S, ir recordllS, taipgi puikų pi

lt ufmokesti«. Pranešimai turi būt priduoti anų 10 metų gvaiantliotų ir ir ke- 4------- laiškeliu arba telefonu. Ganai 1500. rukoiidn už nirma nasiulvniaPriduoti pačių dienų, kada spausdinamas IL1,1 ’ ‘i.o P4- \ Pasui>,b'-
tianraitis. nebegali būt jdėti.—"Nauj.” Red. i Divonus 9x12, ^8, brankas, tapytus 

---------  paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. Western Avė.,

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lie- ■ Chicago, III.
tuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren- i .
gia gerb. J. žemaitės naudai vakarų - , • ' ...
su turtingu ir įvairiu programų. —j PARSIDUODA kriaučių storas ant 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro! Westsidės. Gerai išdirbtas biznis; 

gera viela, 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.

Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pąsękniingiausių, kad parodžius ger
biamai žemaitei musų pilną jai už
uojautą. .Vak Rengimo Komitetas.

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

—Rengimo Komitetas.

Lietuvių Moterų Apšvietus Drau
gija rengia vakarų su perstatymu. 
Bus lošta “Eglė žalčių Karalienė”. 
Vakaras įvyks sausio 27 d., 1918 m. 
C.S.P.S1. svet. Todėl meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tų die
nų. —Komitetas.

LSS. 138 kp. Cicero, 111. susirinki
mas įvyks seredoj, gruodžio 19 d., 
Tainoliuno ir Gudgaho svet, 1447 S. 
49th avė. ir 15 gatvės, 8 vai. vakare. 
Visi nariai malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, nes turime daug sva
rbių reikalų. Org. A. K. Linge.

PARSIDUODA LABAI i’IGIĄI
Parsiduoda saliunas, geroj vietoj, 

lietuvių ir lenkų apgyventoj. Riznis 
gerai išdirbtas per 20 metų. Par; 
davimo priežastis — savininkas turi 
tuojaus apleisti Chicagų. Norintįs 
gero biznio už pigių kaina, atsišau
kite tuojaus.
2051 W. 25th Si., Chicago, 111.

PARSIDUODA lietuviška duonke- 
pykla tirštai visokių tautų apgyven- 
toj vietoj. Savininkas pašauktas j 
kariuomenę.
313 So. Geneese SI., Waukegan. III.

PASKOLOS-MORGEČIAI

NAUDOKITE PATYS savo pinigus, 
Imkite 6 procen-. ........................ .. . neduokite kitiems. Imkite 6 procen-

Melro.se 1 ark, Ill.r—LSS. 43-čios tų už savo pinigus. Tokiu budu sko- 
kuopos ekstra susirinkimas įvyks linkite savo pinigus ant mortgičių— 
ketverge, gruodžio 20, 8 vai. vak., ‘ ‘ *
E. ir James svet, 23 avė ir Lake st. pirmus ir antrus 
Draugai, malonėkite atsilankyti, nes $1000 ir augščiaus. i 

ris įvyks gr. 31 d. Org. A. J. Staškus. 4448 S. Sa\vyėr Avė"
Jais rinkimas darbininkų baliui, ku-

Cicero, III.—-138 kuopos Mišraus 
choro repeticijos atsibus utarninke, į 
8 vai. vakare, Tainoliuno ir Gudga- i 
lio svet.,.—Visi dainininkai malonė-! 
kitę atsilankyt paskirtu laiku.

—Valdyba.’------ - . .
LSS. 22 kuopos lavinimosi vakaras 

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

pirmų ir antrų. Mes parduodame 
morgičius nuo 
Atsišaukite tuoj.

J. Virbalailis,
_ , CJiicago, 111.

Tei MeKinley 3354.

, -Į I .1 ■;! ■' ■ -

RAKANDAI
EKTRA

vo puikius, beveik naujus, rakandui 
už retai pigik kainų, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $26. Vė 
liausies mados valgomojo kambaric 
rakandus, 2 puikių divontj, daven 
port, taipgi $525
• v. art •• --------- •

brangiais rekordais už 160.00. Su
ASMENŲ JIESKOJIMA1 | SJhja’nf

Pajieškau brolio Stanislovo Aleksam I yra retas pigumas ir jums ąptimo- 
dravičiaus. Atvažiavo Chicagon 1912 kės patirti nežiūrint kur jus gyv* 
motais. Kauno gub., Šaukėnų mies- nat. Viskas vartota vos I savaitei 
tolio. Jis pats ar kas jį žino molo- P

slovo Alcksąn-1 yra retas pigumas ir jums apsimo 
Chicagon 1912 kės patirti nežiūrint kur jus gi’ve 
Šaukėnų mies- nat. Viskas vartota vos • savaites 

_. Persiduos taipgi po vieną. Atšilau 
nes atsiliepti Liudvikas'Aleksandra- kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1123 
vičius, C-o O U Ahlers, De Smet, So. So. Kedzie ave„ arti 22-roa gat., 
Dak. Chicago. Di

Jei nori fleitai ir pasekmingai išmokti Angli
ukai kalbėti skaityti ir rašyti, tai lankyk mošų 
mokyklą. Apart Anglų k<ilbos,Ciamokinania:-
Lietuvių kalbos S.V.Istorijos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S.V.Pilietybės Gramatikos

SAritmetikos Geografijos Retorikos, ir tl
| Ir GRAJ4MAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
| nanėius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
I aiškinama lietuviškai.

American College Preparatory School e3 S. Halsted St. Chicago lŪJ
(AMPAS 3LM0S IR HALSTED GATVIŲ I
M.......................... ■ v

........i nftSTERž-jfA 5Y5Tti1 1
W ' j 

Čia Yra Jūsų Proga i
Gauti geresni darbą ir dau- 1 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė- j 

jų, trimerių, rankovių, kišenių 
ir skylučių dirbėjų. Taipgi 
preserių ir siuvėjų elektros ma
šinomis. Darbai laukia. At- ■ 
eikite dienomis arba vakarais. • 
Lengvi mokesčiai. 1 .

Specialis skyrius merginoms I 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- i 

sų miera—bile stailės arba dy- i 
dzio, iš bile madų knygos.

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia

118 N. I.a Šalie gatvė, Kgniba- 
rys 416-417, prieš City Hali i ------------------------------------------- -

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

$0Z-90< National Life Bklg., 
29 So. La Šalie St., Chicaro, IB.

Tel Central 6390-6881. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir lubatoa vaka
rais nuo 8 iki 8 vakare, po numeriu: 
16«< MILVVAEKEE AVĖ., Ckieage, DL 

Tel Humboldt 87.

PEARL (ĮDEEN

Ar galima 
kitur deiman- 

žiedus pi- 
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.

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

Prie Milwaukee ir Nortb Avės.

Didelis Kalėdinis
Išpardavimas visokių auksinių, sida- 

(brintų ir kitokių daiktų, kaip tai, lai- 
įkrodžių, lenciūgėlių, deimantų, bran- 
.zaliclų ir kitokių įvairių daiktų. 
! Viskas parsiduoda pigiausia kaina, 
'taip kaip kitur negalite tokį pat dai- 
iktą gauti piginus, kaip aš parduosiu.

- duodu “guaran-
v-'-i '.4Ktee”, kad pas mane

't 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- 

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
tikite, pasiklauskite tų, kurie pas ma
ne perka, nes W6stsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

A.š esu senas biznierius Chicago). 
Pirmiau gyvenau 2256 XV. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER, 

Tel. Ganai 5838
2128 West 22-ra gatve. Chicago.

KONCFRTINOS DispanyBargesa!
Kvl’VLf IV 1 1 ^Nauji neatimti, daryli ant užsa

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

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

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai. nuo $7.50 iki

•ų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir ovor- 

kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšėiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00
iki 87.50.

Atdara kasdieną nedėliomis ir va
karais

S. G O R D O N
1415 K Halsted SU Chicago, »1.

MONOLOGAI
Reikalaukite katalogo, kuri išsiun

čiame dykai.

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

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

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

Tel. Boulevard 7328

BR. BOYB
PAGARSĖJUS
EUROPISKAS

Specialistas
Chroniškų ir Nervų Ligų

VYRŲ IR MOTERŲ
Kalbame Lietuviškai " Patarimas Dykai I

219 So. Dearborn Street

Melro.se

