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Rusija kviečia talkininkus 
taikinties

i ue Kaiisiatton fHed with the post 
master at Chicago, H L, oo December 
19, 1917, as rmtuhred by the act of 

♦». 1917

ANGLUOS PAGELBA RUSI
JAI KARĖJE.

Stovyklose.

LONDONAS, gr. 17. — Sulig 
skaitlinių, gautų iš oficialių šal
tinių Anglijos valdžia nuo ka-

True translation filed with the po»t- True translation filed with the po»i nradžios nasiurtte i Rusiia
master at Chicago, 111, on December master at Chicago, IR., on December Pniazios Pas,unre l nusiją
19, 1917, as required by the act of 
(niobei h. 191/

lolševikai kviečia. talkininkusi 
dalyvauti taiko# tarybose. — 
Tarybos galbūt prasidės utar- 
n»nke. — Bolfievikaji nereika 
I mja pripažinimo [p vadžios.

19, 1917, as reąuired by the act of, 691 kanuole, 4,50,000 artielrijos 
October 6, 1917.

Bombardavo Londoną
Vokiečių aeroplanai bombai • 

davei Londoną ir pajūrio 
mieotng.

šovinių, 1,769,000,000 mažesnių 
ginklų šovinių, 700 tonų sprogs
tančių medegų, 2,2li7 kulkosvai
džius, 503 traktorius, 1,900 ma
žų vežimų, 3,658 motorcikletes, 
151 aeroplanų ir 432 aeroplanų, 
motorus.

True translaiKHi įlieti with the po#t- 
master at Chicago, III., on December 
19, 1917, as reąuired by the act of 

letober 6. 1917 / .

KAREIVIŲ STOVYKLOSE 
SIAUČIA LIGOS.

Stoka drabužių, perpildymas ir 
stoka sanitariškumo yra prie* 
žastimligų, sako vyriausias 
gydytojas.

Washingtono advokatas Fe-1 
nelon B. Brock, kuris tyrinėjo 
tas sąlygas, parašė prezidentui 
lapkr. 1 d. laišką.- Savo laiške 
jis pasakė:

MAš priduodu šiuos faktus be 
komentarų. Tie faktai rodosi 
neįtikėtinais — parodija.”

ŽMONSS NORI TAIKOS. 
Atsako VoHvaorts džingoms.

120,000- ALKANŲ VAIKŲ 
NEW YORKE,

Prasidėjo neformales taikos 
tarybos

True translation filen vvith the post 
master at Chicago, III., on December 
19, 1917, as reduirėd by the act of 

>< tohrr .6, 1917. z

Paskendo submarina

. I’rųr translalioii hh«l with the pv»t- 
master at ChicaRo. III., on December 
19, 1917į as reųuired by the act of 
• h-tober 6. 1917

PRASIDĖJO NEFORMALfeS 
TAIKOJ TARYBOS.

FETROGRADAS, gr. 17.
V’karimai laikraščiui skelbia, 
k»d bolševikų užrubežinių rei- Į 

k. dų niiniste.ris Leonas Trockį. 
į iOK’še talkininkų ambasadom, 
b «d įvykinta pertraukimas mu 
š u ir kad prasidės taikos tory 
t Kartu jis pakvietė ir juos 
(Slyvauti tose tarybose, ar pra 
» *šti ai- jie nori taikos

Iki šio vakaro ambasados d;u 
» egavo to pranešimo ir uefor 
> alėj konferencijoj f.i'kininkų 
dųjomatai, sakoma, nepadarė 
• »bitii;t» nutarimo

uzrnVokr/hjos ir Aust 
•žinių reik dų prini 
ui Ku?hbnamj ir g)

Tro--.kiiu.. kad jie 
vyks; i Brast l^itov

vi

EjONDCMAS, gr. 18. Vo- 
kieišii įeroplanai šiąnakt buvo 

4 ! užpuolę Anglijos pajūrį. Ne- 
i kurie pi hnvo pasiekę Londoną, 

’ i kur jie buvo pasitikti smarkia 
| ugnimi. Numesta daug bom -

, bM
Ofir.ialis pranešimas apie tai 

sako
' Priedo aeroplanai perėjo Ks- 

sex 
vai

Į 1)0
kė I' mėnuo dtotriktą ir 
te bombų. Bombų taipgi, 
mesta ant K ent ir Kssex.

raiiešimai apie nuostolius 
r negauti. Musų 
aeroplanai irgi vei-

r Kent pakrasų apie
rr nuskrido linkiu Londo- 
Neknrie iš užpuolikų pasie- 

nume
nu-

Pi 
ir o 
kannolč

i iii prane
> * U DH)k(*

is

,’rp-uao pr>p ‘Aminio.

•d anų:

t reik liu komisu- 
:vrtimti viMvhiųi 
kad jos turi pri

i'rnc ir insl.tlion filed w»lh the post - 
master at Chicago, III., on December 
19, 19f7, >«; recpiire/i by the act of 
October 6, 1917.

I <A J M jč.5( )• KUNfcK R IRU) .lOR 
/.A MNINKAI.

ortus, «rh<i tas 
us .'itoak.ym is ‘ii

p n pažini mos
įiems. l^ra- o

valdžia skai-

K on aitri per jos fiakinhika). turw 
hhziuiiia. ILmazi.OH parki.

m en to. ♦

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 1)1., on December 
19, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.
NORĖTŲ PATS KARTI NEIfr- 

TUKIMUS VOKIEČIUS..

Ir tai saku kumgaa.

CI.-įkCA,CO. Kun. Norman 
A. Hutton, k lebonas St. Ghryso - 
stomi bažnyčios, Rotary Club 
susirinkime Sbermano viešbu- 
(yji pasakė: /f5 nuok vokiečių 
♦stoję šalyje yra išdavikais ir tu
rėti r būti pakarti. Aš norėčiau! 
jjato juos karti’/* Kiti 85 nuoš. 
yra ištikimu šalies turtu,

"D-idžm i na vok iečių -amerikie
čių. Suv. Valstijose yra ištikimi,

tęsė jis,. Kitiems gi kilpa 
nebūtų pergęra.”

l'rtio translation filed \vith the post- 
mastei’ at Chicago, H!., on December 
f 9, (917, as reųuired l>y tl'ie act of 
october 6, 1917.

WASHINGTON, gr. 18. — 
Vyriausias gydytojas gen. Gor- 
gas savo raporte karės sekreto
riui Baker, apie pasekmes ypa- 
tiško kareivių stovyklų tyrinė
jimo, kuris šiandie tapo viešai 
paskelbtos, sako, kad stoka dra
bužių,’perpildymas stovyklų ir 
netikę sanitariškos sąlygos yra 
priežastim ligų epidemijų, ku
rios siaučia stovyklose: Bovvie, 
Texas, Funston, Kansas, Doin- 
pb.an Oklab.onria ir Sevier, South 
Carolina.

Apart Fimsbįmo stovyklos, nė 
viena kita stovykla neturi už
baigto ligonbučio ir tos labai 
apsunkina daktarus gydyme pa
cientų. Į

Jis rekom.e.nduoja paskubin
ti darbą, ypač praveditoe van
dens nuovadų..

Pager i n-i.m u t saiiito rtoių. są ly
gų. jis pataria, kad kievlenam 
kareiviui visose, stovyklose butų 
pavesta 50 ketvirtiiiniųj j.iėdii 
grindų Dabar to uekuriuose at- 
siitikimuose skiriama tik 2(1 pė-

NEW YORK. — Dr. Henry 
Dwight Chapin, žinomas vaikų 
ligų specialistas, kalbėdamas 
prieš New York Academy of 
Medicine sekcijų užreiškė, kad 
New Yorko viešose ir parapiji
nėse mokyklose kenčia nuo ne
ganėtino maitinimo 120,000 vai
kų ir kad 240,000 vaikų, iš visų 
1,000,000 vaikų, esančių mokyk 
lose, yra anferubežiaus prie ne- 
damaitinimo.

Dr. Chapin. sako, kad .svar
biausia to priežastim yra kare, 
nes algos niekur proporcionaliai 
nepakilo palyginus su pabran
gimu pragyvenimo,.

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, I))., on November 
19, 191.7, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

paskoun ANGLO Ali.

II) ir 11 guay į i-askobi iiM’ A mgliii paj- 
b'O0(MW doleriu..

19 žmonių žuvo aut Suv. Valsti
ją submariiHJS, 5 išgelbėtu

WASHINGTON, gr. 18. — 
Panedėlyj po piet, namų vande
nyse, submartoai F 3 užvažia
vus ir paskandinus Amerikos 
submariną F 1, žuvo 19 žmo
nių.

Submarina F-^3 išliko nepa
žeista ir išgelbėjo- 5 žmones nuo 
jos paskandintos submairnos.

Sekretorius Daniels paskelbė 
apie nelaimę vėlai šiandie tru
mpu pranešimu., kuris nepaduo
da jokių smulkmenų...

Subnaarina F 1. sumušė pa
saulio rekordą, nuroleidimo gi- 
lu.in.on, kada .į,i rugsėjo mėn. 
1912 m. San IFnm.ctsco užlajoj 
ties Diabl’o siiiailuma. nusileido

Tvue translaiioo filed \viin the post- 
mastei’ at Chicago, 111., on December 
19. 1917, as '''‘''uired by the act of 
Dctober G, 1917..

PASKANDINO U [.AIVŲ
ANTPILE LILYJE.

Neužilgo prasidės ir tikrosios 
' taikos tarybos.

AMSTERDAM, gr. 17 (suvė
linta). — Pusiau oficialė žiiua 
išsiųsta iš Viennos panedelyje 
sako:

“Austro-Vengrijos, Vokieti j os, 
Bulgariojs, Turkijos ir Rusijos 
valdžios po pertraukimui imi- 
šių, tuojaus kaip 
bus pradės taikos 
bar yra renkami 
ir ko) jie atvyks,
mūšių delegatai Tirest Utovshe 
pradėjo neformales taikos tary
bas”.

greit galima 
tarybas. Da- 
plenipotentai 
pertraukimo

Nesusipratimai su 
(Ukraina

Boliševiili ai irengiasR prijjaži.nti 
UkramoH neprigulmybę. Ra* 
da aLsi.ss.ko- prijjažintr bolševi- 
ku.'i.

i
I 
♦
T
i > pripažinimo klausimą grynai 
f <rrn ♦hit ir had! ji apie tai ma- 
”i m;.iai paijo,‘bet’.'.vetimOs va) 
..lybes luri gupmsti, kad bolše 
vrku valdžia su d no de facto 
'aidžių ir todėl ton pripažinti 

'<*i.;e jos pa.uunhnia-jna važiuoti 
'nndiožhi.’ \

'line firuidation fileti \vith thc post-
♦ uj»tc» at ClMcago. )M., on Dcceiubci 
ri, 19i7, .*s i-eguircd by the act 
<wobcr G;*r9t7

< W ^TAVO IVm/SIŲB Fl 
NAHSiŲ hflNTFrn?RiijOH

5f

iXJNIMYNAS. gr. )8. Petro 
ti’ftdo bolševikų agentūra išleido 
/i.mi.i pranešimą;

Rūgštesnės kleros Atstovų 
.MMirinkime, pirmininkaujame*

♦ no Naviko ht sušauktame tikslu 
^uteSktj pagc-lbą ;f.rv.il<arns, se-< 

‘kami žmonės topo Areštuoti:
♦ ’epin, huvps vedėjas generalio 
-♦'dio, Skvmrov, buvęs finansų- 
Miinistonjos direktorius; Časla ;
♦tanev, buvęs dtiian^ų vice-mi-' 

tujtoris, Balanbanov, buvęs fi
li-Misų nmusterijos vū’e-direkto-: 
uus, Heyniaiin, direktorius Per 
.įjos ‘Mr.irok ivnno Banko.'*’

OTTAWA, Ont. gr. 18.
Šiandie, iki pietų gautosios bal 
savi n i.ų pasek imis parodo, kad 
valdžia turas didžiumą 48 vietų, 
trjs gi ibe.jotinos, kurių dvi pir 
m.iau priklausė valdžiai, b viena 
opozicijai ir 4 vielos, kurių rin- 
kimbi, tapo atidėti.
. Didelė didžiuma balsų išrink 
Dums ibieju pusių kandidatams 
yri ypatybė šių nnkimų. Taip, 
didelė didžiuma balsų Brodėno 
k mdidatų ir taip didelė didžiu • 
m.i balsų atiduota už liberalų, 
kandidatus liberalų šatiib’nkų <h- 
•striktuose, kad kareivių baisai, 
kada jie bus gauti ir pridėti, prie 
d^triktij. halsų, padarys -labai 
mažai :k rtumo tarpe išrinktųjų 
atstovų, ar tai remiančių Ro- 
hert Bordeną, ar jo oponentą 
Wifrid Laurier.’ ;

(Dabartinė konservatyvų vai-- 
dŽM, kurios preniieru yra Bor- 
den, remia koitokipcšją. Opozi 
cija — liberalai su savo vadovu 
Laurier, nors nelabai aiškiai, 
priešinasi kon'skripeijai. ‘ Tbde) 
ir Laimėjimas valdžios partijos 
—• lionse^atyvų’-toskaitdma ląi- 
n i ėj i m 11 k on sk ri pci j o s),

t < • ■ • V • V J

h'ue translation filed yvith, the ppst- 
master <it Cliicngo, 1JL, on December 
19, /917, u: <*xpHred by 4he aci/of 
October 6, 1917. . • , . <

AUKOTA ANGLIŲ . ,

VtosIKi&IK’IMAN ANT GUBBR 
W ATOKAUS GYVASTIES

Mesta prie Miuni) bomba.

»ACRAMWTO, Gal., gr, 18
Pereitą naktį prie namo Gali 

fomijos gubemat otraus W. D. 
•JtapHens mesta bomba, kuri te- 

*u.> : pirigd ima padare mažai
-Kiek ♦parde guher 

Hatoi*nus Ramą, bet nieko nesu* 
"reide Manoma, kad tai buvo 
P įdarytas nevykęs pasikėsini*

ZrURJCH, gi-. l'Z.- —Į.Ceęhįjos- 
mieste K.oiin, 35-pylios -į rytus, 
nuo P’ragos, užsidarė elektros 
dirbtuvė delei. stokos anglių. 49 
miestai ir mtosfebai yra be Švie
sos ir M dlidejėfi. dirbtuvės- ip

mas m t gubernatoriaus gyvas ■ 
tnie.s Priežasties- tokiam pasi
kėsinimui. nežinoma. Spėjama 
lik, kad tai gali būti vokiečių 
darbas.

Kerenskio, sakamsu aj’iniąa. 
pasirodęs Peti*ugrado apielto.-- 
kėse. Hiupaj^an.dos toižio-- 
kaito? ’ .

C01?ENH’AG-EN,.gr. 18. Iš 
Haparandos, Švedijos paimbežio, 
pranešama, kadi j B(‘.rij.ngske Tr- 
dende, kad. buvusia Rusijos pre-? 
m keras Kerensk is, ren.iĮ<arrrąs *ke-.- 
li.ų tūkstančių, jo kareivių, pasi- 
rodęs Petmgi-ado api.eJinkėse, 
Bolševikai, sakoma, siunčią 
prieš jį kariuomenę. , ,

Kerenskio su lig vėįįaui.sdi ga 
utomis žiniomis, buvo Fi.nląn- 
dijos miestelyj, kurto, jis pab,ė-

Trockio valdžios; : •
Dabartiniai rinkimai į .St'ri • 

.giamąjį .^Susirinkimą . parode,, 
kad buvusia1 premjeras topo iš
rinktos į tą Susirinki m,ą .tip.uo’ 
miesto Šamams .ir pietrytinės 
kariuomenės.

dir.
Stoka šiltų, drabužių šiuo šai

pu vėlaus rudens laiku, gen. Gor- 
gas nuomone, daug prisidėjo 
prie išsiplėto-jimo ligos plaučių 
uždegimo.

Bo'wie stovykloje, kur lavina
ma 36-ta gvardijos divizija, su
lig gen. Go-rgas raportu, bėgyje 
pąąkųttoio mėn. 41. kareivis pa- 
simirė nuo plaučių uždegimo, o 
.409 paimti ligonbutin. Tuo pa
čiu laiku, buvo ajtoi. 2,090 susir
gimų .tymais.

Funš'ton stovykloj, kur stovi. 
89-ta.. nacional(^s armijos divtoi.- 
j a, 4'1 mira nuo plati čių Uždegi-; 
,m.p Jj? f.89 .susirgo-; nuo męnto-. 
.gitLš‘mirę 20 kareivių, o susri- 
go 70., •

' Gem Gongas sako, , kad Sarti4 
tarėif;.sąlygos. Sevier stovykloj,' 
kur. .stovi 13-tl gvardijos divr-- 
7Aja,-.yrą .blogos.1 Pastarąjį mė-; 
.itesįdfbkareivių mira nuO-.ptoto- 
čtų. uždegim o-ir bu vo apiA 2000* 
susirgimų tymaik' • ..n’

BUENOS AIRES, gr. 1,7.
Šiandie Urugu.ay rei;[.nibb.ka. pa
skyrė. Ajngttjos l< reJj i i i i. $50..00()v 
000 ’l'a suma bus nflepozituota 
šalies bondsais. Uru.guay vai- 
džut. g va rantu o į a. paskola, p.j lai
kymui I<urso,

Truė translation filed with the post 
master at Chicago, III., on December 
19, 1917; as required by the ict of 
October 6, 1917.

REIK A L AUJIA KAč IU.

Vokiečiai paliejie Ijeilgamu. pri-.
f ■ • ■ ’ ■ ri

ata^tii b'50 riiėbao kačių..

V okliečia,); ptuika.n.dmo mg) u

LONIKINAS, gr. 18 • Pra
nešimai. apie Rusijos vidurinį 
padėjimą parode, kad mūšiai

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on December 
19, 1.917, as’reąuirod by the 
October G, 191,7. .. '

KAJOKAI’ ATSDiMJ?
R0-STOV4,

ICt of 
} i «. • •

Nugmklaya boliiėvikų raudonąją 
gyajrdi# .

PETROGRADAS, gr. 18. — 
Kazokai šiandie atsiėmė Bosą 
to.vtaa-TDonu. . Šiandie g^toieji 
pranešimai, sako, kad jie iipgto - 
klavo bolševik ų raudonąją, gva:-.-

True translation filed w.fh tho )k>št‘ 
master at Chicago, 111., on December 
19, 1917 as repuitod by the act of 
October G, 1917.

PORTOGALU A SU TAJJU •
NINKAIK •

True translation filed with the.posG 
maste? at Chicago, III., oh Decenlbėr. 
19. 1917, ,as rėcĮoiTed lVy thA'ttct 'of: 
Octpber :. . ’ ’
žEMOŠ AtGOS ME1RGAJTeW

. VaJ‘«iži$' moka.’ morgftotėma ž&-
■ męšimėii už i pragywmm;ptias ..

’/ > *4 J •< I * ’ ' » ■ *
/ ? . ygas<!.' -.

’ -WASfflNGTON, gr. 18. —. 
.Prezidento \>V’iLson.o atkreipta'a--
- tidii į.tą .faktą, kad. agrikuIturoH, 
toėpį)’ ■ samdo mergai^.
:f.ės, kurioms! moka daug žėmes« 
-nę .ajgą, negu, pragyvenamosios 
algos, kaip jos yra. įstatymų nu
statytos, daugelyje .valstijų ir. 
darbininkų, organizacijų*

■ Toms -’niergaitėms mokapią 
$25 ' į nšėaesį ■ ištempiant- se
ną. įstatymą. Leidžiantį departa- 
mėnlui Šamdiyties laikinai 6<.st.U'-' 
dentus-pagelbininkųs’''' — vaiki
nus ir mergaites, kurie nori ka
rtu- mokintieji .. laike vakacijų. ;

• ■ Tačiau? tosios mergaitės dirba 
kaipo klerkai ar ‘'patyrę darbi-.

WASHING']?ON, gr 17
Sulig Bėlgijbs oftcialio informą- 
cijų. biuro, m.ayoraš \Antwėirp' 
priemiesčio Nėėr gavo patiekto 

*mą nuo'.Voltiėliijps Valdžios pri-'- 
statyti ja.i 400 riebių kiičių. Mie
stelis Hliideidjdht -irgi gaVo i?e;i- 
katovim^ įri.što.tjdi^ 150 kačiųr 

čManonto, I<ati?didėlLš'' - trukumas, 
'riebalų Vokietijoj verčia valdžią- 
)*ėk.vizuoti.''užimtose teritorijose', 

"ir hamimuš" lėpihti.ritoš.-\ - •.

True translation filed wfth' tho poat- 
Anaster at GhieagęullU on .December 
19, 1917; as rėgurred by the act of‘ 
October Gi 1917? '*
’tekKALAUJIA UžCTMMO AR-
‘ sveikais..;- -.
i t ’i \ ‘ *• ’’

ąmešė būtom . * 
•; ų • • T;

‘ ’wASH.i:(NirTON;!. gr.. .. 18.

Ątotove BAnkin '.iš/Montana'-įne
šę atstovų., bute rezoliuciją, tuo-; 

’jiitis ištirti istovykJbis;" ■ -Kaipo, 
priežastį 'tokiam, tyrinėjimui; 

’p'aiftiodamn. 'vieši pranešimai a- 
pie tabai blogą: ‘ sabdtoriškunid 
te sveikatos padėjimą Mills ka- 
čeivii)''Stovykloj, Hempstead, L.

WASHiNGTON, gr.' 18 - 
Portugalijos legadija šiandie vėl 
užginčijo, kad paskutinė revo
liucija tapo sukurstyta Vokieti
jos ar jos agentui ir užrerškė -.įlinkai” ir atlieka, didžiumą nuo*-
Lisbonos- valdžios ištikimumą lat didėjaučioi departamento da- 
talkiiiiuk ams ir j ų m kalto. rbo. • . :;

LO NI10 N AS,, gi* 18. ’ — S pi ig. 
EKchange Teieįprapfr panešimo 
iš Copeų/iągeno, Vokietijos so- 

! ciaiLstųj vadovas- Philip Scheįde- 

mann yra St.ockhoJ.me, ar kelyje 
į ten, te pangermanų. laikraščiai 
klausi a ko jis ten . yąžiuo j a. . 

•. Atsakydamas. į; tą. klausimą 
socialistų - . organas . Vorwaęrts 
sake, kad ’Scheidemaųn dirba už 
tą, Cfko 99 puoš. Vokietijos ižmo-

. tojų, nori,.? toigų taiką.” . , purtyvis.

k.-id iš PeJrogrado yra siunčiama 
į pietus kariuomenė . ..

I.š Kijevo pranešama, kad lai 
k e t Ikrai mečių kareivių nngto- 
kJavimo bolševik ų turelių atim
to iš pastoriijų 72 kan.uolės, 330 
kulkosvaidžiu ir 5,000,000 pa'l 
ro-nų.

’ Kituose pranešimuose sako
ma, kad R unijos valdžios komi 
sarai rašų ultimatumą Ukrainos 
Radai, pripsžindbmi Ukrainos 
iiėprigųl.mybęf’ bet'/ reikalauja’ 
u maus paaišk-inimo 'Ratlos atri 
nešimo’ į- bolševi-kų valdžią.

;,,RAda iš)e»dd»prw(Teš«ną,' ati>i 
šakahtĮ pripaAuxtii» innrdres ko 
mišanis kaipo viuos’Rusijos vai 
džiąt'l*itoa> vgi Ponavo Kaukazan, 
įSiberija- ir kitQ« -Busijos" dalį.s

LONJKJNAS, gr,. 1.7. — Vo
kiečiai-. ar;i|)u.(ilyj Šiaurės juroje, 
paskandino vieną angių ir 5 neu- 
traLius laivus; R anglų torpedi
nių laivų natomtoją! ir 4 minų 
gaudytojus,

Pirmsais adm irailijos lordas 
Sir Erię Geddes šiandie.paskel
bė • ¥ v ' 
ke užpu
plaukusio iš Škotijos• į -Norvegi- 
j ą.' Viso paskandiniųj\į. ■ pirkly • 
b*inių La ivų ą halpa-bu.vo 8,000 to-

;! ”’v ■' ' '' t
t • ‘ to ’ ’ • • t

Ądtm iraitiąds finansų>seltreto-
■ritus• J-. ;M^mąra?.šįapiii.e -.prą--.-

1 nešė.’ątatovų -bute; ka d du:, neu <-
' tralini-piridybinja i blaivai* ir ■
! jų. JąivąsA-pa(ąką^into.-> tieai<Ty.->
..ne,.,, - J .
*!-?; *.*. to. ' ‘ ..

■- ųŠir Eric Geddes .'pranešimas/ ^turi. savo^-valdžias.' • 
sako, kad prtklybinius . Laivus-. ___________________
•lydėjo' naikintojai Paririlge teji 

•Ptelew. Pairtridge . paskandinta 
to Pelew pagadintas. .

a u ret

kaoMįe nuostoliai įvyko lai • 
įmo ant- konvojaus,

19,.. 1917, .33. - peųurred' by • fhe, aet - p f 
October-G, ■ 1917r>< • • - ~ : ( ;• .

’’ ‘ BALSUOS APTE MOT0RŲT‘Z;
Z '. - ■ BĄLSAWM4., ■! ■. ./

- 1. '1'i1 .... • - -• -■

■ priedą-prw'’konstitu©i|oH 
sau»io 10 <.

; ■ w*sfflNG-'toN, - ®į-, ;
i Laikinai kovą atstovi, bulė tarp, 
teisių -komitetu ir naujų balsavi-' 

; mo komitetu šiandie .pertėa ule ta. 
‘Kalėdų, ateritogomis. .. , ’ '

- Sūri:taikyta. leisią--komtte- 
1 tu, kądx konstitucijos • priedas,', 
suteikiputis • moterims '1 lygias? 
balsavimo teises, ‘buk batau^ja- 
' maš atstovų ;bute - sausio' 10 d. 
Tai yra. padąėytaš kompromi
sus toq:ie leisią komiteteį:te nio- 

' terų tarfsa.vim'0 komiteito. •..

^BOSTON, . .
maypru topo- išrinktos Andrei 
J. J?eter%> ^uyęs, valstijos iždo 
sekretoriaus pagetoirunkaSsvhe-

T Bostono^

l alkftH - -

■ Bavusis Rorimgakjos
ras )^Bbad«vkrt>ris-t4tpo -nuvers
tos paskutinėj- revoHwe.i?jč>jr tapc

: Hri-nepa ■
>?iJbaigs - jia
-bu vo trinkta •ir-- «**» ndku’Ub.sav o • 
Atdari yyia-atvyko '’^MadMdą.-■ ■ f

• eikite; j; ta# --(ukuaė:

4va»i ■ kurio#. ak-eUna ■>

iii jusų dienrašty K‘
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True translation filed with the post- 
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Keisti diploma
tijos keliai.

Aglijos ir Amerikos laik
raščiai staigu ėmė skelbti, 
kad talkininkai ketiną pri
pažint dabartinę Rusijos va
ldžią, idant nedavus vokie
čiams pavergt Rusiją.

Bet kas atsitiko, kad tal
kininkai dabar ėmė gailėties 
Rusijos?

Įvyko mūšių sustabdymas 
tarpe Rusijos ir Vokietijos; 
tarpe tų dviejų šalių prade
da atsinaujinti draugiški ry- 
‘iai; tarpe jų prasideda pirk- 
lyba, ir žada tuoj prasidėti 
derybos apie galutiną susi
taikymą.

Jei spręst pagal tas tele
gramas, kurios ateina iš Eu
ropos, tai Rusija stovi ant 
slenksčio separatinės taikos 
su Vokietija. Todėl talki
ninkai staigu ima rodyti jai 
savo simpatiją!

Bet juk pirma talkininkai 
grūmojo Rusijai aštriausio
mis represijomis už mėgini
mą susitaikyt su Vokietija— 
ryšių pertraukimu, prekių 
siuntimo sustabdymu, finan
siniu boikotu ir net kare. 
Kada Rusija dar tik pirmus 
žingsnius darė prie susitai
kymo su Vokietija, tai jai 
buvo grasinama; kada Rusi
ja rengiasi padaryt paskuti
nį žingsnį prie taikos su Vo
kietija, tai jai pradedama 
rodyt prielankumas. •

Aišku, kad nuosakumo ši
tokioje politikoje nėra. Tal
kininkų diplomatai neper- 
matė keletas savaičių atgal, 
ką jie turės daryti šiandie. 
Ir dabar jiems priseina len- 
kties prie to šulinio, į kurį 
jie pirma spjaudė.

Bet blogiausia yra tai, kad 
savo trumparegiška politika 
talkininkai stiprina Vokieti
jos valdžią. Iš gero noro, ar 
iš bėdos, Vokietija neatsisa
kė tarties su Rusijos valdžia 
ir dabar ji yra taikos apašta
lo ir demokratijos pritelio 
pozicijoje.

Amerikos laikraščiai ne 
be pamato išreiškia baimę, 
kad Vokietijos militaristai 
stengsis išnaudot musių per
traukimo laiką agitacijai, 
Rusijoje, prieš talkininkus. 
Bet juk labiau, negu vokie
čių agitatorių žodžiai ir bro
šiūros, agituos rusus prieš 
talkininkus tas faktas, kad 
talkininkai atsisako daly- 
vaut taikos derybose kartu 
su Rusija. Militaristiškiau- 
sioji ir autokratiškiausioji 
Europoje valdžia išrodys 
Rusijos (ir centralių valsty
bių) žmonėms esanti dides
niu taikos draugu, negu tal
kininkų šalių valdžios.

Ne be reikalo taip-pat bi
josi Amerikos laikraščiai, 
kad Vokietija gali įgyt Rusi
ją ir savo pirklybos tikslams. 
Jeigu talkininkai butų lai
kęsi išvien su Rusija ligi ka
rės galo, tai jie butų paskui 
turėję toje milžiųiškoje ša
lyje didelės pirmenybės 
prieš vokiečius. Bet jeigu

Vokietija susitaikys su ru- Ar jie galvoja ir kalba tei- visuomet esti aišku, kas yra darbo bei komunikacijos 
sais anksčiau, negu su talki-singai? o ‘ / . . _ /
ninkais, tai ji tenai užgrobs Išdalies taip, išdalies ne. pavyzdyje tame klausime žinkeliai, kasyklos, žemė —

Jrinkas savo pramonijai. Tal-J Tiesa yra, kad partijų veikė-1negalėjo būt abejonės, 
kininkai gali kad ir visą pa
saulį pasidalint tarp savęs, 
bet jeigu Vokietijai teks rin
kos Rusijoje, tai ji bus lai
mėjus daug daugiaus, negu 
ji galėjo svajot prieš karę.

O įleist vokiečius į Rusiją 
talkininkams nebuvo jokio 
reikalo. Visi šansai įgyt tos 
šalies rinkas buvo talkinin
kų rankose, koliai ėjo karė 
tarp Rusijos ir Vokietijos. 
Be to, ir revoliucinės Rusijos 
valdžios daugiau kaip per 
pusę metų laiko dėjo visas 
pastangas, kad palaikius 
kuogeriausius santykius su 
talkininkais. Bet talkinin
kai tą progą atstūmė nuo sa
vęs.

Dabar jau jie patįs mato, 
kad tai buvo didelė klaida. 
Bet ar jie turės drąsos ati
taisyt ją? Butų visgi keis
ta, jeigu pasirodytų, kad au
tokratinė šalis pergali demo
kratines šalis ne vien mūšių 
laukuose ,o ir diplomatijos 
dirvoje. Ne tiktai keista bu
tų tatai, o ir pragaištinga, 
nse autokratija tuomet su
neš autokratija tuomet su
stiprėtų morališkai.

sais anksčiau, negu su talki- singai? 
ninkais, tai ji tenai užgrobs

Partijų baubai”.
Daug gabių ir nuoširdžių 

žmonių dejuoja, kad musų 
visuomenės veikėjai per
daug bijosi “partijų baubų”. 
Tie veikėjai, girdi, dažnai 
sugeba teisingai suprasti tą 
arba kitą visuomenės reika
lą ir atranda teisingą kelią 
tam reikalui pasidarbuoti, 
bet juos sulaiko “partijų 
baubai.”

Klerikalas veikėjas, saky
sime, mato, kad yisiems A- 
merikos lietuviams reikėtų 
padaryt bendrą seimą ir pa
sitart apie Lietuvos reika
lus. Bet jisai atsimena, kad 
lietuviai turi dvi priešingas 
jo partijai sroves —- socia
listus ir tautininkus, ir jisai 
pabūgsta, kad tos srovės 
seime nepersvertų jo parti
ją ; todėl, ažuot stojęs už be
ndrą seimą, jisai ima agituot 
už atskirą “katalikišką” sei
mą. šituo budu rudenyje 
1914 m. vietoje vieno visuo
tino seimo, įvyko du seimai: 
klerikalų seimas Chicagoje 
ir socialistų bei tautininkų 
seimas Brooklyne.

Arba imkime tautininkų 
veikėją. Kada buvo rengia
masi prie Lietuvių Dienos 
pereitais metais, jisai gerai 
numanė, kad tas darbas tik
tai tuomet pilnai pąvyks, 
kuomet jame dalyvaus visos 
musų jiegos. Jisai žinojo, 
kad lietuviai socialistai turi 
daug jiegų ir gali būt tame 
darbe labai naudingi, bet ji
sai buvo piktas ant socialis
tų už tą nepasisekimą, kurį 
turėjo jo partija Brooklyno 
seime, ir jisai padarė sutar
tį su klerikalais nepriimt so
cialistų j bendrą darbą. Va
rinėdami kerštus prieš soci
alistus, tautininkai padarė 
kenksmingą visuomenės rei
kalams bloką.

Panašioje rolėje daugelis 
dabar mato ir socialistų vei
kėjus. Kova už Lietuvos lai
svę reikalauja visų musų 
srovių susivienijimo ir įstei
gimo bendros tautinės tary
bos. Socialistai tą dalyką 
galėtų lengvai suprasti, jei
gu jų negąsdintų “baubas”. 
Jie bijosi dėties su kitoms 
partijoms, kad nepakenkus 
savo partijai, ir todėl, ažuot 
pritarę visų partijų vieny
bei ir bendros tarybos idė
jai, jie atmeta jas ir skaldo 
lietuvių jiegas, kenkdami 
Lietuvos reikalui.

Taip galvoja daugelis ga^ 
bių ir nuoširdžių žmonių, ir 
jų balsai nuolatos girdėt 
spaudoje ir susirinkimuose.

jai dažnai pastato savo par
tijų labą augščiaus už viską. 
Partija, ažuot buvusi tikti^ 
įrankiu tam tikriems tiks
lams atsiekt, darosi jiems 
tikslu. Ne partiją jie sten
giasi pavartot visuomenės 
reikalams, o visuomenės rei
kalus panaudot partijos la
bui.

Partija šitokiems veikė
jams ištiesų yra lyg koks 
“zababonas”, “stabas”, “die
vaitis” arba — jeigu norite 
—“baubas”. Jos garbinto
jas yra parangus padėt ant 
partijos aukuro viską — ir 
tiesą, ir teisybę, ir dorą, ir 
visuomenės gerovę.

Tokių partijos “zababono” 
garbintojų rasi ir tarpe kle
rikalų, ir tarpe tautininkų, 
ir tarpe socialistų. Kur jų 
yra daugiaus, sunku ir pa
sakyt.

Bet, kaip nebūtų blogas 
šis apsireiškimas, ant jo ne
reikia visus šunis karti. To- 
li-gražu ne visi partijų ne
sutikimai pareina nuo to, 
kad partijų vadai arba na
riai stato savo partijas aug
ščiaus už viską; ir anaiptol 
ne visi net ir grynai partiji- 
niai siekimai yra paniekini
mo vertas dalykas.

Partija turi savo suprati
mus apie visuomenės labą ir 
apie budus jam tarnauti. 
Žmogus todėl ir stoja į tam 
tikrą partiją, kad jisai ma
no, jogei tos partijos supra
timai yra teisingiausi. Jei
gu tad jisai nenori tame ar
ba kitame klausime eiti iš
vien su kitos partijos žmonė
mis, tai tas faktas dar visiš
kai nereiškia, kad jisai yra 
savo partijos vergas. Gaji 
būt taip, gali būt ne.

Be to, kartai net ir siau
rai partijinio reikalo gyni
mas gali būti ne tiktai pil
nai pateisinamas, o ir prakil
nus, visuomenės žvilgsniu, 
darbas. Imkime, pavyzdžiui, 
augščiaus minėtąją Lietu
vių Dienos istoriją. Kleri
kalų ir tautininkų vadai su
siuostė slaptoje konferenci
joje ir nutarė įsteigt bendrą 
komitetą tomis sąlygomis, 
kad jame pusė vietų (6) tek
tų klerikalams, trečdalis vie
tų (4) tautininkams, o soci
alistams*— tiktai šeštadalis 
(2). Tos sutarties tikslas 
buvo aiškus: pakenkt socia
listams; padaryt taip, kad 
parodžius socialistų “silpnu
mą” žmonėms, ir kad su
siaurinus socialistų rolę Lie
tuvių Dienos darbe. Ar so
cialistai turėjo teisės atmest 
šitokias sąlygas?

Žinoma, kad turėjo. Tau
tininkų ir klerikalų spauda 
šaukė, kad socialistai, nepri
sidėdami prie jų, sutrukdy- 
sią aukų rinkimą; ir jie sa
kė tiesą. Bet, to neveizint, 
socialistai pasielgė visai tei
singai, organizuodami aukų 
rinkimą skyrium. Jiems bu
vo daroma skriauda, todėl 
jie turėjo teisės priėšinties, 
nežiūrint to, kad nuo to tu
rėjo nukentėt visuomenės 
reikalas.

Kaip tatai sutaikyt su au
gščiaus išreikštąja musų 
nuomone, jogei partijos rei
kalai neprivalo būt statomi 
augščiaus už visuomenės rei 
kalus? Labai paprastai. Ta 
skriauda, kurią norėjo pada
ryt tautiškai - klerikališkas 
blokas socialistams, buvo ne 
vien partijos skriauda, o ir 
visuomenės skriauda. Nes 
ėlgties neteisingai reiškia 
ardyt visuomenio sugyveni
mo pamatą, — visviena ,ar 
ta neteisybė bus atkreipta 
prieš atskirą asmenį, prieš 
partiją, prieš tautą, prieš 
religinę organizaciją

teisinga, o kas ne; bet musų priemonės — fabrikai, gele-

Klerikalai su tautininkais 
nor.ėjo padaryt socialistams 
tą, ko jie nebūtų norėję, kad 
jiems patiems butų padary
ta. Šitą savo neteisingą da
rbą jie rėmė visuomenės rei
kalu ir sakė, kad tam visuo
menės reikalui socialistai 
privalą paaukaut savo parti
jos labą. Bet ištiesų, tai so
cialistų pusėje buvo taip-pat 
visuomenės reikalas: jie ko
vojo ne tiktai už savo par
tiją, o ir už teisingus santy
kius musų visuomenės gyve
nime. Klerikalų ir tauti
ninkų pusėje buvo partijos 
reikalas (pastanga susilp
nint socialistus) ir visuome
nės reikalas (pasekminges- 
nis aukų rinkimas); bet ir 
socialistų pusėje buvo parti
jos reikalas (gynimas savo 
partijos) ir visuomenės rei
kalas (kova prieš klerikališ- 
kai-tautiško bloko apgavys
tę). Vienok, kuomet parti
jų reikalai abiejose pusėse 
galėjo būt lygios vertės, tai 
visuomenės reikalas sociali
stų pusėje tikrai buvo augš- 
tesnis; nes kaip tenai nebū
tų svarbu surinkt daugiaus 
aukų nukentėjusiems dėl ka
rės Lietuvos žmonėms, o ap
gint teisingus santykius vi- 
suomeniam gyvenime yra 
dar svarbiau. Jeigu žmogus, 
pavyzdžiui, papildytų vagy
stę, idant galėjus pavogtais 
pinigais paremt prakilnų ti
esią, tai jisai vis dėlto butų 
(bent prie normalių sąlygų) 
ne labdarys, o piktadarys.

Taigi tas, kas ant pažiūros 
išrodo vien partijos reikalu, 
gali neretai būt svarbiu vi
suomenių reikalu. Todėl ne
reikia skubinties viską nie
kint, už ką stoja partija, kai
po partija. Pirma, negu ė- 
mus smerkt partyvfiškumą 
ir prikaišiot savo oponen
tams “baubus”, reikia tikrai 
sitikint, ar tokie smerki

mai ir priekaištai bus teisin
gi. Niekint partijas ir par- 
tyviškumą už tai, kad juo
se dažnai apsireiškia blogų 
dalykų, butų tas-pat, kaip, 
anot tos vokiečių patarlės, 
“su vandeniu liet iš vanos 
kūdikį”.

Partijos turi savo didelės 
reikšmės visuomenės gyve
nime. Tą reikšmę joms pri
pažino jau ir tautininkai, ku 
rie iš visų musų srovių pasi
žymi didžiausiu negabumu 
klibint savo smegenis. Ne
reikia tad mėgint prašalint 
partijas nuo visuomenės kla
usimų rišimo; nereikia ra
gint žmonės, kad jie, vardan 
to arba kito dalyko, užmirš
tų savo programos ir atideg
tų j šalį savo idealus (savo 
idealus gali, kada nori, pa
dėt ant lentynos tiktai tas, 
kas juos nešiojasi kišeniuj, o 
ne savo sieloje). Reikia su
rast, kas yra bendra tarpe 
atskirų partijų, — jeigu no
rima suvienyt jas prie vieno 
reikalo. O jeigu nieko ben
dra tarpe jų neatsiras, tai 
neverta nė mėgint jas vie- 
nyt. Gulbė, vėžys ir lydeka 
geriau atlieka savo pareigas, 
eidami kiekvienas savo ke
liu, negu įkinkyti į vieną ve
žimą.

Klerikalai dar vis šūkau
ja apie socialistų “milionus”. 
Kad retkarčiais koks turtin
gas žmogus įstoja į socialis
tų partiją, tai baisus daly
kas.

Bet ar socialistų mokslas 
draudžia turtingiems žmo
nėms būt socialistais? Ar 
jisai liepia socialistams iš
dalint savo turtą, ubagams? 
Ne. Socialistų mokslas ske
lbia ne turtų išdalinimą, o

ar permainymą visuomenės tva 
prieš kokią kitą visuomenioĮrkos. Tiktai tada, kad svar- 
organizmo dalį. Žinoma, ne rbiausieji darbo įrankiai ir

priklausys visuomenei, o 
privatiniems asmenims, 
pasiliaus darbo žmonių 
naudojimas.

To paprasto dalyko kleri
kalai nepajiegia suprast, 
nors jie diena iš dienos pliau
škia apie socializmą, steng
damiesi “sukritikuot” jį.

ne

iš-

“Laisvė” atsiminė apie se
minariją. Sako: “‘Laisvės’ 
redaktorius jau tuomet mo
kėjo kritiškai žiūrėt į men- 
ševizmą, kuomet ‘Kovos’ re
daktorius dar sėdėjo Kauno 
kunigų seminarijoj”.

Gerai. Bet kokiam galui 
ji anąsyk taip piktinosi, ka
da “Naujienos” užsiminė a- 
pie “dvasiškos seminarijos 
kleriką” ? Tada buvo ir “ne
logiška”, ir “nežmoniška”, ir 
visaip kaip. O dabar tata 
jau yra ne tiktai “logiška” 
ir “žmoniška”, bet ir “malo
nu”.

Sunku yra suprasti žmo
nes, kuriems vieną kartą du
syk du yra keturi, o kitą ka
rtą — penki.

susipratusieji darbininkai rėmė 
juos; socialistai daro taip, idant 
palaikius darbininkuose vieny
bės jausmą. To, deja, negalima 
pasakyti apie a'idoblislus.

Sabotažas.. “Jai jus išėjote 
streikai!, jei jus tapot sumušti— 
sako aidoblistai darbininkams 
nenusiminkite; neužmirškit, kad 
jūsų rankose paliko da vienas 
ginklas—sabotažas”.

Kas gi yra tas sabotažas? Ši
tas žodis paeina iš franeuzų žod
žio “Sabot” — mediniai batai 
(klumpiai). Mat pasakojama, 
kad Francijos darbininkai, šil
ko audėjai, kaip susipykdlavo su 
samdytojais, tai ir mesdavo ma
šinon savo medinius klumpius. 
Suprantama, kad šitokis žygis 
išeidavo ne ant sveikatos maši
nai. Taigi, pažeidimas arba su
gadinimas mašinos laike streiko,į!

PUS-BALSO SYSTEMAS
Kaip smuiką iš
simokinti graiit 

j trumpą laiką 
per pus-balso si
stemą t ai j) yra 

lengva ir aiškiai, 
kad net dyvai 
kaip muzikos 

kompozitoriai 
nesinaudojo jąja 
anksčiau.
Privatiškos lek
cijos ant smui

ko®, mandolinos, 
gitaros ir har
monijos. Taipgi 

Orkestrą 
Praktika 

NAUJAGADYNIŠKA 
KONSERVATORIJA 

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

i Kazimieras Gugis

Unijų klausimu
Šis kis apie I. W. W.

(Tasa).

Tiesa, aidoblistai sako, kad 
tikro generalio streiko da nebu
vę. Bet jųjų nuomone genera- 
lis strekas turįs įvykti, ir tatai 
busianti socialė revoliucija. Vie
nok abejotina, ar jis kada įvyks. 
Ištikro jei darbininkai bus jau 
tiek galingi, kad įvykinus aido- 
blistiškų generalį streiką, tai 
jie bus tokie galingi, kad paė
mus -šalies reikalų vedimą ir vi
są jos išdirbystes ir paskirtymo 
priemonių tvarkymą įsavo ran
kas be jokio streiko, šitokiam 
Įdėsimo susipratimo išsivystyme 
darbininkai jau senai turės galę, 
kad be streiko viską užvaldžius. 
Tiesa, gali Įvykti persivertimo 
laike ir streikų; socialistai ir tai 
daleidžia. Bet jie nesako, kad 
perversmas būtinai turi įvykti 
tik generalio streiko formoj.

Keletas žodžių apie šios šalies 
socialistus ir streikus. Aidoblistų 
pirmutinis prikaištas, kuomet su 
juo susiginčija socialistas, būna 
tuojaus šitokis: “Jus politikie
riai”. šitas žodis turi aidoblisto 
užreiškime dvigubą prasmę. Vie
na, juo aidoblistas stengiasi pri
lyginti socialistus prie buržua
zinių politikierių, kaip, pavyzd
žiui, demokratų ir republikonų 
ir antra—nurodyti, buk socia
listai pripažįstą politinį veikimą 
vienatiniu tinkamu darbinin
kams kovos budu pireš kapita
lą. Bet tai juk yra nelisa. Ko
kis socialistas darbininkas nepri
klauso prie tos ar kitos unijos? 
Tokio sunku surasti ir su žibu
riu dienos šviesoje. Antra, So
cialistų Partija, kaipo tokia, nie
kuomet neatsisako remti strei
kų. Visas savo spėkas, savo spau
dą, savo aldermanus ir majorus, 
savo kongresmanus ir kalbėto
jus ji paveda streikininkų reika
lu.—Kaip ir pridera daryti dar-

ar po streiku, kad atsiekus tuo 
budu savo ypatingus tikslus ir 
vadinama sabotažu.

Aplamai gi imant, sabotažu 
vadinama kiekvienas darbinikų 
žygis, kuriuo stengiamasi užgau
ti kapitalistų pelnus, “pažeisti 
jųjų kišenių”, kad tuo budu pri
vertus kapitalistus išpildyti dar
bininkų reikalavimus.

O kadangi “užgauti” kapita
listų kišenių galima įvairiais bu
dais, tai ir sabotažo formų yra 
įvairių-įvairiausių. Visupirma, 
pavyzdžiui, aidoblistai pataria 
vartot sekamą sabotažo formą: 
dirbti pamažu. Esą, už menką 
mokestį ir darbas menkas. Sam
dytojai, girdi, hiatydhmi, kaip 
prastai darbininkai atlieka dar
bą, k;Mp jie tos gyvi vaikščioja, 
sutiks mokėti didesnę mokestį, 
kad tik darbininkai smarkiau 
dirbti sukrustų. Kita sabotažo 
forma, tai pasakojimas teisybės 
apie tais prekes, kurios yra iš
dirbamos ar užlaikomos sabo
tažą praktikuojamoj vietoj. Te
gul, pavyzdžiui, sustreikuoja res
tauracijų darbininkai, bet nieko 
negali laimėti. Darbininkai su
grįžta (Darban ir ima vartoti sa
botažą. iTe pasakoja kostumie- 
riams visą teisybę (žinia, kar
tais ir pameluoja) apie pardavi
nėjamas prekes. Kadangi dau-

sta, tai kostumeriai, išgirdę tik
rų papasakojimų apie parduo
damų produktų vertę paliaus 
lankę nuolatines vielas. Biznis 
smuks. Kapitalistas gi ma
tydamas tatai, bus priverstas 
prasyti darbininkų paliauti var
tojus sabotažą ir sutiks išpildyti 
reikalavimus. Taip kalba sabo
tažo užtarėjai.

formos yra ramaus sabotažo for
mos. Aidoblistai taipgi sutinka, 
kad ramaus sabotažo vietomi ga
li neužtekti, todėl jie rekomen
duoja darbininkams griežtų 
priemonių griebties. Apie sabo-

žiiui sako: Užtenka nusipirkti 
žinomos medegos, už pora cen
tų, ir lokomotivas, kaštavęs ke
liolika tūkstančių dolerių gali ei
ti velniop. Keletas lokių atsiti
kimu su lokomotivu (garvežiu) 
ir, girdi, kompani jai prapuls no
ras samdyti skebus ir jų pagel- 
ba varyt darbų. Kapojimas te
legrafo vielų, ir kitokios prie
mones laike straikų ar po strai- 
ku, taip sau yra tam tikros sa
botažo formos.

Vada visokius reikalui, kaip kriminalUkuote 
fr cMUtkuose teismuose. Daro 

ttata* dokumentui ir popieras.

Ifaroų Ofisas:
IHl 8. Halsted St.

Ant trečių lubų
Te). Drcver 1310

Miesto Ofisas: 
137 i. Beartam II. 

1111-13 Bnhy Mf.
TaL Central 4413

Nariai Cook County R«<] Estat« Taryta* 
A. PETRATTS & CO.

Real Ebtat* Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieras 
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvi 
kampas Halsted Drover 2443

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.fi. Wfegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
3325 So. Halsted St., Chi eago.

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
giją Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Valandos nuo 5 iki 9 vakare. 

Dr K. NURhAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago. 
K am p. Milwaukee ir North av. 

Tel. Humboldt 4613.

Dr. K. ūrangelis
DENTISTAS

Nuo Gruodžio 1 d. Šių mėty 
Ofisas atdaras kasdien iki 

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

3261 SO. HALSTED STREET 
Phone Drover 5052 

Chicago

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 
Į Prie šių kainų priskaitoma Ir 

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

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas
K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

^MOKYKLA
Jei nori greitai ir pasekmingai išmokti Angli

škai kalbėti, skaityti ir raSytl, tai lankyk musų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.lstoriJoe Laiškų Rašymo 
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” " ”

•Aritmetikos

tija remia net ir lokius streikus, 
kurių ji visai neužgiria, nes dau
gelis streikų būna paskelbti be 
rimto apgalvojimo. Socialistų 
partija rome Lovvrcnco straiką, 
rėmė Colorados, remia ir tebe- 
riame daugybę kitų straikų;So- 
cialistų partija remia ir aidoblis- 
tų vedamus straikus nežiūrint 
to, kad aidoblistai prie kiekvie
nos progos nepamiršta niekinti 
ją. Socialistai taip daro ne norė
dami intikti kokiai nors unijai, 
bet iš prijautimo tiems žmo
nėms, ką susikirto su kapitalu. 
Socialistai remia straikus ir tuo
met, kuomet mato, kad jie bus 
pralaimėti, jie daro taip dėl to, 
kad ir pralaimėjus pas darbi
ninkus užsilieka jausmas, jogei

J. .ji! —...1 <--------------------------------

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Lotynų ” Š.V.Pilietybės Gramatikos
............... i Geografijos Retorikos, ir tt.
Ir GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
ai&kinama lietuviškai.

American College Preparatory School
3103 S. Halsted St. Chicago lu_.

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

Saugioje ir Tikroje Bankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE 1SLAND AVĖ., kampas 19 gatvės.

V. F. MASHEK 
prez. Pilsen Lumber Co.

J. PESHEL
sek r. Turk Mnfg. Co. 

OTTO KUB1N 
Co.

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidentas 

WILLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Lee 

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidentas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

WALENTY SZYMANSEI
pirklys
H. E. OTTE 

vicc-prez. Nat. Citv Bank
GEO. C. WILCE

vice-prez. T. Wilce
JOZEF SIKYTA

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

Co. prez. Alias 
[Brewing Co-

IMPERFECT IN ORIGINAL
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P.K.BRUCHAS
Didžiausia ir 

Seniausia Lie
tuviška Laik
rodėlių Krau
tuvė Chicagoj.

Pirk teisingoj vietoj Kalėdų 
Dovanas, tada nesigailėsi. Mes 
turim didelį pasiskyrimą Dei
mantų ir aukso žiedų, Kolioni- 
kų, Lavalierių, Laikrodėlių ir 
visokių sidabrinių dalykų. Pas 

mus pirksi teisingai gvarantuotą tavorą ir pigiau, 
kaip pas kitus. <

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. 3323-25 

CHICAGO, ILL.
Arti 33 Place

Korespondencijos
PITTSBURGH, PA.

. - LSS. III. Rajono koncertas ir

kiti dalykai,

Gruodžio 15 d. LSS III. Rajo
nas turėjo surengęs koncertą. 
Dainavo Aido Choro vieni vyrai 
“Ant Barikadų”, paskui buvo lo
šimas vienaveiksmės komedyė- 
lės “Nuo ausies lig ausies”. Lo
šėjais buvo: Burbulo rolėj A. 
Žvirblis, Braikio—K. Baltušnin- 
kas, Švilpos—Bolys, Bimbos— 
Jgn. Bašinskas. Lošimas išėjo 
neblogiausia, tik kai kurie, kaip 
pav. Baltušninkas, silpnai buvo 
savo rolę išmokęs.

Paskui sekė d. Kaževos mono
logas “Gyvanašlio rauda”, Aido 
Mišraus choro “Marselietė, Juo
zo Žurono ir p-lės B. Leonaitės 
dialogas “Kapitalistas ir Šmė
kla”, d. D. Lekavičiaus trumpa 
prakalba iš III Rajono išstori- 
jos, p-lės M. Gabriutės dekla- 
niadija “Miškas ūžia” ir “Jau 
eilės, man regis, jos pačios su
dėtos; padeklamavo labai pui
kiai; vėliau ji dar deklamavo 
“Paliovė griauti ir baubti kanuo-

reniti panašias įala g i ■ . 
smerkė, kraštutines lietuvių sro
ves, ypatingai kairiąją, ir gynė 
tik tautininku “vidurinę” srovę.

-—Gruodžio 9 persiskyrė su 
štiuo pasauliu K. Kateila, palik- 

damas moterį su mažais vaike
liais. Kad palaidojus, kaip pride
ra, katalikiškai, nes šeimyna— 
geri katalikai, velionio brolis 
nueina klebonijon pasikalbėti su 
kunigu dėl šermenų. Klebono ne
buvo namie, tai dėl mišių etc. 
susitarė su vikaru. Bet kad kle
bonas sugrįžo ir atsižinojo iš vi
karo, kiek suderėta, tai jis pasa
kė, kad per maža ir kad žmonės 
turi dar dešimtį dolerių daugiau 
užmokėti. Tokia artimo meilė. 
Kunigui mat negalvoj, kad šei
mynos galva išsirgo apie 9 mė
nesius ir kad žmona su mažais 
vaikelias pasiliko vargingame 
padėjime.

—Bdblaukio Juozas.

GLOUSTER, OHIO.

Kampas 47 St.
Telephone Yards 4117

AKIŲ SPECIALISTAS
Aki. Egzaminuoja Dykai

Gyva n ima. yra tak- 
ėias, kada pranyksta 
regėjimas.

Valandos: nuo • ryta 
Iki 0 vakaro; nMMO. 
nuo 10 iki 11 dieM-

Tel. Armitage 984

OR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western ava.

Valandos: 9—12 ryte; 2—I 
vakare.

Geriausia Vieta Pirkti
KALĖDŲ DOVANAS

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

Geriausi gramofonai ir lietuviški rekordai par
siduoda pas mus.

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

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

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

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

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

Telefonas Yards 1546.

Geriausia Vieta dėl Pirkimo Kaledy Dovanas Pas
N. GIRDWAIN

užlaikau Gražią Krautuvę Auksinių ir Pa
auksuotų Ta vorų, kaip tai: Laikrodžių. Laikro
dėlių. žiedų Vyriškų. Moteriškų ir Silabinių— 
10k.. 14k.. ir 18k. aukso ir daugybę kitų tavorų. I__________
Kas pas mane perkas, tai lieka pilnai užganėdinti. Savo tavorą ir 
daibą as visuomet gvarantuoju. Taisau laikrodėlius ir jewelry.

N. GIRDIS AIN, 3203 S. Halsted St., kampas 32 gtv. 
--------- ----- :

Savo tavorą ir

Daktaras
^<OOB * 

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,

Apie Glouster, Hocking Va- 
lley mainos šiuo tarpu dirba silp
nai. Tik dviejose mamose, NN 
281 ir 255, kiek geriau dirba ir 
galima gyvenimas padaryti. Už
dirbame nuo 56 ligi 60 dolerių

lės”; sulošta juokažaismė “Vi
duj klebonijos”, kuri publiką 
labai prijuokino; vėl d. Kazevos 
deklamacija “Iš karės lauko” ir 
Motina ir Sumiš”, o ant pabai
gos Aido Mišrus Choras sudai
navo porą dainų.

Žmonių buvo nedaugiausia— 
nežinia ar dėl blogo oro, ar kad 
adventai. Šiaip betgi vakaras 
nusisekė gerai.

Vakaro vedėjas, d. Vencku- 
nas pranešė, kad pelnas vakaro 
esąs skiriamas politiniams kali
niams šelpti. 

. ■* * *
Aido Choras rengia didelį ap- 

vaikščioj imą savo metinių su
kaktuvių net per du vakaru, 
gruodžio 22 ir 23. Busią vaidi
nimai, dainų ir šiaip įvairių pa- 
marginimų. Visa tai įvyks L. 
M. 1). salėje, 142 Ort st.

★ * *
Nesenai įsikūrusi vaikų M li

zikos Draugija rengia savo nau
dai pirmą pramogų vakarą. Bus 
ir dovanos dalinamos geriausia 
atsižymėjusiems. Pirma dovana 
tai bus “Naujienos” visiems me
tams, o antra ir trečia dovanos 
regis knygos “Moteris ir socia
lizmas” ir “Karė—Kodelei?”.

Vietos lietuviai turėtų būtinai 
kuoskaitlingiausia ateiti į tą va
karą ir paremti musų jaunuolių 
jaunutę Muzikos Draugiją. Va
karas įvyks Naujais Metais Lie
tuvių Mokslo D-jos svetainėje.

—Naujienų Reporteris.

WATERBURY, CONN.

—Gruodžio 9 d. buvo Lietu
vių Pramonės Korporacijos pra
kalbos. Kalbėjo J. O. Sirvydas 
apie lietuvių praeitį ir ragino

pei’ dvi savaiti.
Lietuvių čia, Glousteryj, be

veik nėra. Kiek žinau, esame vi
so tik du “singeliai” ir gy vena
me lenkų šeimynose.

—J. Savage.
. ................................................................... . ! 'fru*

RED. ATSAKYMAI.

V. J. A., Rockford. — Del 
menkų niekų tiek durnų daryti! 
Vyrai, gana jau!

T. Korsakui.—Duokite “pako
jy” visoms toms “konferenci
joms.” Apie jas pas mus tiek 
rašoma ,kad jdigu visa tą spau- 
sdinus ,tai mes niekam kitam, 
svarbesniam, ne vietos laikraš
tyj nebeturėtume. Socialistai 
turi rast ką nors rimtesnio laik
raščiui parašyti ,o ne tuščias 
“kritikas” tuščių kunigų pamo
kslų. Kas dėl kepurės, tai ku
nigo pasakymas buvo visai tei
singas. Žmogus juk ir teatrai! 
nuėjęs kepurę nusiima.

Padėka
i .............  ;

A‘ Jadvyga Juozavitienė, ta
riu širdingą ačiū visiems gi
minėms, draugams ir pažįsta
miems už taip skaitlingą atsi
lankymą ir dalyvavimą laido
tuvėse mano vyro, įvykusiose 
gruodžio 16 <1.

Taipgi ačiū L.S.S. 22 kuopai 
už suteikimą puikaus vainiko

Pasiliekame nuliūdime

Jadvyga Juozavitienė 
(Kanapickaitė)

ir sūnūs Mykolas.

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

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

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

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

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

MUZIKALIS MOKINIMAS !
dėl jūsų vaikų ant smalkos

Prof. D. GOLDSTEIN •
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, III
V " - ■ ŪV7.7, -....................../

MONOLOGAI

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

J. AGLINSKAS
3346 S. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7328

Garsinkite “Naujienose”

KUPONAS VERTĖS 25c
Su kiekvienu pirkimu poros čevery- 
kų, vartokite šį kuponą. Kuponas 
vertas 25c perkant čeverykus musų 
krautuvėje. 4

Parduodam čeverykus dėl vyrų ir vai
kų, geriausios skuros ir išdirbinio ir 
naujausios mados už žemas kainas.— 
čia rasit čeverykus vyrams ir vaikams, 
visokios mados, visokios rųšies. gerai 
nešiojamų ir gerai tinkamų. Ateikite ir 
pamatykite musų tavorą, patirkite mu
sų kainas ir patįs nuspręskite ir persi
tikrinkite jog čia gausite geresnę ver
tę už žemesnę kainą.
Taipgi taisom sdtaus čeverykus.
Darbą atliekame gerai, gražiai ir greit. 
Visą darbą gvarantuojame.

W. SABALIAUSKAS
Lietuviška čeverykų Krautuvė

2337 S. Leavltt Street, Chicago.

Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
iadelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
Kliudymo. Uždyką duodu rodą visokiose 

gose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.

3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 
Ant antrų lubų.

Tel. Yards 3654.

AKUŠERKA MRS. A. VIDIKAS

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart aii 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TCMYKIT MANO UŽRASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

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

Tel. Canal 5339

DR. B. M. ROSS
SPECIALISTAS

Kraujo, Nervu ir Šlapumo Ligų
Pasiteiravimas Dykai'
OFISAS: 35 SO. DEARBORN STREET

Kampas Monroe Street, Crilly Building, Chicago, III.
Imkite elevatorių iki 5-tų lubų.

Dr. Ross yra gydytojas mokslų baigęs, registruotas 
ir turintis leidimą po tiesoms Illinois Valstijos

ĮSTEIGTA 25 METAI
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų. Nedė
liomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Panedėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare.

Garsinkis ‘Naujienose’!

Telephone Yards 6032

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

. ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Mnomaa per 10 mo
tų kaipo patyria gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias i> chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. lOth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fcr 
« 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistas

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

4712 So. Asbland Ava. 
arti 47-tos gatvės, 

C—--------------------------- ------------- !

Telephone Albaity 5546

Dr. A. MONTVIOAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, I1L

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

3149 S. Morgan St. kerte 12 «L 
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. Nedelio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

Senas Husas Gydytojas Ir Chirurgas. 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.

OFISAS: 1579 Milvraukee Avė. 
Kampas North Avė , Kambarys Mt. 

VALANDOS: 8:80 iki 10 išryta 
1:80 iki 8 ir 7 Iki 9 vakare.

e

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

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

788-88 Milvvaukee areM arti Chieago av. Stm 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas !
■ 3315 S. Halsted SL, Chicago I

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”
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CHICAGOS
ŽINIOS

Registrantų Domai. I

rdai jau pradėjo išsiuntinėti re- 
gistrantams klausinių blankas, 
t. v. “Ouestionnairies”. Tas bla-

ir sugrąžinti begiu septynių die
nų nuo jų išsiuntimo iš Local 
Bordo. Blankas išpildyti priva
lo visi tie kareivinio amžiaus vy
rai, kur užsiregistravo birželio

vėliaus buvo paliuosuoti nuo ta
rnavimo kariuomenėje.

gistrantų nemoka anglų kalbos,

painus .tai Chicagos Lietuvių 
Darbininku Tarvbos Pildomasis c •/
Komitetas matė esant reikalingu 
pagelbėti jiems Jisai kreipė
si į keletą asmenų .kurie sutiko 
patarnaut regislrantams. štai 
jie: /

netoli

Mihvaukee

re)
karo.

t i

įselande

.Jurgelionis).

Teatras ir Balius
Rengia

L. S. S. 22-ra ir 37-ta KUOPOS 
KALĖDŲ VAKARE

Gruodžio-Dec. 25, 1917

M. MELDAŽIO SVETAINE.!, 2242 W. 23rd I’].
Scenoje statoma 4 veiksmių Br. Vargšo drama:

“Gadynės Žaizdos”
Svetainė atsidarys 4 vai. po piet; programas pra
sidės 5:30 vai. vak. Inžanga prieš programą 50c 

ir 35c ypatai; į šokius — 25c ypatai

'rfyfynr Gerbiamos ir Gerbiamieji, užkviečiame visus at
silankyti i ši pirmą Kalėdų Vakarą, kur pama
tysite vieną geriausių Br. Vargšo veikalų — 
“Gadynės Žaizdos”. Šį veikalą los geriausi lie
tuvių aktoriai. Po lošimo bus linksmi šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia visus LSS. 22 ir 37 kp.Komitetas.

metuose ir 5 proc. darbininko

True translation filed \vith the post- 
master at Chicago, III., on December 
19, 1917, as reųuired by the act of 
Octobcr 6, 1917.

Nauji areštai
I. W. W. ofise.

už- 
\V. 
W.

vakar išnaujo užpuolė 1. XV. 
unijos headųuarterį, 1001 

penkiMadison gt. Areštuota 
tos unijos nariai.

Federalė valdžia mat 
žinių, jogei esą daroma
gų ,kad paliuosavus suimtuo
sius L W. W. unijos narius, ku

turinti

kia teismo. O paliuosuoti juos 
buk manoma užpuolant ant ka
lėjimų, kuriuose jie dabar sėdi.

Kilęs vakar naktį gaisras na- 
! me 1609 13 XV. 11 gr. pastatė
į pavojui) jauno šešių melų vaiko 
, Lavcrne Soganstono ir jo sesu- 
• tės 13 menesių Lore 
I Mat. kilus triukšmui 
; bėgiojo užmiršdami 
, mažuosius. Išbudęs v

kambaryj
Lavercne

I SCI £

10 Mi I sesutę ir prasidėjo nelygi kova 
vak. sil ščlojančia ugnimi. Jaunajam

1 1 10
Nubaudė 
bankininką

mus. Reikalaujama $1,500 už-

Latvių Soc. Kliubo 
koncertas

cagos latvių sbcialislų Kliubas

lainėje. Koncerte tarp kilų da-

Susivienijimo devintosios kuo-

cionalis Soc. Parly sekretorius, 
d. Germeris. Koncertas prasi-

CICERO.

Naujienų” vakaras

ccro Naujienų sernunKai su- 
rengė šaunų pasilinksminimo

“Naujienų” redaktorius, d. Gri- ’ 
gailis apie apšvietos ir orga-1 
nizadijos reikalingumą. Ilgais ir 
kiekvienam suprantamais pavy-

( hieagos Liet. Darbininkų Ta
rvbos Pildomasis Komitetas. kininka .llarrv Dubia, trims me-

C *■' .c

Liaudies ’ 
prakalbos

įlinkas .be to turįs dar užsimo
kėti $805 piniginės pabaudos.

cil) rengia didelį viešą susirin
kimą prakalbas Wickcr Park

2010 North avė., ne-

Dubia priėmė pinigais ir tuo
met, kada jo bankas 
ai Savinsg Bank 
blogame stovyje.

Bankininko advokatas žada a- 
peliol j augštesnįjį teismą.

Industri- 
jau buvo

vių Kalbės Seymour. Stedman, 
Irvvin St. John Tucker, \Vm.

redaktorius.
stotį
• Du banditai .kurie vėliau pri-

bą, tegul atsilanko i minėtas 
prakalbas. Bus kalbama apie 
būtinai žinotinus kiekvienam 
darbininkui klausimus.

tau elevatoriaus stoti ant Be
galvės .Grasindami revol-

Streikas Sears, Roebuck
X- Co. pasibaigė

lStreikas spaustuvės darbinin
kų Sears, Roebuck and Kompa
nijos įstaigoj, Artlungton > .ir

sirengė imli iš registerip pini
gus, kuomet stotin įėjo polięistas 
ir areštavo nelauktuosius sve
čius.

vakar,pasibaigę. Streikavo tik 
pivsmonų padėjėjui .rt ikaląų- 
dami padidinimo mokesties t 5 
(heleriais, daugiau savaitėje. .Po

siįtiko reikalavimą išpildyti — 
pridėti 5 dolerius savaitėje dau- 
gihu. bet už tai panaikino mo
kamas dviejų savaičių vakacijas

Pateko bėdon
Policija areštavo du jučėiviii 

ir p-ią Heltie Burgėti, 715 N. 
State gt. Pastaroji kaltinama 
pardavinėjime jnreiviams 'svai
ginančiųjų gėrimų. .
81 metų ‘maištininkas” .

John VVintcirs, 81 metų am
žiaus, iš Maple Parko ,užvakar 
pateko bėdon: atsakomosios i-

už maištiškus užrėiški-

PAIN-EXPELLER
branginti iki 35 centų mažą buteliuką ir iki'65 centų 
<li(LĮį.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais • • 
už pigesnę dienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakeliję, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS“ ir žodis 
,.I.T)XOL.‘”o.taipgi musų pavardė.
Tikrasis- PA I N-ENPELLERIS parduodamas-visose

1 aptiek'ose. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
.pirkt butelįuką už 65 centus, Peš jame yra gyduolių 

igulpi daugiau, j.egy už 35 centus.
F. A D. RICHTER & CO.

74-80 WaRhington Street, Nevv York

jimas musų Maliauskiam ir ki
tiem jo “stono broliams”, kad 
“Naujienos” ciceriečiams yra 
mylimas ir visuomet laukiamas 
svetys. Išgriaus, jums, “tėve- 
JiaT’! —J. Aceris.

ASMENŲ JIEŽKOJIMAI

Jieškau savo brolio Jono šiaulio,
rapijos. Metai prieš tai gyveno She- 
boygan, Wis. Malonėkite atsisaukt 
arba kas žinote praneškite jo adre
są. Juozapas šiaulys.
Fort Sheridan, Ilk, Company E. 

40 In f.

NAMAI-ŽEMĖ

PARDAVIMUI 2 augštų mūrinis 
namas, viskas naujausios mados,— 
3117 fW. 42nd place. Priimsiu mai
nais lotą. PHELAN, 
38th St. and Archer Avė. Chicago.

Phone Yards 6539

PEARL QLEEN
KONCERTINOS

RAKANDAI

TOWN OF LAKE
Pajieškau pusbrolio Tamošiaus 

Franciškatis Jąnkauskio, Kauno g., 
Telšių pav., Kunlaučių par., Kepu
rinių kaimo; pirmiau gyveno Har- 
vey, III. Malonėsit atsmaukti, turiu 
svarbių reikalų. Jonas Bruškis, 
4540 So. Honore St., Chicago, III.

ir net delegatus buvo pasiuntus 
į Chicagos Liet. Darbininkų Ta
rybos posėdį. Bet už poros mė
nesių sušauktam draugijos eks
tra susųrinkime padovaujaųl 
pirmsedžiui I. Balandžiui, pii’- 
mesnis nutarimas tapo atmainy
tas, taigi atsimesta nuo Tary
bos. Bet neilgam. Gruodžio 9 
d. turėjom priešmetinį susirin
kimą, į kurį, kaipir visuomet, 
nariai tapo sušaukti atvirutėmis. 
Tarp kita, susirinkime buvo pa- 

( kelias klausiųnas ir ajhe prisi
dėjimą pj'ic ALD'I'. Ir didžiu
ma balsų nubalsuota prisidėti iš
naujo. Delegatai tapo išrinkti 
tie palįs, kurie pirma atstovavo 
draugiją.

žmonėms pasiliuosuoli ir tapti . 
laisvais, niekieno nevaržomais ir, 
neskriaudžiamais. \ ieniidėlis ;

yra darbininkų susipraIimas, jų 
organizacija. Kiekvieno darbi
ninko pereiga lodei yra organi-

gamzaciją, slenguos daryJi vi
sa, kad pagerinus prisiartinimą

pitalistinė visuomenės tvarka.
Baigus d. Grigaičiui savo kal-

taulutė šauniai padeklamavo tu-

Jieškau dėdės Kazimiero Graba- 
Jausko, Kauno gub., Panevėžio pay., 
Pakucupėlių kaimo. Jis turi biznį— 
bekeris. Prašau atsišaukti arba 
jį žinote praneškite jo adresą.

Kazimieras Kaminskas, 
2320 W. 24th St.,

Jieškau brolio Petro Stiro. Kauno 
giib., Pandėlio apielinkės, šekstinin- 
kų sodžiaus, -— siuvėjas; paskutinis 
jo adresas buvo: P. Stira, MeGregor 
The Tailor, Hartford, Conn. Malo
nėkit atsišaukti greitai: svarbus rei
kalas. John C. Stira.
4lh Co. (L a (L Fort Colmnbia, Wash

siuvėjas; paskutinis

Ateityj, aš manau, jau nebe
atsikartos tokie nesusipratimai 
ir draugija (langiaus nealsimes 
nuo susipratusių darbininkų or- 
ganiazcijos. Juk ir mes esame 
ne kokie turčiai, bet tie palis

valome stoti i darbininku eiles, v C

one kur kitur. Juo dauginus 
mes, darbininkai', vien vsimės, *■' • 
tuo greičiau atsieksime geresnių 
dienų.

I)r-tės Narys.

PRANEŠU DRAUGAMS
IR KOSTUMIERIAMS,

perkėliau Kriaučių Išdirbyslę 
j naują vietą. Kam reikalinga gc- 

. _ ..... ra* Patyrusių kriaučių, vyrams ar
Kų liuirselietės mcliodljoms (.). moterims, atsilankykite pas mane. 
P-iės Takažaliskilltė ir ta pati Pasekmingiausiai iš senų padarau
Geištaututė atliko duetą, kuri,

pakartoti. Dge.Daujotienė, vie
tinės kuopos narė, taipjau pu i- į 
kiai išpildė, porą deklcmacijų. 
P-Iė Viščiuliutė,- pritariant pia
nu, padainavo solo. Drg. A. Ju-

mas, kova ir laimė”. Pavyko 
gana gerai. Drge Adominienė

naujus.

L. GELEŽINIS, Mgr.
So Wood St., Chics
Boulevard 5669

4503

Pranešimai

LSS. 22ros kuopos generališka re 
peticija “Gadynės Žaizdos“ įvyk:

savOMpklamaciją irgi išpildė y- m. Meldužio svet'. Gerb.' lošėjai, nia- 
lin puikiai. Taip jau neatsiliko''"bėkite visi atsiku.k.vli pnskirtu lai- 
ir p-lū M i žėriu 16;* iš Chicagos. 
Vakaro liaųrus tečiaus nusisky
nė drgė A. Dockienė. Jos solo 
publika pasvęįkin^jlgais ir triu
kšmingais aplodismentais.

Žodžiu, vakaro programas iš
pildyta kuogerfems'iai. ,

Žmonių prj^jriuKo netikėtai

Rockforid, 111. Liet. šelp. Fondo 
iRockfordo Skyriaus susirinkimas į-
Montague House, 1528 So. Main st. 
Draugai delegatai malonėkite pri
imt susirinkimai) paskirtu laiku, nes 
turim aptart daug svarbių dalykų. 

—Rašt. L. Palsuckis.

bar mes turime “smulku laikus” . - - -<• V.
adventus. Nąt susirinku 

gieji iš t(^st(‘bgjosi ir viens kito 
klausė: ‘‘Ir iskur,.S&kyk man, at
sirado ,Liek daug tų bedievių 
iš skaitymo “Naujienų”, .... 
nigo “daktaro” Maliauskis “kon

LSJL. Mandolinų Orkestrą rengia 
koncertą su plačiu programų Suba- 

’loj, gruodžio 22, Mildos svet., ant 
trečių lubų, 7:30 vai. vak.

—Rengimo Komitetas.

LSS. 138 kp. Cicero, III. susirinki
Tamoliuno ir Gudgalio svet, 1117 S. 
tOth avė. ir 15 gatvės, 8 vai. vakare. 

t .Visi nąriai malonėkite susirinkti 
i . paskirtu laiku, nes turime daug sva- ai nu- pokyly Org. A. K. Linge.

EXTRA
Jauna pora priversta patukai! M 

vo puikius, beveik naujus, rakandai 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už $20. V* 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonų, daven 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. (va- 
rancija už $115 ir $225 Victrola u 
brangiais rekordais už $60.00.
yra retas pigumas ir jums apsimo* 
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. AtslžaB- 
kite tuojaus. Gyvenimo vieta: 1123 
So. Kedzie avė., arti 22-ro» gat.. 
Chicago. III.

MOKYKLOS

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

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai.

Georgi £ Vitak M tįsi c C*.
Į 1540 XV. 47th St.. Chicago, Jli.

MOKYKIS SIUT MOTEKIIKUS 
RUSUS

Išmokinant piešimo, kirpimo formą
. :----------- ------ --------------------- siūti naminius daiktus arba aprėpt
REIKIA DARBININKŲ ; lūs. Diplomas kiekvienam, kur* liti- 
_____ mokins. XTaIandos dieną arba var* 

v ... v , . e VI rais dėl jūsų parankunio. Už f.18 ii 
n A n Q I SOKIOS1 rųš?cr1,m<>taio niokinam jus sint visokius drabužiai
11 rl 6s SB I f,l'bn medžio dirbamose I
sJ I b I B W Ii I Savose, fabrikuose, ko

teliuose. restoranuos, Ra
dimuose, ligonbučiuose, raštinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI su
rašą. Otriausios mokestis.

Advance Employnient Exchange 
2-ras aiigštas.—179 W. AVashington st

DRESS MAKING COLLEGE8, 
2336 W. Madison gat., Wester» avė

SARA PATEK. MOKYTOJA.
1850 Wella irat.

br. w. mmEW»G

s AKIU
r

REIKALAUJAM 3 gerų ir teisin
gų vyrų su mažu kapilahi. kurie no
ri prisidėt prie Lietuvių Žemės Kor
poracijos. Darbas ant visados, ųera

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typeNvriting. pirk- 
Jybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a-

11 belnos istorijos, geografijos, politi- 
i kinės ekonomijos, pilietystės, dailia-

SUS
Chicago, III.

1100 S. Ilermitage

REIKALAUJAM A Čiporių prie 
Stingų čipavimo. Mokestis 35c i 
landą. 45 and VVestern Avė,.

JAMES 1. BRADY 'and CO.

HZ

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
i iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 

3106 So. Halsted St., Chicago, III

MOK Y KITĖS Barzdaskuty- i 
stės amato dabar, reikalau-

■ jama tiktai kalėtos savaičių;
- pigios mokestis, lengvi išmo-

,'kėjimai; klesos dienomis ir
1- 'vakarais; vietos laukia; atei

kite pasimatyti su mumis
- tuojaus.

REIKALAUJAMI-: —merginų arba 
moterų prie tvarkymo senų popie- 
rų. Reikalaujama patyrimo.
5306 Federal S!., Chicago, 111.

REIKALAUJAMA — 500 vyrų dėl 
pjaustymo ledo. Gera mokestis. (įp
ras užlaikymas. Darbas duodama 
dykai. SĄM CUMM1NGS
613 W. Madison St., Chicago, III.

RbJKALAUJAM 10 patyrusių nnote- 
rų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas.

P. GOLDMAN
1820 XV. 141b SI., Chicago.

REIKALAUJAME: 2 vaikų j ma- 
šinšapę, $2.50 į dieną ir nagrados; 
šėpų dirbėjų, janitorių, $70, be pri
tyrimo, darbininkų, 30 iki 35c i va
landą, 2 pagelbininkų prie automo
bilių trakų, 2 aliejuotojų

RlilKALlNGAS barteiideris, kal
bantis lietuviškai ir lenkiškai. Pas
tovus darbas. Gera mokestis. Atsi
šaukite: 2065 W. Coulter si. Chicago

REIKALINGA —prityrusių langų 
plovėjų. Chicago Cleaning Co., 
62 \V. \Vashington St. Chicago

PARDAVIMUI

Telepbone Drover

v

H X

Htf.

Dr. Povilas Žilvitis 
Lietuvis Gydytojas, ChirurfM 
3203 S. Halsted St., Cldcafo.

Tel. Drover 7179.

Didelis Kalėdinis
BURKE BARBER S
612 M. Madison St., Chicago ■ krodžių, lenciūgėlių, deimantų, bran- 

zalietų ir kitokių įvairių daiktų.
Viskas parsiduoda pigiausia kainą, 

' Į taip kaip kitur negalite tokį pat dal-
_____ ktą gauti piginus, kaip aš parduosiu.

—... Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

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 Westsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius Chicago). 
Pirmiau gyvenau 2256 XV. 22 St., o 
dąbar: PETER A. M1LLER, 

Tel. Ganai 5838
2128 XVėst 22-ra gatvė. Chicago.

nA5TER^^5Y5TEU

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresnį darbą ir dau- 

giaup inigų. -
Visur reikalinga daug.kirpfc- 

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Maater Dėsigning Schbol
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

Vyriškų Drapanų Bargenal 
’Nauji neatimti, daryti ant užsa« 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
Iki $7.50. ........................

Atdara kasdietą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Halsted St~. ^hieasn. TlL

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Ruimai 902-904 National Llfa BMg., 
29 So. La Salio St., Chicago, 1)1.

Tcl Central 6890-6891. A'tOara: 
Utarninko, ketvergo ir oubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numauta:
H« MILWAUKEE AVĖ., Chicago, m.

Tol Humbol<^97. T? cUž $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
špringsais phonografą, 2 Jevvęl 
points, ir rccordus, taipgi puikų pp\ 
aną 10 metų gvaiantuotą ir ir ke: 
lėtą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. XVeslern Avė., 
Chicago, 111. DR. C ARTERI Melrose Park, 111.—LSS. ‘43-čįos 

• kuopos ekstra susirinkimas įyyks

F. ir James svet, 23 avė ir bake st. 
Draugai, malonėkite atsilankyti, nes
ris jvyks gr. 31 d. Org. A. J. Staškus.

’ kuopos ekstra susirinkimas |v.vks 
įkirto tūlas junk- ketverge, gruodžio 20, 8 vai. vak., 
ęs ir aš pritariu

anam juokdariui: “daktaro“ Ma bus rinkimas tiarbininkų baliui, ku- 
limiškio “konferencijos” neina- lis gr' 31 (1; °' » A- J- Staik"s- 

žai prisidėjo prie naujų bedie- ^[ŠMENŲ JIEŠKOJIMAI 
vių “veisimo”. Bet nereikia už- Į —--------------------------------------------
miršti ir l-i fakt-i k-id Cicerui Pajieškau brolio Stanislovo Aleksan- Iiiitbli n teį taktą, kad ciceroj dl.avičiaus> Atvažiavo Chicagon 1912 
“Naujienos” turi šimtus savo metais. Kauno gub., Šaukėnų mies- 

.. T i • lėlio. Jis pats ar kas jį žino malo-skattylojų ir pritarėjų. Jas skai Uf,s atsiliepti Liudvikas Aleksandra- 
to dargi daugelis katalikų. To- (>o 0 u Ablers, De Smet, So.

putis iš ano PARSIDUODA kriaučių storas ant 
Wes(sidės. Gerai išdirbtas biznis; 
gera Vieta, arti transferavimosi. Re
ta proga dėl kriaučiaus įsigyti sau 
bizni. Kreipkitės dienoms arba va
karais. room 416, 118 N. La Šalie St. 
skersai nuo City Hali. Chicago.

PARSI DUODA lietuviška duonke- 
pykla tirštai visokių tautų apgyvenu 
toj vietoj. Savininkas pašauktas i 
kariuomenę.
313 So. Geneese St., AVaukegan, 111.

neremti Naujienų vakarą, nors) 
konfratrams, tiesa, tai yra bai
siai nėmalonu....

J Pajieškau Aleksandro Beviršio ai* 
• Beviršienčs. Ąę buvau pas juos ąnt 
Ibordo 20 metų atgal, kuomet jie 
gyveno ant Htidre (?) streėt.’ Giij 
dėjau, Beviršis miręs. Jie paeina iš 

I Kalino gub., Eržvilkos vol.. Aš irgi 
įienu šėrininkai suvis nesivarū'jš Jos 

. i kaimo.

PARDUODU Barbernę pigftu ir 
labai lengvais išmokėjimais; arba 
ant rondos. Parduosiu kiekvienam. 
Atsišaukite: 2953 W 38 St. Chicago.

R R 3,

pačios vblosties, Paviščivių 
Meldžiu atsišaukti.

Zidor Milius,
Box 209, Edgemont Sta., 
East St. Louis, 111.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

Chicagos seniausias ir pasekmlngiausias

Akiy-Ausų-Nosies į Gerklės 
SPECIALISTAS 

GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS 
Nebrangios Mokestįs. Patarimas dykai.

120 South St;<te Street
Arti The Fair 

VALANDOS: 9—7; NEDALIOMIS 10—12

IMPERFECT IN ORIGINAL


