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Rusijosjr Vokietijos tai
kos konferencija skilo?

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December I
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Vokiečiai išjuokę Rusijos 
taikos sąlygas ir rusai ap
leidę taikos konferenciją.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

SVARSTO TAIKOS KLAU
SIMĄ

PETROGRADAS, gr. 21. 
‘—Čia gauta nepatvirtinta 
žinia, kad taikos konferenci
ja Brest-Litovske užsibaigė 
barniuose. . ....

Vokiečiai sušaukė visų rei
chstago partijų atstovus. 
Dalyvavo Haase.

AMSTERDAM, gr. 21. —
Ji sako, kad vo- Vokietijos kancleris grafas 

iečiai išjuokę Rusijos tai- fon Hertling vakar priėmė 
/acs c?o 15ro l.-z\ rlzdri I _ i___ . _ __ ♦ • t ■os sąlygas, po ko rusu dele- 
acija tapo atšaukta.

atstovus visų reichstago pa
rtijų, su kuriais turėjo slap
tą pasikalbėjimą apie situa
ciją, pagimdytą pradėjimu 
taikos tarybų su Rusija.

Sulig Berlino oficialės ži
nios, kancleris pranešė, kad 
kaizeris įgaliavo ji padaryti 
taika ir kad jis pavedė užru- > * » vi1AUN DŪMAS, gr. ZL. —.bežinių reikalų ministeriui 

Exchange Telegraph Co. ko-|VO11 Kuechlmann vesti tary- 
respondentas Petrograde ke bas. Kancleris išdėstė vald- 
t vergo žinioje sako, kad ne- žios pienus prasidėsiančiom

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

VOKIEČIAI ATMETĘ RU
SIJOS TAIKOS SĄLYGAS.

gr. 21

oficialiai pranešama, jog vo
kiečiai atmetė Rusijos tai-

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reguired bv the act of 
October G, 1917.

TAIKOS TARYBOS UŽSL

Jei vokiečiai n t mes 1 
taikos formulę.

tarybom ir, sakoma, vtŠi at
stovai užgyrė užbriežtąsias 
svarbiausias linijas.

Sulig laikraščiu praneši
mų neprigulmingiejf socia
listai buvo atstovaujami su

virinkime atstovu Haase. 
.Tai yra pirmas sykis nuo su- 
Įsitvėrimo tos partijos, kad 
Iji turėjo tiesiogini susineši- 

Rusijos mą su Vokietijos valdžia.

TALKININKŲ PAGELBA ITALAMS.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Ką degtinė pa
darė

True translation filed with the post- 
master at Chicago. III., on December 
22, 1917’, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

Po pertraukimui
musių

Kad pagelbėjus, 
franeuzai pasiuntė Italijon savo kariuomenę 
truko. Paveikslėlis parodo pirmą dalį 

biliai vartojami

Kareiviai džiaugiasi pertrauki
mu mūšių. Sovietas sustip
rėjo. Kaledinas silpnėja.

Šiandie visoj Rusi-1

austrus-vokiečius, talkininkai — anglai ir 
daugybę reikmenų, kurių italams labiausiai 

franeuzų atsiųstų į Milaną. Tie automo- 
transpor tai.

ša-

Delei vodkos kilo riaušės ir pri
siėjo paskelbti karės stovį 

Petrograde.

PETROGRADAS, gr. 21 (su
vėlinta). — Per dešimtį dienų

Ukraina susidėjusi 
su kaledinu

True translation filed with the post- 
master at Chicago, 111., on December 
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

150 ŽMONIŲ AREŠTUOTA

Illinois anglių kasyklų 
apygardoje.

ST. LOUIS, Mo., gr. 21. — 
Čia pereitą naktį gauta žinia nuo 
slaptosios federalės policijos

True translation filed with the poM 
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
Ukrainiečiai susivienijo su Kale- 

dinų. Bolševikai rengiasi prie 
mūšio. Gali kilti karė su

* Ukraina.

PETROGRADAS, gr. 19 (su
vėlinta). — Nepasiganėdinimas 
ir vidurinė betvarkė, kuri per iš-

Springfielde, III., kad bėgyje 2- tisus mėnesius naikino Rusiją 
jų savaičių daugiau 150 žmonių greitai priima organizuotą po-
pro-germanų propagandistų ta- budį ir išsivysto į civilę karę 
po areštuota pietinėj dalyj Illi- šiaurinės Rusijos bolševikų prieš 
nois valstijos, kur jie veikė tarp ( pietinės Rusijos kazokus ir uk-
angliakasių.

Patvirtinimas tos žinios šią
nakt gautas iš Frank Farring- 
ton, sekretoriaus Illinois sky
riaus United Mine Workers.

rainiečius.
Ukrainos spėkos ir gen. Ka

lėdini) kazokai susivienijo. Jie 
organizuoja didelius pulkus ka
reivių Dono ir Volgos apygardo
se ir Kijeve. Bolševikai rengia-

Sulig pranešimų, keletą sa
vaičių atgal federalius agentus 
pasiekė gandas apie vokiečių 
agentų veikimą ir tuoj buvo pa
siųsta šnipai angliakasių mies
telius. Pasekmėje areštuota da
ugybę žmonių, kuriuos kaltina
ma karštyme angliakasių prie j 
riaušių ir streiku, t <-

nizuodami batalionus raudono
sios gvardijos ir kareivių ir sių
sdami juos j pietus.

Gen. Kaledinas užėmė Rosto
vą, kur nuginklavo keletą tuk-

kareivių.
Smarkus mušis tęsiasi Odeso

je, kur su pagclba vietinių So
vieto kareivių pulkų išsodinta 

Frue translation filert with the post Juodojo laivyno jurininkai.
Keli susirėmimai įvyko Kije- 

Besarabijos miestas Biel-
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

Vokietijos* valdžia atida- 
irė Berline biurą “studijavi-į 
.mui liečiančiu taiką klausi-' 

Labai mažai žinių apie tai-|mu ” Buvusis vice-kancleris1 
kos tarybas pasiekė Londo-|Dr Kari Helferieh yra to’ 
ną. Sakoma, kad užrubeži- biuro viršininkas, o slaptas 
nių reikalų ministeris d t’oc- rodiniųkaS Albert, buvęs ko-' 
ki pasakęs Noulens, Franci- misionierius Panama - '___
jos ambasadoriui Petrogra- ’fįc parodoj, yra jo pagelbi-’ 
de, kad jei vokiečiai atmes ninku.
taiką be aneksijų ir kontri- v 
blicijų ,taS UŽbaigS taiTbaS. True translation filed with the post- _ „ i  « _ r m   r\ _ _ _

tarties apie pertraukimu mušiu 
padarytos Brest-Litovske, ir ša

lijos autokratijai. Leonas Tro
ckį pagalios persitikrino, kad 
Europos valdžios nepritaria Ru
sijos darbininkų valdžiai ir 
atsišaukia tiesioginiai į visų 
lių darbininkų Liesą.

Atsišauks į socialistus.
Jis sako jiems:
“Pertraukimas mušiu rytinia

me fronte įvyko, bet skerdynė 
tęsiasi kituose frontuose. Mes 
manome pradėti taikos tarybas 
su visu šalin socialistais, o vpač
su Vokietijos socialistais, kurie l Pct,o«ra(li,s buv0 
aiškiai mato milžiniškų skirtu- Į on«ij«s. -----
mą tarp taikos programo Rusi
jos valstiečių ir Vokietijos im
perialistu programo. Jeigu tie 
programai remsis, taika aiškiai

i yra negalima, dėlto kad Rusijos 
j žmonės nenuvertė autokratijos 
savo šalyje, kad paskui pasida-

1 vus kitų šalių monarchistams ir 
' i kapitalistams”.

Vekietijos belaisviai į *-

Rusijoje

--------------------------------- r- master at Chicago, III., on December l
True translation filed witn the post-j 22, 1917, as reguired by the act of 
master at Chicago, III., on December I October 6. 1917.
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6. 1917.

APIE TAIKOS TARYBAS.
MINIMUM ALGA MINNESO-

tos Moterims.

Vokiečiai reikalauja “stiprios 
taikos.”

Teismas pripažino minimum 
algą įstatymiška.

LONDONAS, gr. 21. — Kada 
Vokietijos užnibežinių reikalų 
ministeris l)r. Richard von Ku- 
ehlmann su svarbių valdininkų 
štabu išvažiavo iš Bėdino į Brest 
-Litovską, juos palydėjo entuzi
astiška minia, dainuodama tau
tinį hymną ir šaukdama: “Duo
kite mums stiprią taiką!”

Sakoma, kad taikos tarybos 
bus pirmininkaujamos Ibrahim 
Hakki Paša, Turkijos ambasa
dorių Berline ir viršininku Ber- 
lino diplomatinio korpuso. 
Tarp Bulgarijos delegacijos bus 
justicijos ministeris Popo v ir 
viršininkas užrubežiniu reikalu € V
ministerijos Kosev.

Persergsti kadetus.
Bolševikų organas Pravda at- 

sišaukia į darbininkus atmušti 
konstitucionalistu demokratu v *•

Vokietijos imperializmo kontro
le. Bolševikai taipgi kaltina ka
detus kaipo pagimdžiusius api
plėšimą vyno sandėlių, kas pa
gimdė Petrograde rimtas riau
šes. Jie sako turį dokumenta
lius prirodymus, kuriuos jie

Armija triumfuoja. Kareiviai, 
sudemoralizuoti daugiau kaip 
trijų ir pusės metų kare ir re
voliucinėmis doktrinomis, pilnai 
užmiršo generalius principus, į- 

Paci l-niaišylus karėje. Jie. trokšta 
• | taikos kokia nė butų kaina, kad 

jie galėtų sugrįžti į savo kai
mus. 
P. . .... x i uv ei uiiaičiiioii nitu vviui tuc uujjpaseknungas įvykniimas Per* į master at Chicago, III., on November 

traukimo mušiu labai sustipri
no Sovietą. Jis 
nėtinai stipriu, 
Ukrainos vadovams ultimatu
mą, duodantį jiems 48 valandas 
nuspręsti tos provincijos atsine
ši mą prie kontr-revoliucijos, va
dovaujamos gen. Kaledinu.

Tūkstančiai kareivių apleidžia 
frontą. Jų filozofija yra seka-

True translation filed with the post-

122, 1917, as reguired bv the act of 
October 6, 1917.

kad pasiuntus 'Nori atsiskirimo nuo

ST. PAUL, Minu., gi*. 21. — 
Augščiausias teismas šiandie: 
nusprendė, kad Minhesotos m i- ina 
'nimum algos įstatymas, nusta- • 
tantis “pragyvenamąją algą” į 

moterims $8.50 į savaitę didės-. tranšėjose? 
niuose miestuose ir $8.25 visose zuoja didelius pulkus raudono

sios gvardijos ir kareivių prieš 
gen. Kaledinu. Keletą ginkluo
tų traukinių jau apleido Petro* 
gradią. Juodųjų jurų laivynas 
bombardavo Odesą, bet pridary-

Kanados
Siūlo atsiskyrimą provincijos 
Quebec. Balsavo prieš draftą.

Didžinma 
miesto vyno sandėlių išpiešta ir 
apsvaigę kareiviai dabar užėmė • 
visus valdžios žaliojo spirito san
dėlius. šį ryt 3 vai. tapo pas
kelbtas kares stovis ir dabar 
miesto gatves patruliuoja gink
luoti automobiliai, kuriems pa
liepta vartoti kulkasvaidžius be 
jokio persergėjimo prieš minias- 
prie alkoholio sandėlių. Kulka-j 
svaidžių tarškėjimas buvo gir
dėti visą naktį.

Sovieto komisarai grasina, jei 
nebus apleistos degtinės distiler- 
nės, išsprogdinti namus be jo- į 
kio pirniesnio perspėjimo. Per i I)ar(^n ir maiip-
beveik visą savaitę gatvės nebu
vo saugios po sutemos, kadan
gi daugjrbė girtų kareivių tęs
dami savo girtuokliavimo orgi
jas šaudydavo iš šautuvų.

Visas sumišimas prasidėjo 
žieminiame palociuj, kur sargy
ba atplėšė caro vyninyčią. Dau
gybė kareivių taip pasigėrė, kad 
neteko sąmonės, o kiti išsinešė 
brangius vynus ir konjaką ir 
dabar slapta pardavinėja mies
te.

Nauji pulkai, pasiųsti numal
šinimui riaušininkų, iššovė kele-

Siuntimas laišku belaisviams. 
Belaisviu susirinkimas Mask
voje ir jų atsinešimas į karę.

PETROGRADAS, gr. 20. 
Paragrafas penktas pertrauki
mo musių sutarties sako:

“Išvystymui draugiškų santi- 
kių tarp abiejų pusių, turi būti 
padarytos taisyklės, reguliuoja
nčios suėjimus ir duodančios 
teisę kareiviams apsimainyti 
laikraštine literatūra ir atviru-

Leonas T. roc|ri atsilankė pas 
Franci jos ambasadorių ir už
protestavo prieš buvimą fran- 
euzų oficierių Ukrainoj, kur jie, 
sulig komisaro, gelbsti kazo
kams jų kontr-revoliucijoj. 
Trockio atsilankymas yra beveik 
persergėjimu talkininkams, kad 
jie negalės “žaisti abiems ga-

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus traukinis su pagelbos rei
kmenimis, vežamais Rumuni
jai, yra sulaikytas Petrograde. 
Trockį atvirai pasakė, kad prie
žastim sulaikymo yra galimybė 
kares prieš Ukrainą.ties labiausiai reikalingais daly

kais”.
Pasarga apie atvirutes reiškia 

tai, kad vokiečių kareivos Rusi
jos fronte, norintis susinešti su 
belaisviu Rusijos internavimo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

TYRINĖS KASYKLAS.QUEBEC, gr. 21. - J. N.
Į Fransoeur, atstovas iš Lothbi- 

Po pertraukimu mūšių• n|ere įnešė į Quebec provinci-
I jos legislaturą pasiūlymą, kad 
j Quebec provincija atsiskirtų 
nuo Kanados.

Quebec yra vienatinė provin
cija, kuri šiuose rinkimuose bal
savo prieš konskripciją.

Įnešimas . bus svarstomas 
sausio 8 d. Jame sakoma:

“Kad šis butas yra nuomonės, 
jog Quebec provincija sutiktų 
priimti pertraukimą federalinės 
1867 sutarties, jei kitos provin
cijos mano, kad ši provincija y- 
ra kliūtimi prie vienybės, pro
greso ir išsivystymo Kanados.

I pasirašyta ir Sovietas prižada 
taiką; tad kam kentėti vargą!

>?” Sovietas mobili- *

kitose vlastijos vietose, nėra 
priešingas konstituciĮjai ir yra 
pi i na i įstatymiškas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reųuired by the act 
October 6, 1917.

SUSTABDĖ EXPORTĄ.

o f nas pilnai pritaria sovietui. Ka
lėdinė judėjimas matomai eina

Peru respublika uždraudė 
išvežti maistą.

taip ir rusai, 
pertraukimą 

mūšių; pirmieji dėlto kad jiems

Kaip vokiečiai,

Sena- reikėjo kariuomenės visur ki
tur, o Sovietas — delei jo pri- 

džiama išvežti užrubežin mais- žado įvyktinti taiką. Sovietas 
to, reikalingo vartojimui namie, dabar sako, kad turi prasidėti 

Svarbiausiu Peru exportu yra j laikos tarybos. Sovietas paskel-

LIMA, Peru, gr. 21.
tas priėmė bilių. kuriuo uždrau-

cukrus.

47 ŽMONĖS ŽUVO ANT 
TRAUKINIO.

SHEPHERDSVILLE, ’Ky., gr. 
21. Pereitą naktį Louisville 
and

bė savo sąlygas. Vokiečiai, ma
tomai, nenori svarstyti taikos 
Rusijos sąlygų pamatais, tečiaus 
delei pertraukimo musių reika
linga sulaikyti Rusiją prižadais 
apie tolimesnes tarybas.

Sovietas aiškiai pamatė sun- 
pasažieriniam' kuiną įdėti taikos paragrafą su-

True translation filed with the posi 
master at Chicago, III., on December 
22, 1917, as reųuired by the act 
October 6, 1917.

PANAIKINO RUSŲ UŽ
SAKYMĄ.

of

AL TON, III. — Penki gink- ūkinio viso užmušta 47 žmonės, kadangi per tris dienas liaudies 
luoti negrai plėšikai apipiešė 40 t Daugybe žmonių sužeistų. Ne- komisarai labai pesimistiškai 
ėjusių iŠ dįirbo Federal Lead Co. kurie sužeistųjų jau mirė keli’k a 1 b ė j o apie greitą tai- 
darbininkų. kiti gal irgi inii*s. ką ir nesigailėjo epitetų Vokie- mą.

šoka per vielų užtvarą ir atiduo
da atvirutę pirmam patiktam 
rusų kareivių, kuris atiduoda ją 
krasai.

Karės belaisviai, vokiečiai, au-

Gubernatorius paliepė ištirti 
Illinois kasyklas.

MADISON, III., gr. 20.—Dau
giau kaip 800 mechanikų liko 
be darbo, kada vietinė liejykla 
panaikino Rusijos valdžios už-į 
sakymą ant 6,500 geležinių va- ’ 
gonų. Tie vagonai turėjo būti 
pristatyti Rusijon gabenimui a- 
municijos ir reikmenų Rusijos 
armijai. Liejyklos viršininkai 
atsisako kalbėti apie panaikini-* r

SPRINGLELD, III., gr. 20. — 
Gubernatorius Lovvden šiandie 
paskelbė apie paskyrimą kasyk
lų komisijos ištirti apie prane- 

vo dideliame susirinkime Dvo- štas pavojingas sąlygas pietinės 
rianski salėj, Maskvoje, ^usi- Illinois valstijos dalies anglių

tą šūvių, bet paskui ir jie patįs Hnkimą atidarė bolševikų agita- kasyklose, jąiač Franklin pavie- 
greitai prisidėjo prie orgijos. Pa- torįus fciovski. Kalbėdamas ru- Į te. 
galios ugniagesiai prileido rūsį 
pilną vandens ir daugelis girtų 
kareivių, nebepajiegusių išsigel
bėti, prigėrė. Paskui ugniage
siai išpumpavo vandenį iš rūsio 
ir sunaikino pasilikusį vyną.

Nebetekę šio ištekliaus, karei
viai atkreipė atidą į privatiškas 
vyninyčias ir bėgyje savaites 51 
rasis privatiškuose namuose ir 
restauracijose tapo apiplėšti. 
Trįs dienos atgal valdžios san
dėliai žaliojo spirito, esantįs vo
dkos distilernėse, kurios tqpo 
uždarytos pirmoj karės savai- 

; tėj, tapo paliesti. 
| Petrovo distilernė tapo padeg
ta ir kaila atvyko ugniagesiai, 
jie buvo nuvyti šūviais. Disti
lernė dar tebedega.

siškai jis išdėstė Soneto taikos J 
idėjas. Kalbėjo ir keli įvairių 
tautų belaisviai, kiekvienas sa
vo kalboje. Adenberg kalbėjo 
vokiškai, Tronian lenkiškai ir 
Roudlnianski vengrų kalboje. 
Susirinkimas priėmė rezoliuciją 
užreiškiančią, kad baisioji karė, 
kuri naikina visą Europą, buvo 
pirmiau surengta imperialistų, 
kurie dabar yra pasiryžę tęsti 
ją reikalais kapitailstų, apries 
liaudies reikalus.

True translation filed with the poelr 
inaster at Chicago, Iii., on December 
22, 1917, as reguired by the act of 
October 6, 1917.

PASKANDINO DVI SUBMA- 
RINAS.

Taranto įlankoj.

ATI IENAI, gr. 20. — Fran- 
euzy torpedinių laivų naikinto
jai Tarauto įlankoj paskandino 
dvi priešo submarinas.

Skaitykite ir Platinkite u n

Kalbėtojai sake, kad ant ne
laimės, pradžioje karės Euro
pos socialistų partijos pasirodė 
oportunistiškomis, remdamos 
savo valdžias, vieton kad išaiš
kinus masėms tikrąjį karės po
būdį. Rusijos revoliucija, jie 
sakė, buvo pirmuoju liaudies 
protestu prieš didžiausią nedo
rybę moderniškoj civilizacijoj.

ERB. Naujienų skai-^ 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.
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Trne translation filed with the post- 
master at Chicago, III., on Dccember 
22, 1917, as reąuired by the act of 
October 6, 1917.

Mažosios Lietuvos be
laisviai Rusijoj.
(Belaisvių laiškai 

L. “Globai”)

VIII.
“Korovino, Samaros gub., 18-

31 5-1917 m.
Maloninga, augštai pagarbin

ta Lietuvos Globa! Petrapilėje.
Per vieną vargo draugą, iš 

Siiribirsko apturėjau laiški i 
“Naujoji Lietuva” N8-16.

Skaičiau Jūsų maloningą apsi
ėmimą, mus biednus Prūsų Lie
tuvos žmones iš šio vargo pa- 
liuosuoti, išvalnyti ir kelią aprū
pinti savo Tėvynėn grįžti.

Dėkavojam Jums nuo širdies
už tą meilės darbą. Pons Dievas, 
kurs bagočiausias yra, atlygins 
Jūsų procę.

Jau skandžiai pailgo tas čė- 
sas. Kūdikiai be mokslo, seniai 
be bažnyčios, pagonims pasto
tam lygus. Biednas * pagyveni
mas, dbro didelį įsiilgimą, troš
kimą išvalo i j'iino.

Šiam Buguruslano valsčiuje 
mus visi antroj pusėje prirašy
tieji žmonės iš Tilžės valsčiaus 
vienu kartu atgabenti ir padaly
ti į tuos 3 kiemus: Koroviną, Pa- 
■krovką, Baklanovą.

Pons Dievas žegnotų ir atly
gintų Jūsų tą meilės darbą.

Su augštu pagarbinimu Jons 
Kekštatis.

‘Kolonija Krasikov, Samaros

Miela Lietuvių Globaf Mes į 
“Naująją Lietuvą” radom, kad 
rusų valdžia nori mus paleisti 
ir Jus, kadangi, mieli lietuviai ir 
miela lietuviška draugystė no
rit pagelbėti, tai mes visi Prūsų 
lietuviai meldžiam Jus širdingai, 
kad už mus pasirūpi n tu met dėl 
musų išgabenimo. Mes esam vi
si iš Mažosios Lietuvos iš kreizo 
Ragainės bei Tilžės, Gumbinės 
gub. į mėnesį Novemberį 1914 
metą nuo nišų Žalnierių iš mu
sų Tėviškės,iš musų namų ga
benti. Mums yra labai sunku..

laikyti, nori mus laukan išme
sti. Mes visi serga m, daktaro 
nėr, liekarstvų ir nerį, jau nuo 
musų pusė išmirė, ale kad dar 
ilgai truks, tai mes visi pamir- 
sįpi. Rūpinki! tik, susimildami. 
IVUdžiam žinios.

Su augštu pagarbinimu.
(Pasirašę 39 žmonės).”

NAUJIENOS, Chicago, III. Subata^ Gruodžio 22, 1917.
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| Teatras ir Balius
Rengia

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

Gruodžio-Dec. 25,1917

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PL
Scenoje statoma 4 veiksmių Br. Vargšo drama:

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

ir 35c ypatai; į šokius — 25c ypatai

—- - ------------

Gerbiamos ir Gerbiamieji, užkviečiame visus at- ’. 
silankyti į ši pirmą Kalėdų Vakarą, kur pama
tysite vieną geriausių Br. Vargšo veikalų — < 
“Gadynės žaizdos”. Šį veikalą loš geriausi lie
tuvių aktoriai. Po lošimo bus linksmi šokiai prie 
geros muzikos iki vėlyvai nakčiai.

Kviečia visus LSS. 22 ir 37 kp.Komitetas. v
------------—■---------------- “■ ■ ................................................................... ..............------------------------- -------------

METINIS VAKARAS
Draugystės Dr. Vinco Kudirkos

Emą dieną Sausio 1918
M. MELDAžIO SVET., 2242 W. 23rd PI.

“Sok-Karmala, Samaros gub.,
16-7-17.

Gerbiamieji Lietuvių “Glo
bos” Ponai! Pereitam ‘‘Naujo
sios Lietuvos” nuineryje visų 
vardai paminėti, kūne tik krei
pėsi dėl musų namo išvažiavi
mo į “Lietuvių Globą”. Tik mu
sų Sok-Karmalos kaimo nėra 
minėta, kur mes taip pat, kaip 
ir kiti kiemai savo sąrašą per 
Redakciją “Globai” siuntėme. 
Vieną kartą musų sąrašus ir 
maldos gromatą, kurią buvome 
siuntę, po eėso sugrįžo atgal. 
Tai mes antrą kartą rašėm, tik 
vieną sąrašą. Rasin tas Jus ir 
neatsiekė, kadangi puste (kru
šoje) dažnai musų gromatos žų- 
sta. Dabar aš trečią kartą ban
dau rašyti-Dieve duok, kad į Jū
sų rankas nors šį kartą patektų. 
Meldžiam Jūsų visi vienširdžiai, 
<ad už mus rupintumet, kad ga

lėtumėm veik į savo mylimą Lie
tuvą pargrįžti (o ir musų šio kie
mo neužmirštumet). Ak, kaip 
būtumėm Jums už tai dėkingi. 
Rasi, neprivalytumėni dar kar
tą šieion žiemavoti. Dėkavoju vi
sų lietuvių vardan už Jūsų mei
lingą rupinimą ir visi širdingiau
sia velijam, kad Jūsų toks geras 
darbas galėtų pasisekti.

Su augštu pagarbinimu, visų 
lietuvių vardu Marė Juzaitis.”

Augštai pagarbiais Pons Re
daktoriau nuo “Naujosios Lie
tuvos”.

Su dideliu džiaugsmu aš tą 
perskyrimą nuo Mažosios Lie
tuvos žmonėms “Naujosios Lie
tuvos“ N 8 skaičiau, kad musų 
m'ieli Broliai ir Sesers pas Nau-

“Sugrįžo”
Keturių veiksnių drama iš laikų 
spaudos persekiojimo Lietuvoje
SU DAINOMIS IR ŠOKIAIS

Scenoje Stato
‘'Birutes” Draugija

Medei., Gruodžio-Dec. 30, 191?
Paskutinį Nedeki, prieš Naujus Metus 
i C.S.P.S. Svetainėje 

1126-28 W. 18th St.
Pradžia 6:30 vai. vakare

Įžanga 35c ir augščiau
Atsilankę pamatysite gyvą paveikslą tų 
laikų, kuomet Lietuvoje buvo užginta 
skaityti knygos ir laikraščiai. Pamaty
site už ką daugelis musų brolių ir sese
rų liko ištremtais Sibiran. Gal nevie
nas ir Jųsų giminių, brolių ar pažįsta
mų padėjo savo galvą nešdamas šviesą 
bendrams. Ačiū tų žmonių triūsui ir 
pasišventimui, šiandie kiekvienas gali 
skaityti laikraščius, knygas ir tt.
Atsilankykite, pasidžiaugsite gražumu 
veikalo ir pasigerėsite skambančiomis 
dainelėmis.

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

Rengia
L. S. J. Lygos Mandolinų Orchestra

Sub., Gruodžio-Dec. 22, ’17

jąją Rusijos Valdžią už mus 
meldė, kad išleistų mus į musų 
mielą Tėvynę keliauti, ir kad 
Augštieji Ponai tą valnybę 
mums duoti nor. Man išveizd, 
kad saulutė mums užtekės, ir 
mes galėsim į trumpą čėsą mu
sų mylimus globoti? Rusijos Vy
riausybė tą tikrai dovanos!

O kad musų lietuviški Brolei 
ir Sesers tą pasisekimą turės, 
mus išvalnys, musų vaikų-vaikai 
į amžių-amžius į knygas tokios 
didelės meilės iš Jūsų pusės at- 
sinešimą, rašys. Aš dėkavoju 
už visus visiems Ponams nuo 
“Naujosios Lietuvos”, ypač L. 
(ilobos Pirmininkei F. Bortke- 
vičienei ir sekretoriui Asilaičiui. 
Mįeldžhi, kad prie Seimo (Rusi
jos Lietuvių Seimo Petrograde) 
musų atstovas būtumėt. Mes pri- 
siuneiam musų pavardes iš mu
sų kaimo ir dedam-musų likimą 
į Jūsų rankas.

Su dideliu lūkesčiu ant gero 
pasisekimo, kad mes vasaros čė- 
se galėtume musų tėvynę atsiek
ti, pasirašau 
no pavardlę.

Su didele

pakarniausia ina-

dėkavone visiems 
Marija Rėšatienė.”

Samaros gub.,

Augštai pagarbins Pone Ma
no sąžinė neduod man pakajų: 
man rodos, lyg aš vardus ir pa
vardes ne gerai pirmą sykį pri- 
siunčiau. Perdaug' juos lietuviš
kai perkreipiau. Ant galo, kitaip 
išveizdės, kaip musų Komitcte- 
rei savo raštuos mus tur. Dėlei 
to aš antrą kartą siunčiu Jums,

Stato scenoje puikų J. J. Zolpo veikalą 4 veiksmų dramą: 

“VALKATA” I
Pradžia 7 vai. vak. į Inžanga 35c ir augščiau.

GERBIAMIEJI! Šis veikalas yra didžiai žingeidus 
ir vertas pamatymo kiekvienam, nes jis perstoto gyve
nimą nekaltai nuteistos ir iš kalėjimo pabėgusios ypa- 
tos, kuris apsireuka sau gyvenimą platų pasaulį ir ga
lop netikėtai užklysta į turtingų gyventojų namus, ku
riuose randasi jojo duktė. Čionai jis sutinka digliuoto

kryžkelių gyveninių, nes nenorėdamas eiti atgal j kalė
jimą, apsiima likti josios tėvu, kame ir suranda savo tik
rą dukterį.

Taigi, gerbiamieji, turėsite progos pasijuokti ir ap
siverkti, kadangi šį gyvą veikalą vaizdins geriausios 
spėkos, k. t. “Lietuviu Jaunimo Batelis” ir svarbiausioj 
rolėj dalyvauja pats šio veikalo autorius, .1. J. Zolp.

Po perstatymo—dainos, duetai, kvartetai ir lt., ku
riuos atliks Jaunimo Ratelio nariai.

Pasibaigus programai—šokiai, prie garsios Brolių 
Sarpalių Orkestrus ir dovanos: 1 tuz. paveikslų, vertės 
>$10, kuriuos aukauja narys šios draugijos, A. Zalatorius.

P.S. Lošimas prasidės lygiai pažymėtame laike, ka
dangi ilgas veikalas—reikalauja daug laiko, o publika 
pageidauja ir šokių. Taigi prašome nesivėluoti. Komitet.

SYKIS CH1CAGOJE -
MILDOS SVETAINĖJE, 

Prie 32-ros ir S. Halsted Gatvių (Trečios Lubos) 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c y patai

PROGRAME DALYVAUJA:
L. S. J. Lygos Stygų Orkestrą—Maršas B. Potpuris 

pc vadovysti ................ F. Juodis
Solo. A. “Ko vėjas pučia”—J. Šimkaus

B. “Supk m. žą”—Maironio
Akompanuojant V. Briedžiui išpildys A. Briedis 

Deklemacija “Norėtųs” ........................... J. Buragas
Solo (Basas) “Mano Laivas”—M. Petrausko
Akomponuojant H. Tutliutci išpildys .... P. Stogis 

Extra.
Solo—Pieno “Wood Land” ............. A.širvinskaitč
Duetas “Paskutinės vasaros rožė”, B. Serenada,

1
2

3 
4

8

10
11
12
13

14
15

Akomp. P. Sarpaliui, išpildys.... J. Y—s ir G. Š—as
Trio “The Walzing Queen”

atliks
Solo Gėlių Daina iš Operos 

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

Stygų Orkestrą: A) Mv Beautiful Lady; B. Waltz.
PO PROGRAMUI—ŠOKIAI 

MUZIKA BROLIŲ SARPALIŲ

(Mandolinos) 
orkestros nariai 
Carmen, muzika— 
.... Guido Cinkarelis

. p-lė Helena Tutliutė 
.................. J. A. L.

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

Rusų Social-Demokratų Darbininkų Partijos Bolševikai, Chicago, III., rengia Didelį Tarptautišką

MASS-METINGĄ ilIMIIBIIIIIIIlllllllllllllllltlIĮIIIIIIIi

Atsibus WEST-SIDE AUDITORIUM SVETAINĖJ, kampas Taylor gatvės ir Racine Avenue, Chicago.
GRUODŽIO (DECEMBER) 23-čią Dieną, 1917. Pradžia 1-mą valandą po pietų.

Programas įvairus: Dalyvaus apie 30 Įvairių organizacijų kuopos; bus geri kalbėtojai įvairių tautų, orkestrą 
muzikantų, latvių choras, žydų, lietuvių ir suomiu chorai. Mandolinistų orkestrą ir tt. Inžanga dykai.

Širdingai kviečia visus KOMITETAS.

vo, kada apie tai gavau žinoti, 
kad gal dar negreit tegausime

ir be lūkės ties tįk šį laišką siun
čiu. Nors lietuvninkus, rasi, ga
lėtumėte išvalnyti? Gal mes pa
tįs galėtume išsipirkti? M. R.”

1 Visų belaisvi^ maldavimą 
pasirūpinti paliuosuoti iš sun
kiosios nelaisvės L. “Globa” da
rė ir daro visą ką išgalėdama. 
Delei to dar prie senosios vald
žios buvo bandyta, bet valdžia

kad aišku buvo, jog ji nieku bil
du šių žmonių lengvuoju neiš
leis. Stojus naujai valdžiai, vė
la buvo kreiptasi. Tuomet bu- 
vusis ministrų pirmininkas pa-

nauja valdžia vėla jipie tai už
miršo. Lietuvių Seimas tuom 
reikalu, reikalauti iš Bušų vald
žios, kad j'i nieku neprasikaltu- 
sius žmones paleistu iš nelaisvės, 
išnešė tam tikrą rezoliuciją, ku
rią reikėjo įteikti valdžiai. Tik, 
dalinai dėl Seimo dalyvių ne
santaikų, bet užvis svarbiausia, 
kad po tam Rusijioje prasidėjo 
didelių sumišimų ir keitimosi 
ministerijoje, kuomet, kartais 
ištisomis savaitėmis nebebuvo 
Į ką kreipteis, nes nebuvo mini
strų ar jie nežinojo savo perei
gų, tas Mažosios Lietuvos žmo
nių išvežimo klausimas niekaip 
negalima davesti iki galo. Gi 
kuo toliau, tuo išvežimas tekniš- 
kai ne galimas, nes kuomet Pe- 
trapilė kuone miršta badu, nes 
nepriveža duonos, tai supranta
mai, nė kalbos negali būti išvež
ti per Petrapilį tūkstančius žmo
nių. O vien civilių belaisvių Ru
sijoje skaitoma apie 300 tūkstan
čių. Išvežimo klausimas nege
riau stovi 4r pas lenkus, kurie 
principijalei, iš rusų valdžios 
nors ir išgavo leidimą išsivežti 
savo belaisvius, bet tekniškai 
to įvykinti nebeįstengia. įtaria
ma, kad pati Vokiečių valdžia 
nebetaip jau malonėtų belaisvius 
namon priimti, nes tuom tik 
gautu vien duonėdžių, o ne dar
bininkų, nes sveikų vyrų vis vien

ginti ir imti, kas geresnis. ■
Ponas Dievas teduoda musu v 

j išvalnytojams gerą pasisekimą, 
nes mes nieko pikto nedarėm nei 
šičion, nei namie būdami, tik 
daug kareivių, kaip rusų taip ir 
lietuvninkų, girdėm ir valgydL 
noin.

Musų lūkestį statom ant jus 
daugiausia. Aš, kaip tikra lietu
vninke, mylių savo brolius. I>aug 
labų dienų siunčiam visiems.Pa
sirašau mano vardą ir pavardę: 

Žmona Marija Rėšatienė.
P. S. Aš “Naujojoje Lietuvo

je” skaičiau, kad laikinoji Vy
riausybė mus tik išmainyti nori 
(į Vokietijoje esančius musų 
kareivius invalydus, civilius be
laisvius ir kitokius, deki ko iki 
šiol eina derybos. Pastaba “Glo
bos”) o ne tiesei per savo malo
nę paleisti. Taip visas musų lū
kestis pro šalį. Mes turėsim ir 
toliau vargti, ant galo, badauti.1 rusų valdžia neišleis. Prie to dar 
Brangenybė vis didinas, o ir ly- belaisviai, daugiausia ne vokie- 
taus nėra, jau ir vėl nieks ne čiai, bet ar lietuviai ar lenkai, ■ 
auga. Mano rašymas gatavas bu- mozūrai, čekai, slavokai, žydai,

rusinai (pastarieji iš Austrijos) 
ir dar kitokie. Beto, kadangi Ru
sijoje toli neramu ir jau ir be 
to yra tamsiu žmonių, kurie se
nei norėtų padaryti skerdynes 
visiems kitataučiams, o pirmiau
sia, žinoma, belaisviams, kurie 
visi skaitomi vokiečiais, tai yra 
didelis pavojus, kad kur pake
lėje, bevažiuojant, sukir'anta mi
nia gali lengvai belaisvius išmu
šti. Tokią mirti pasakė ir vie
nas iš buvusiųjų ministrų, kuo
met jam buvo perstatyta lietu
vių išvežimo reikalas.

Bet-gi, nežiūrint j Visas kliū
tis ir keblumus “Globa” tikis, 
kad belaisviai lietuviai pasiseks 
išgabenti, nes tame butų visasy 
išganomas. Tik šiodieninis visi
škas valdžios krizis tą musų vil
ti vėla atitolino. Pagyvensini-pa- 
matysim. O tuo tarpu vis-gi tu
rime maityti ir tai nežline kaip 
ilgai pusėtiną šeimyną, o per tai 
lai kas nepamano, kad jau kam 
mums ir pinigai. Jie nemažiau 
butų reikalingi ir vežant. O Cen
tro “Globoje” šiandien pasiun
tus žmonėms likos tik biednas 
tukstantėl’is rublių be kaupo. O 
“Globos” šeimyna, belaisvių yra 
su virš 10,000 tūkstančių. 1

Nebededame prie laiškų pla
tesnių kamentąrijų, nes, mano
me, kad jie patįs už save kalba. 
Tiek šiuoni kart.

Lietuvių Globos pirmininkas: 
F. Bortkevičienė.

Sekretorius: J. Z. Valaitis. 
Petrapilėje, 4 rugsėjo, 17 m. 
Liet. Globos adresas toks: 
Petrograd, Podolskaja ulica 

N15. Predsiedatelnica Litovska- 
go Popečitelstva (‘“Globa”) Fe
licija Bortkevič.

Šokių

Prof. J. KLOVAS
T«L Ganai 7270 Prof- J’ fiLAŽAS 

Mokiname sulig naujausia mada visokius Bo* 
I kius. Užtikriname pasekmes. Mokiname Pa- 

nedėliais ir Pėtnyčiom. Pradžia 7:43 ▼. vak.
J. RASHINSKIO SVETAINĖJ 

731 W. 18th St., Chicago, 111 
Duodama Privatinės Lekcijos

Kalėdine Muzikalu Dovana
. .-f.*,ftkAAl - geriausiai kiekvienam

patiks, kadangi palin- 
ksmina visą šeimyną. 
l*av\/<lžiu> rekordai 

L.runiolonas Vic
< •' • 'Iv-0 'j f*<n *' Coiumbia

mofonai *12.0(1 ir aug-
ŠČiau. Dabar turime 
didelį pasirinkimą na
ujų rekordų. Koncer

tinos, Smuikos, Gitaros, Mandolinos, Rolės dėl Pianolos, Notos lie
tuviu kalboje dėl kiekvieno instrumento.
Ateikite netrukus prieš Kalėdas, gausite geresnes prekes.

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

1532 W. 47th Street, Chicago, Illinois.

Geriausia Viela dėl Pirkimo Kalėdy Dovanas Pas
N. GIRDWAIN

Aš užlaikau Gražių Krautuvę Auksinių ir Pa
auksuotų Tavorų, kaip tai: Laikrodžių, Laikro
dėlių, Žiedų Vyriškų, Moteriškų ir šliubinių— 
1()k., 14k., ir 18k. aukso ir daugybę kitų tavorų.
Kas pas mane perkas, tai lieka pilnai užganėdinti. Savo tavorų ir 
darbų aš visuomet gvarantuoju. Taisau laikrodėlius ir jevvelry.

N. G1RDWAIN, 3203 S. Halsted St., kampas 32 gtv.

Tel. Yards 3654.

AKUŠERKA MRS. A. VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Ilospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

IR KITOS LYRIKOS EILĖS 
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė) 

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų eib’ų 
mėlis, kur telpa apie šimtas įvairų rilių.

Knygelė 106 puslapių, au gražiais popieri
niais viršeliais. Kaina 50c.

“NAUJIENOS”
1840 So. Halsted St., Chicago, UI.
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Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAI TYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE 

augioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Bankfcje.
• o Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 

ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BL

W. KASPAR 
prezidentas 

>rfU KASPAR 
vice-pręzidentas 

VJLLIAM OETT1NG 
prez. Oeting Bros. 

JI AKLES KHL’PKA 
vice-prcziden las 

PADSJ IMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

E E 1SLAND AVĖ., kampas 19 gatves.
\VALEN l'Y SZYMANSKI V. E. MASHEK

pirklys prez. Pilsen Luinber Co.
IL E. OTTE J. PESHEL

vice-nrez. Nal. Cit v Bank sekr. Turk Mnfff. Co. 
GEO. C. W1I.CE OTTO KLB1N

Iro Co. vice-prez. T. Wilce Co. prez. Alias
JOZEF S1KYTA 'Brevving Co.

kasierius
PERVIRŠIJA $6,000,000.,KALBAMA LIETI’VILKAI

i I ♦ HODEmanaBSGBiaM

Lietuvių Tautiškos Kapines
1912 metais tapo įsteigtos Lietuvių Tautiškos kapinės, kurios 

priklauso visiems Chicagos lietuviams, bet daugumui dar j i a ma
žai žinomos. , *7

Laidoja mirusius lietuvius, nežiūrint jų pažvalgų,. pavienėse 
duobėse ir lotuose. Kainos lotų yra nuo 3o dol. ir anksčiau.

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

Informacijų galit paklausi laišku arba phonc Willow Spring 6.

AKINIŲREIKALAUJI

AKIŲ SPECIALISTAS 
TCMYK1T MANO UŽRASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
ta-tos gatves Ant Platt’s Ąptiekos 2;rąs augštaa 

▼•landei nuo 9 rvto iki 8 rak Nedellom nuo 9 ryto iki 12 dieni 
Tei. Cinai H3i

Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta II aklų.
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, .
Jeigu tau skauda akys skaitant arba Mūvint, tuokart 

reikalingas akinių ... . , ...Ruokiu apturėti savo akis specialistui akiu, kuris turi Ii metų pa 
tyrimo šv Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
«klnla> padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

Korespondencijos
CLEVELAND, OHIO.

Gruodžio 9 L. .1. L. K. buvo su
rengęs diskusijų vakarų su pro
gramų. Programas susidėjo iš 
monologų ir deklamacijų, jo iš
pildyme dalyvavo: .1. Bagdonas, 
p-lė. Geležinio, V. Strygas. Pas
kui sekė diskusijos klausimu: 
“Ar unijos islinosuos darbinin
kus. ar socializmas?” Socializmo 

pusę gynė J. S. Petronis, V. Strv- 
gas, J. Tankunas ir .1. Šemoliu- 
nas; o unijų pusę laikė K. šelvis, 
.J. Bagdonas ir A. Raila. — Prie 
Ratelio prisirašė du nauju nariu.

Gruodžio 16 Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugijos 
kuopa statė scenoje trijų aktų 
veikalėlį “Netikėtai”. Sulošta ge
rai. Geriausia pasižymėjo p-lė K. 
Geležiu tė, tarnaitės rolėj. Tar- 
pakčiais buvo monologų, dekla
macijų, pasikalbėjimų Prigytos 
su kunigu Bimba ir Maikio su 
Tėvu, taipjau Džian Bambos 
spyčių. Paskui Mirtos Choras ir 
Moterų sboras sudainavo keletu 
dainų. Dainos publikai geriau
siai patiko.

Paagitavus, prie LDLD kuo
pos tų vakarų prisirašė aštuoni 
nauji nariai.

Mirtos Choras paskutiniu lai
ku taip padidėjo, kad net vyčių 
štabas ėmė steftėtis. Tu r gerų 
balsų, ypač merginų ir moterų, 
('.boro lavinimus vakarais esti 
utarnikais ir ketvergais po n r. 
GI31 SI. Clair avė.

—Walter Strygas.

Didžiausia Lietuviška Koncertinų Ištbrbysie

PEARL QUEEN CONCERTINOS
’uikiausis ir geriausis muzikališkas instrumentas, kokio dar nesiranda 
arpe lietuvių, šios koncertinos yra geriausios išdirbystės. Taipgi pri- 
jažintos tarptautiniu instrumentu. Galima jomis grajiti orchestroje ir 
iena. Belo musų Didžiausioj Krautuvėj yra visokių muzikališkų in- 
drummtų, laikrodžių, žiedų, Brukuojamų mašinų, deimantų, kokių lik 
nuogus j'cikalauja savo pagražinimui ir naudai.
vataliogą išsiunčiame dvkai tiems, kurie prisius už 3c krasos ženklelį.

S. P. KAZLOWSKI,
1632 So. Ashland Ave.t Chicago, III.

Clevelando Lietuvių Lavini
mos Batelis gruodžio 19 turėjo 
ekstra susirinkimų Gvodricb 
House. Buvo renkama nauja 
valdyba. Išrinkta: p-lė Veroni
ka Ivanauskutė organizatorium; 
K. Zelvis sekret.; J. Grumba l'i- 
jiansu sekr.; .1. Jasilionis iždiniu 
ku; J. Tankunas ir A. Bašimas 
kasos globėjais; .1. T'ankunas, A. 
Bašimas ir A. Raiba programų 
renginio komitetas: W. Strygas 
korespondentu.

Nedėlioj Batelis rengia šeimy
niškų pramogėlę Goodvicb sve
tainėj.

Ratelis auga ir vis daugiau 
jaunimo patraukia į savo eiles 

to jaunimo, kurs nori lavin- 
lies ir veikli. Tuščių sporlelių ir 
girtuoklėlių savo nariai turėti 
Ratelis nepageidauja.

Ratelio Narys.

( pažinu, kur teisybė, kas yra 
žmonių draugai ir kas priešai, 
kas nori žmonėms labo ir kovo
ja už Jį, o kas juos išnaudoja ir 
sli'iigiasi tamsybėj palaikyti, 
kad dar labiau išnaudojus. Pa
žinau, kad kunigai tai didžiau- 
si žmonių išnaudotojų draugai, 
kapitalistų tarnai, o socialistai 
tai tikrieji darbininkų draugai, 
kovotojai už žmonių teises ir 
gerovę. Ir tai pažinęs stojau j 
socialistų eiles.

Taip Buvo pirmiau su didžiu

ma lietuvių. Kunigai buvo jiems 
įkalę j galvų: “dirbk ir melskis!” 
(protaut nevalia!), ir lai trukdė 
jų žingsnius pirmyn. Bet kada 
jie pradėjo labiau prasiblaivčti, 
daugiau patįs protauti, o ne tik 
“dirbti ir melsties”, tada daly
kai virto kitaip. Dubar, jeigu 
surengiame prakalbas ar šiaip 
kokį vakarų, visados žmonių 
daugybės atsilanko. Ir socialis
tai vis daugiau ir daugiau įtek
mės ir užuojautos turi visuome
nėj, kuomet kuniginiai, klerika
lai ir tautininkai galutinai savo 
įtekmę žudo.

Savo įtekmę žudydami, kle
rikalai ir tautininkai, žinoma, 
piktumu nesitveria, ir kad nieku 
geresniu negali atsispirti prieš 
socialistus, tai pavartoja šmeiži- 
musfir melus. Pavyzdžiui, yra 
čia vienas lietuvis barzdaskulis 

klerikalas-tauliniukas. Sočia- 
listai jam tiesiai kai tas kaulas 
gerklėje. Kas tiktai pas jį atei
na, dergia socialistus visokiais 
budais ir pliauškia, kad socia
listai tai esą vokiečių papirkti, 
jie esu kraugeriai, nekaltų žmo
nių žudytojai, ir lt. ir lt. Var
gas jam tik, kad žmonės jau ne
bėr tokie kvaili, kad panašių 
pliauškalų klausytų ir jiems ti
kėtų. Ir visų, ka jis turi savo 
melais ir pliauškalais atsiekia, 
lai tik to, kdd žmonės iš jo pa
ties tyčiojas.

Darbininku draugas

PRANEŠU DRAUGAMS
IR KOSTUMIERIAMS,

Kad perkėliau Kriaučių Išdirbyslę 
į naują vielą. Kam reikalinga ge
rai patyrusių kriaučių, vyrams ar 
moterims, atsilankykite pas mane. 
Pasekmingiatisiai i.š senų padarau 
naujus.

L. GELEŽINIS, Mgr.
4503 So Wood St., Chicago.
Tel. Boulevard 5669

INDIANA HARBOR, INI).

KUPONAS VERTĖS 25c ,
Su kiekvienu pirkimu poros čevery- ! 
kų, vartokite šį kuponą. Kuponas ; 

< verias 25c perkant eeverykus musų ; 
I krautuvėje. į

(Geras tiktai iki Naujų Metų) 
Parduodam čeverykus dėl vyrų ir vai
kų, geriausios skuros ir išdirbinio ir 
naujausios mados už žemas kainas.— 
čia rasit čcverykus vyrams ir vaikams, 
\isokios mados, visokios rųšies. gerai 
nešiojamų ir gerai tinkamų. Ateikite ir 
pamatykite musų lavorą, patirkite mu
sų kainas ir patįs nuspręskite ir persi
tikrinkite jog čia gausite geresnę ver
tę už žemesnę kainą.
laipgi taisom senus čcverykus.
Darbą atliekame gerai, gražiai ir greit. 
Visą darbą gvarantuojame.
KBALJAUSKAS

Lietuviška Čeverykų Krautuvė
337 S. Leavitt Street, Chi

VirNATFNIg RKGI8TRUOTAB 1U8A8 APTIKK0RIU8 ANT BKIDGEPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukro rimuos* nuo $1.00 ir at
eičiau. Sidabro rėmuo** nuo $1.00 Ir 
•ugščiau. Pritaikoma akiniu* uldyką. 
Atminkit: Galvos aopOjiraas, narviikn- 
m&s, akių skaudėjimas, u įvilkima* U 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kuri* sali 
būti prašalinto* gerų akinių pritaiky
mu. Ištyrimas tildyk*, Jei p»ršti ar 
skauda akis. Jei jos raudono*, Jei tai- 
va sopa, jei blogai matai, jai akis sū
rėta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai ušdyką. Atmink kad mes kal
nam gvarantuojam akiniua ir kianti*, 
nam gerai prirankam.

B. M. MC8IR0FF, Kksparta* Optika*.
Jai jus sargata Ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mana. Al bnvan a»- 
tiakorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 11 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galia 
padaryti Lile kokius rusiikua vaistu*. Ai rekomenduoja tik GERUS daktarus Ai saa 
drauge. įmonių 8 M MFRIR'M'F, t!4» 80. MORGAN 8T., CHICAGO. ILL.

Garsinkis Naujienose’

Šiame nedideliame miestelyj 
lietuvių, palyginamai, ne men
kas būrys apie aštuoni šimtai 
gyventojų. Jie turi keletu drau
gijų. Visuomenės judėjime ir 
darbe daugiausia betgi veikia L. 
S. S. 217 kuopa. Bėgiu 1917 be
tų ji buvo surengus septynerius 
prakalbas ir du spektakliu.

Apie trejetas metų atgal lietu
viai čia buvo begalo apsileidę, 
apsnūdę, tamsus. Jei, būdavo, 
socialistų kuopa parengs pra
kalbas ir bet šiaip kokį vakarų 
tai didžiuma lietuvių šalindavus 
jų, bijodavo. Bet pasižiūrėkite 
dabar j tuos pačius lietuvius: vi
sai kas kita! Kodėl taip? O 
štai, kodėl: pirmiau žmonės ku
nigų laike šventu žmogum ir visi 
jam likėjo. Na, o kunigai buvo 
žmonelėms prikalę į galvų viso
kių niekų apie socialistus, kaipo i 
apie “baisius žmones”, kurie nė 
kunigų neklausų, nė dievo nebi- 
jų ir šiaip visokio pikta darų. Ir 
tamsus žmonės, nieko nežinoda
mi tikėjo kunigų plauškalam. Aš 
pats gerai atsimenu, koks bi+- 
vau. Jeigu sueidavau socialistų, 
mane baimė imdavo, kaip su lo
kiu žmogum galima kalbėt... Bet 
vistiek įdomumas traukė mane c.
arčiau pažinti tuos “baisius žmo
nes” socialistus, kas jie tokie 
yra. Pradėjau skaityti visokius 
kunigų leidžiamus, “katalikiš
kus”. ir socialistiškus. Ir lik ta
da pradėjo-man akįs atsiverti, 
pradėjau pamatyti, kas yra so
cialistai, ko jie nori. Tad tik

Specialiai 
Pabaigęs 

Northern Illinois Cole- 
gi.įa Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantuoju 
Val^^dos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr K. NURIAITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicago. 
K anų). Mikvaukee ir North av.

Didžiausias šios die
nos klausimas yra

Socializmu šiandie 

užimti visi, kurie 
t i k visuomenės 
klausimais inte
resuojasi. O kas 
gi jais nesiintere- 
suoja, kam jie ne
rupi? Nebent tik 
tamsiausiam žmo 
geliui, kurs apsk
ritai nieko nežino 
ir nieko nenori ži
noti.

Socializmas di- 
skusuojamas su
sirinkimuose; dl- 
skusuojamas spa
udoje. Apie soci
alizmą kalba soci

alistai, kalba ir jų priešai, apie jį kalba ir rašo svie- 
tiškiai ir kunigai, vieni už jį, kiti jam prieštarauja.

Bet kad sveikai apie socializmą, tą didžiausį vi
suomenės klausimą, sprendus, reikia jis pažinti. Rei
kia jis suprasti. Reikia apie jfpasiskaityti.

Geriausia ikšiol lietuvm kalba knyga apie soci
alizmą yra “Naujienų” išleista vardu SOCIALIZMO 
MINTIES BLAIVUMAS. Tai mokslinė knyga, bet 
parašyta taip lengva ir suprantama kalba, be to taip 
gyvai, kad kiekvienam, pradėjus ją skaityti, sunku 
ir atsitraukti, kol visos neperskaitai.

Patariame todėl kiekvienam tą knygą įsigyti. 
Atspaudinta ant geros popieros aiškiomis didelėmis 
raidėmis, kas labai palengvina skaitymą; beto, kny
ga papuošta puikiu keturiomis spalvomis paveikslė
liu, kurį specialiai tai knygai piešė žinomas lietuvių 
dailininkas p. Jonas Šileika.

Knyga Socializmo Minties Blaivumas atspau
dinta visai nesenai, ir trumpu laiku jos jau išpar
duota per 1000 egzempliorių. Kas dar neturite, sku
binkitės išsirašyti. Neapdaryta kaštuoja 75 centus; 
apdaryta gražiu stipriu audeklo viršeliu $1.00.

Pinigus siųskite adresu:

IP. CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiame 
v paveikslus dieno 
A mis ir vakarais. 
;\ Jaunavedžiams 

duodame kuopui 
.n klausias dova- 
tey nas. Darbą at- 

liekam gerai ir 
J pigiai.
f 3130 S. Halsted 

St., Šalę Mildos 
teatro.

Bow man
Dairy Company
Tobulai Pasterizuotas

Pienas ir Smetona
SUPILSTYTA J

BONKAS LAUKUOSE
TYROS SMETONOS

SVIESTAS
MARLĖM AND

CENTRAL AVĖS.
OAK PARK

Telefonas Oak Park 82

1810 S. Halsted St Chicago, III.

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

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

M. WALENČILS,
P. O, Box 96, Hart, Michigan.

NAUJAS 
Laikraštis

f)
I ikrai puikus. Išeina tokio pavi

dalo, kaip kad eidavo Seinų šaltinis. 
Kainuoja lik 75 e. melams. Viena ko
pija siunčiame dykai dėl pažiūrėji
mo, kas prisiunčia krasos ženklelius.

Adresuokite taip.

AMERIKOS ŪKININKAS
2214 W. 23rd P., Chicago, III.

Užlaikome
Puikiausių 

Laikrodžių
Krautuvę.

Didžiausią ant Bridge- 
porlo’. Katrie norite 
nusipirkti gražų laik-^’^^^*^‘‘Ąj 
rodčlj, deimanto žie-'^?- 
delį, devizkėlj, šhubinių žiedų arba 
britvų, gramofonų ir kilų visokių 
dalykų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius ir gramofonus.

K. MICHALAUSKIS, 
1303 S. Morgan St., Chicago

Apsvarstykit 
Gerai.

Tel. Humboldt 4613.

Reumatizmas Sausgele.

Nuo Gruodžio 1 d. šių metų 
Ofisas atdaras kasdien iki

9 vai. vakaro; Nedalio
mis iki 12 v. dieną.

3261 SO. HALSTED STREET 
Phone Drover 5052

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

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 25c. 
per pačią 28c.

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

Knyga:“šALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Dr. K. Draugelis
DENTISTAS

FELEPHONE YARDS 2721

DR. J. JONI KAI T IS 
Medikas ir Chirurgas 

3315 S. Halsted St.,. Chicago

Moralybes Išsivysimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

“NAU JIEN OS”
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Kaip Žmogus Mausto
Knvgelė parašyta JAMES ALLEN, versta 

ST. BIEŽI0, spauda J. Ilgaudo.
TURINYS:

Mintis ir charakteris.
Minties pasekmė ant aplinkybių.
Minties intekmė ant sveikatos ir kūno.
Mintis ir tikslas.
Mintis—faktorius nuveikime.
Svajonės ir idealai.

. Rimtumas.
Kaina 15c.

“N A U J I E N 0 S”
1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
liau 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 North Avės.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 181h S., arti Halsted st.
Telephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
(1R/ŠR *

4 900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekos.

Telcphone Canal 114.
Valandos 3—6 po pietų 

Išskiriant Nedėldlenius it Sereda*
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NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Gruodžio 22, 1917.

NAUJIENOS
The Mtlhmmsiini Dažly News

Apžvalga
DEJUOJA?”

kirmis Littuvif Dienrailis Amerikoj*
NAUJIENŲ BENDROVE inc.

* Kasdien išskiriant nedSldienius
Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje— 
nešiotojams kasdien pristatant i na- 
«us, moka:

Savaitei ............................... 12c
Mėnesiui...........................  • • 50c

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pactu, 
ginėjams išanksto užsimokėjus:

Metams............................... $6.00
Pusei metų........................$3.50

•uvienytose Valstijose, ne Chicago- 
fe, pačtu:

Metams ............................. $5.00
Pusei metų..........................$3.00
Trims mėnesiams ........... $1.75

Kanadoje, metams................... $7.00
,Visur kitur užsieniuose......... $8.00
Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
[Orderiu, kartu su užsakymu.

First Lilhuinian Daily io Amirica
Published Dai(p Except Sundap

• Y TMK

LITHUANIAN NEWS PU B. CO. Ine.
Terma of Subscription:

Chicago—
B y carriers:

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

To parts of city not cove^ed by our 
carriers, by mail only subscriptions 
paid in advance:

One year..................  $6.00
Six months .................... $3.50

United States, outside of Chicago, 
by mail:

One year............................. $5.00
Six months..........................$3.00
Three months.......................1.75

Canada. one year ................. $7.00
Other roreign countries .... $8.00 
Money mušt be send by Postai Mo-

1 ney Order, in advance.

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

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

i Redakcijos Straipsniai
T<*ue translation filed \vi 
mastei* at Chicago, III., on 
22, 1917, as require«l by 
October 1917.

Vokietijos . 
“sąlygos”.

ith the post-Įbiaus turėtu nusileisti.>n December I _ *- .
k the art of Bet nėra abejones, kad 

kaikurie punktai tose lai
kos sąlygose“ yra labai nau
dingi Vokietijai, pavyzdžiui, 
tie punktai, kuriuose sako
ma, kad Lenkijos valstybė 
turėtų būt po Austrijos siu
zerenitetu (vyriausia val
džia), ir kad Rusijos provin
cijos pagal Baltiką, Juodą
sias juras ir Prūsų rubežių 
— t. y. Latvija, Lietuva ir 
Ukraina — turėtu būt ne
priklausomos, bet “po Vo
kietijos pienu“. Įvykdinus 
šituos “sąlygų“ punktus, Vo
kietija su Austrija įgytų 
kontrolę ant didelio ir turti
ngo ploto žemės, kurs pirma 
buvo ne jų. Juodvi rytuose 
labai sustiprėtų, o Rusija 
butų žymiai susilpninta.

Bet kaip sakėme, nėra ži
nios, kas padarė tas “taikos 
sąlygas“. Jas galėjo pada
lyt ne vokiečiai, o kokie- 
nors agitatoriai talkininkų 
pusėje. Tokie darbai politi
kos lošime atsitinka ne re
tai: paskelbiama dalykai, 
neva tokie, kurių nori prie
šas, tuo tikslu, kad jam .bru
kus juos arba kad atsiekus 
kitokio rezultato.

Sakysime, jeigu Vokietija 
šiomis dienomis ištiesų pa
siūlytų taiką, bet pastatytų 
sąlygas'blogesnes, negu tos, 
kurios yra augščiaus paduo
tos, — tuomet butų lengva 
atmest jos pasiūlymą. Nes 
žmonės, matę prieš tai neva 
jos “sąlygas“, kurios buvo 
geresnės, jaustųsi dabar su- 
viltais ir butų nepatenkinti. 
Kad radus pritarimo talki
ninkų šalyse, Vokietijai rei
kėtų jau siūlyt jei ne geres-

ja pasiūlysianti savo prie
šams taiką. Iš kokių tai 
“neutralių šaltinių” prane
šama ir tos sąlygos, kurias ji 
ketinanti pasiūlyt. Jos yra 
sekamos:

Kad Eizaso-Lotaringi- 
jos likimą nuspręstų tų 
provincijų gyventojų re
ferendumas ;

Kad Anglija užmokėtų 
Vokietijai už jos kolonijas 
Afrikoje ir pinigais butų 
atlyginta Belgijos, šiauri
nės Francijos, Rumanijos 
ir Serbijos nuostoliai;

Kad Rusijos provincijos 
prie Baltiko ir Juodųjų 
jurų ir prie Prūsų rube- 
žiaus pataptų nepriklau
somomis po vokiečiu pie
nu ;

Kad Lenkija pataptų 
nepriklausoma valstybė 
po Austrijos siuzerenite
tu;

Kad Rumanija, Serbija 
ir černogorija turėtų se
nuosius savo rubežius, ir 
kad Serbija gautų prieit 
prie juros;

Kad Turkija paliktų
kaip buvus;

Kad nusiginklavimo, ju
ru ir vaizbos laisvės klau-

€■ V

. simai paliktų visuotinos 
taikos konferencijos nu
sprendimui.

A

Kas sudarė šitas “taikos 
sąlygas”, nežinia. Sakoma, 
kad jų autorium esanti Vo
kietijos valdžia. Jeigu tai nes ,tai bent ne blogesnes są- 
butų tiesa, tai jos butų ne- lygas, kaip tos, kurios yra 
blogiausios, nes jose yra ke-neva patirtos iš tų “neutra- 
letas labai stambių nusilei-lių šaltinių”.
dimų, kuriems Vokietijos ka 
rėš partija yra griežtai prie
šinga. Tose “sąlygose” pri
pažįstama Elzaso - Lotarin
gijos gyventojams teisė nu- 
balsuot, ar jie nori būt po 
Vokietijos valdžia, ar atsi- 
mest. Toliaus, jose išreikš
ta mintis, kad daugelis te
ritorijų, kurias užkariavo

Klerikalų “Draugas” pra
bilo apie “rimtus kovos ir 
polemikos budus”! Tai taip, 
kaip kad chroniškas alkoho
likas imtų kalbėt apie blai
vybę.

Tas laikraštis nepralei
džia nė vienos dienos, kad 
neišniekinus ir neapšmeižus 
socialistų, ir dabar jisai 
skundžiasi, kad “universi- 
tetčiko Grigaičio” redaguo
jamos “Naujienos“ pasakė 
keletą karčios tiesos žodžių 
apie klerikalizmo stulpus, 
kunigus.

Paduodame čia keletą jo 
aimanavimų:

Lai jisai (Grigaitis) pri
veda faktus, kur ir kada 
musų kunigai skelbė žmo
nėms, kad jeigu neatiduos 
paskutinių centų kuni
gams, tai jie nebus išga
nyti. Raginimas žmonių 
prie duosnumo bažnyčios 
reikalams (o kas tie “baž
nyčios reikalai”, ar ne ku-| 
nigų reikalai? “N.“ Red.), 
tai nėra “atėmimas” sun
kiai uždirbtų centų iš be
turčių darbininkų. Kiek
vienas aukoja pagal savo 
noro ir išgalės...

Faktų “Draugas” reika
lauja iš “Naujienų“ visai be 
reikalo, kadangi jos yra ske
lbusios juos ne kartą. Ant 
galo ir pats “Draugas“ gerai i 
žino, kad kunigai dažnai at
sisako laidot nabašninką, 
jeigu našlė neturi kuo u^si- 
mokėt kunigui už palaidoji
mą. Tokių dalykų kunigai, 
žinoma, neskelbia viešai, bet 
jie taip elgiasi. Jau jų to
kia yra veidmaininga prak-| 
tika: skelbti vienaip, o elg- 
ties kitaip. Ar jie nepasa
koja visam svietui, kad jie 
esą “artimo meilės“ mokyto
jai? O juk niekas nesukur- 
sto tiek neapykantos tarpe 
žmonių, kaip jie. Ar jie ne
vadina savęs vargšų ir be-

ja tarpe mūsiškių kunigų, y- 
ra tokios rųšies ekzemplio- 
riai, kaip augščiaus minėtie
ji arba kaip Maliauskas? 

i Kodėl ant galo, p. St. Šim
kus, kuriam niekuomet ir 
nesisapnavo būt socialistu, 
bet kuris, kaipo vargoninin
kas, turėjo progos gerai pa
žint musų dvasiškiją, — ne 
“dorais, prakilniais” žmonė
mis juos pavadino, o prilygi
no prie Rasputinų?

Kunigo ginklai esą “neį
veikiami“ kapitalistui! Bet 
kam kapitalistui stengtięs 
“įveikt kunigo “ginklus”, 
kad šis yra paprastai niekas 
daugiaus, kaip kapitalisto į- 
rankis? Kada ateina rinki
mai, tai kunigų spauda agi-' 
tuoja už kapitalistų (repub- 
likonų arba demokratų) ka
ndidatus; kada darbininkai 
išeina į streiką, tai kunigai 
ir jų agentai gąsdina darbi
ninkus ir liepia nusilenkt ka
pitalistams; kada kapitalis
tai taip pabrangina gyveni
mo produktus, jogei biednas 
žmogus nepajiegia jų įpirkt, 
tai kunigai liepia darbinin
kams pasninkaut; kada dar- 

Į bininkai pasipriešina kapi
talistų valdžiai, tai kunigai 
grūmoja jiems peklos baus
mėmis, nes “kiekviena val
džia yra Dievo duota”; ka
da darbininkai ima susipra
sti, organizuoties ir kovot už 
geresnį būvį, tai kunigai pra 
keikia juos, kaipo “ištvirkė
lius“, “prasižengėlius“ 
“nedorėlius.“ 
“baisus“ kapitalistams!

Jie yra taip “baisus“ ka
pitalistams, kaip caro žan
darai buvo “baisus“ carui, c

ir
Taip jie yra

tome ir čia pas kun. Šmitą 
apsiėmusį klebonauti lie
tuviams, kaip nematėme 
jos pas lenkintojus kun i-1 
gus. Koksai gi jisai gali 
būti ganytojas, mokyto
jas, tėvas, jeigu jisai ne
supras savo ganomųjų, sa
vo mokinių ir savo vaikų 
kalbos. Tai bus mutus pa- 
stor — nebylis ganytojas, 
kurio nesupras žmonės. 
Jisai negali, remties vien 
vaikais ,kurie anglų kalbą 
supras. Kur gi jisai dės 
visus suaugusius, kurie 
nesupras tos kalbos ant 
tiek, kad galėtų joje pate
nkinti savo dvasios reika
lus. Ar jisai juos visus ra
mia širdžia į pragarą va
rys?

Bet “skaudžiausia yra 
tai, kad musų gerb. kores-

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

“Not responsible”.

Laikraščiams pranešta, kad Ko
va tapo valdžios sulaikyta, mes 
jos labai apgailestaujame. Nes 
tai buvo musų Sąjungos orga-

“BAISI 
NELAIMĖ“

Pabraižos

Tos “sąlygos”, kurias buk 
ketina pasiūlyt Vokietija, 
kaip matėme, yra labai ne
patogios Rusijai. Išrodo, jo
ge i jos yra taip sugalvotos, 
kad vienintelė nubausta ša
lim išeitų iš šios karės Rusi
ja, kuomet kitos šalįs arba 
pasilaikytų visą savo senąją 
teritoriją, arba net laimėtų

ra tokių didelių lobininkų 
pataikūnų, kaip jie.

Štai dar ištrauka iš “Dra
ugo“ :

Besąžiningiems kapita
listams daug malonesnis 
bus lietuviškas cicilikas, 
negu doras, prakilnus ku
nigas. Cicilikas ir pats 
tvirks ir lęjtus tvirkins. Gi 
patvirkusius ^silpnavalius, 
prasižengusius darbinin
kėlius kapitalistui nesun
ku bus suvaldyti. Jei pats 
neįstengs, pasišauks į pa- 
gelbą miliciją ir policiją 
(o kunigai ir nekviesti at
eis! “N.” Red.).

Bet prakilnaus kunigo 
ginklai kapitalistui yra 
neįveikiami ir baisus.

Kunigija šviečia, dori
na, auklėja (taip, kaip 
Maliauskas savo “konfe
rencijose“? “N.“ Red.), 
stiprina valią darbininkų, 
kelia jų susipratimą, veda 
ir organizuoja darbinin-

Vokietija, tai, reiškia, ji ra
gina vakarinės Europos ša
lis apleist savo talkininkę; 
o jeigu tas pienas yra gimęs 
talkininkų pusėje, tai į jį rei
kėtų žiūrėt, kaipo į grasini
mą Rusijos valdžiai už jos 
mėginimą įvyki n t taiką 
prieš talkininkų norą.

Bet kaip tenai nevarty
tum tas “taikos sąlygas”, jos 
koliai kas, žinoma, nėra nie- 

priešai. Taikos konferenci- kas daugiaus, kaip tam tik- 
joje juk, žinoma, ji dar la-lra medžiaga agitacijai.

paliusuotos, bet ir gaut nuo
stolių atlyginimą. Pagalios, 
sakoma, kad Lenkija, kurios 
žymią dalį valdė iki karės 
vokiečiai ir austrai, turi būt 
padalyta nepriklausoma va
lstybe; o Serbijai siūloma 
priėjimas prie juros.

Jeigu Vokietija ištiesų pa
ti siūlytų be derybų šitokias 
sąlygas, tai reikštų, kad jo
je ima viršų karės partijos

Je, organizuoja tokiam 
“darbui”, kokį atliko John 
Roman, buvusis šv. Juozapo 
sąjungos sekretorius, kuris 
įskundė Michelsoną, arba tie 

■“jauni patriotai* Wilkes 
Barre’je, apie kuriuos nese
nai buvo minėta “Naujieno
se’1.

Mes matėme, kur “vedė” 
kunigai darbininkus 1905 
m., vadovaujami “tėvo Ol
šausko”, praloto Antanavi
čiaus, kun. Laukaičio ir ki
tų cariškojo budelio talki
ninkų. Mes matome, kur 
iie “veda” darbininkus šian
die.

“Draugas” mums pasako
ja apie “dorus, prakilnius 
kunigus”; bet kur jų yra? 
Tr kodpi tie kurie vadovau-

Chicagos klerikalų organe 
išspausdinta, korespondenci
ja iš Grand Rapids, Mich., 
kurioje tarp kitko rašoma:

Neturėjome vadovų, ku
rie su pasišventimu dirb
tų žmonių švietimui ir or
ganizavimui. Musų buvęs 
kleb. kun. J. Gervickas bu
vo žmogus silpnos sveika
tos, taigi iš jo mes daug ir 
laukti negalėjom.

Dabar jįsai- prasišalino 
ir musų klebonu liko vo- 

| kietis kunigas J. Schmid- 
I tas ir vikaras kun. J. Kel

melis. Iš tos atmainos mes 
i tikimės daug gero.

Šiomis dienomis musų 
bažnyčioje buvo laikomos 
misijos angų kalboje nuo 
9 iki 16 gruodžio. Tik gai
la, kad tos misijos buvo ne 
musų kalboje, taip gi ma
žai kas ką suprato. Bet 
vis Helto žmonija buvo su
judinta ir nemažas skait
lius žmonių atliko išpažin
tį. 14 d. šio mėnesio po- 
bažnytinėje svetainėje ru
pesniu kun. Schmidto su
sitvėrė labdarybės draugi
ja vardu Šv. Vincento a 
Paulo, žadama ateityje 
įrengti ir lietuviškas misi
jas.
Lietuvis parapijonas džia

ugiasi, kad parapija gavo 
vokietį kleboną, kuris net 
misijas bažnyčioje yra pri
verstas laikyt nesupranta
moje žmonėms kalboje! Ar 
ne nuostabu?

To keisto džiaugsmo prie
žastį, matoma, nesupranta 
arba nenori suprasti “Drau
gas”. Jisai sako:

Dabar bene prasideda 
jau ta pati istorija, kaip 
buvo ilgą laiką Lietuvoje, 
kur lenkų dvasiškija, ne
tekusi Kristaus dvasios, 
per bažnyčias varė ištau- 
tinimo darbą. Ką veikė 
kunigai endekai Lietuvoj, 
tą dabar galės pradėti vei
kti kunigai amerikonai su 
musų tauta čia Ameriko
je , .

Kristaus; dvasios nema

ras lietuvis, tuos faktus 
mums pranešdamas, ne 
tik neparodo jokio nusi
minimo, bet priešingai, 
džiaugsmą išreiškia dėl į- 
vykusių atmainų. Girdi, e- 
santi viltis, kad dabar vis
kas fferiau eisią. ?

Mums primena tai aną 
baisų palyginimą, kad skę
stantis ir britvos griebia
si.
Teisingai pasakyta, kad 

Grand Rapids’o parapijonai 
jaučiasi, kaip '“skęsitaritkl”, 
kuris “ir britvos griebiasi“. 
Bet kas juos skandino?

“Draugas“ to ^gpasako; o 
mes pasakysime: “Skandi
no“ Grand Rapids’o lietuvių 
parapiją ne kas kitas, kaip 
buvusieji jos klebonai, o la
biausia kun. J. Gervickas. 
Mes esame apie šios “dvasiš
ko vadovo“ darbelius tokiu 
dalykų prisiklausę iš minė
to miesto žmonių, kad kok- 
tu butų apie juos ir laikrašr- 
tyje rašyt. Gana to, kad ji
sai taip “nusivarė nuo koto“, 
jogei dvasiška vyriausybė 
turėjo jį prašalint. Tas. a- 
not “Draugo“, prakilnus ir 
doras lietuvis“, kuris jam 
rašo, kad kun. Gervickas ne
galėjęs atlikt savo pareigų 
dėl “silpnos sveikatos“, sta
čiai meluoja.. Sveikatos tai 
jisai gal turėjo ir perdaug, 
tik suvartojo ją ne taip, kaip 
reikėjo.

Grand Rapids’o lietuvių 
kuingų darbeliai taip įkyrė
jo dvasiškai vyriausybei, 
kad ji nenorėjo net skirt lie
tuviškai parapijai lietuvį 
kleboną, o paskyrė vokietį! 
Kun. Kelmelis tapo pastaty
tas po to vokiečio priežiūra.

Tai ve kokia tenai yra is
torija. O “Draugas” sten-

pasakodamas apie lietuvių 
“ištautinimo” pavojų, apie 
lenkų “endekus” ir kitus ga
lus. Taip esti dažnai. Jei
gu musų klerikalai nepajie- 
gia paslėpt kunigijos ydų ti
kėjimo skraiste, tai jie pu
čia žmonėms į akis patrioti
zmo durnų.

Mat, ta kunigija yra taip 
“dora“ ir “prakilni”, kad 
vienos rųšies monų neužten
ka palaikyt jos garbę tikin
čiuose žmonyse. Tik ar il
gai kažin tie monai gelbės?

Nauji Raštai
Redakcijai atsiųsta paminėti 

šie nauji leidiniai:
Susivienijimo Lietuvių Ame

rikoje Kalendorius 1918 metams 
Sutvarkė Y- K. Račkauskas, “Tė
vynės” Redaktorius. S.L.A. Lei
dinys No. 40. Pusi. 224 (64 
pusi, užima skelbimai). Kaina 
25 centai.

Laikraszczio “Saules” Kalen
dorius ant meto 1918. 30-tas me
tas. Mahanoy City, Pa. Pusi, 
(kartu su skelbimais) 80. Kaina 
nepažymėta. •
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Skaitykite ir Platinkite Į

tebūti. Kada Kova spausdino e- 
ditorialus ir straipsnius ne tiek 
revoliucinei dvasiai stiprinti, 
kiek ją demoralizuoti; kada ji 
pradėjo atakuoti visus kitus mu
sų socialistu laikraščius, veikė
jus ir sąjungiečius “socialpatri- 
otais” ir kitokiais prasivardžia- 
vimais, tai ir iš sukurstytų kai- 
kurių kuopų ir rajonų ūme plau
kti visokio plauko rezoliucijos 
smerkiančios kitus draugus ir 
musų organas, o užginančios 
Kovos “taktiką”.

Bet jeigu tiesa, kad musų Ko
vos redaktoriai teisinosi valdžios 
agentams žodžiais: “1 am not

in the paper because I.airi just 
a hircd editor”, tai tuo jie visas 
tas rezoliucijas j niekus pavertė, 
apjuokė. Nes Kovos redaktoriai

lincionieriais, dabargi tokiu sa
vęs teisinimu valdžios agentams 
jie pasirodė, kokie jie buvo re
voliucionieriai.

Tiesa, “revoliucijos” sukėlė 
nemaža, ale kur? Sąjungiečiuo- 
se, savo organizacijoj! Nėra tos 
kuopos, kur nebūtų buvę revo
liucijų su daugiau ar mažiau pa
gailėtomis pasekmėmis.

Kad sykį Laisve prašneko apie 
LSS suvažiavimą, aš taipjau bu-

jienose, pritardamas tokiam su
važiavimui. Kovos redaktorius 
tuomet aitriai pašiepė mane, 
kad. girdi, man nesiseką orga
nizuot Amerikos Lietuvių Dar
bininkų Tarybos, tai lodei aš 
agituojąs už suvažiavimą.

Manau neklysiu pasakęs, kad

naudingas bent tuo, kad imlų gal

feMOKYKLA

organą ir prisidėjęs prie sustip
rinimo musų jiegų, kurias mu
sų organo “not responsible” re
daktoriai kiek drūti demoraliza
vo. Laisvės Mylėtojas.

Jei nori greitai ir pasekmingai išniokt! Angli
škai kalbėti, skaityti ir rašyti, tai lankyk mūsų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų " S.V.Pilietybės Gramatikos

^Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt
[flr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
| nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 

aiškinama lietuviškai

III American College Preparatory School 
03103 S. Halsted St. Chicago Ill.I 
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DAVĖ “ATSAKYMĄ”.

Aną kartą pašiepiamose pasta
bėlėse daviau keletą klausimų 
“metodologijos daktarui”. Su
prantama, atsakymo nė nelau
kiau, betgi žiūriu, kunigų Drau
ge beesąs atsakymas. l ik po at
sakymu pasirašęs ne patsai “me
todologijos daktaras”, bet Kul
tuvas, ir kadangi tas Kultuvas 
kalba apie save daygskaitoj 
(“Mes nenorime pavaduot”...), 
tai išeina, lyg atsako pati kuni-

Tasai kunigų organo Kultu
vas sako: ‘‘Jeigu tamsta nori ži
not, kiek laiko ima dusiai nu
keliaut į (langų, ir kaip smarkiai 
turi lėkti, tai kreipkis į Mockų”.

Tai bent man atsakymas! Į 
Mockų, girdi, kreipkis.

O juk “metodologijos dakta
ras” kur tik laikė savo “konfe
rencijas”, visur kvietė socialis
tus, ir tą patį Mockų, ateiti, o 
jis viską savo konferencijoj i- 
šaiškinsiąs apie dangų, apie du
sią, apie Dievą ir apie Vplnią. 
Tai kuriam gi galui dabar jis 
nori, kad aš kreipčiaus į Mockų?

nė tokiu dideliu žinovų tais klau
siomis, argi tad jis mano Mo
ckų sugebėsiant išaiškint tai, ko

Toliaus kunigų Kultuvas, ne
sugebėdamas nieko geresnio pa
sakyt, klausia: “Kodėl pelėda 
prie saldūs šviesos nieko nema
to?” ir patsai atsako: Dėlto, kad

Tas lai bent man patinka, nes, 
anot žmonių pasakymo, gegu-

Taip ir tie kunigų Kultuvai ir 
Melodologai. Bijosi stot i atvirą 
kalbą, lik užsidarę mūruose 
mulkina žmonelius. Tai tikriau
si pelėdos. Bet ką čia kalbėt: 
pelėda nors naktį mato, o klebo
nijų įnamiai nieko nė dieną nė 
naktį nemato daugiau kai]) tik 
žibantį dolerį. —Slapukas.

Moters gavo viršų
Cleveland. O.—Mirtų Choro re 

peticijose, pereitą nedėlią, mo
ters davė notą vyrams, kad jos 
pertrauksiančios diplomatinius 
ryšius su jais, jeigu vakaruose 
vyrai choristai, dalyvaujant pro- 
grame, drįstų pasirodyti ant stė- 
čias išsigėrę.

Po pertraukimo diplomatinių 
ryšių sektų čia jau ant stėčiaus 
atakavimas ir mušimas vyrų iš 
pozicijų.

Gavę tokią notą vyrai net pa
raudo, bet nieko neatsakė. Ma
tyt, notai nusilenkė irtreikalavi- 
mą pildys.

Bravo, moters! Gervė.

P.K.BRUCHAS
Didžiausia ir 

Seniausia Li 
tuviška Lai 
podėlių Kra 
tuvė Chicago

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 
kaip pas kitus.

ta vorą ir pigiau,

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

CHICAGO, ILL.
Arti 33 Place

<
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( ŽEMAITĖ

Kalėdos.
Bėdos, bėdos, ne Kalėdos.
Ateis Kalėdos, bus tos pačios 

bėdos. •
Tikrą tiesy lAs priežodis sako. 

Niekas taip nelaukė Kalėdų, 
kaip Žabaro Jonis.

Laukė Kalėdų ir Antanas, 
samdytas Žabaro bernas, bet ne 
taip labai kaip Jonis, piemenė
lis. Kartais supykęs Antanas, 
sukeikęs, sakys:

—Kad tik sulaukus metų ga-

Pasitrauk nuo ugnies, nosį 
nuplikysiu! -

—Išlenk špulią, tik neišmesk 
iš nagų, neš gausi!

—Laikas jau girdyties... nesu-1 
skutai bulbių, negausi pietų! j

—Žabarienė su Magde vis va
rinėja Jonį po vidų.

Dar ir Žabaras nuo savęs pri
deda:

Joni! lėk į kūtę, pažiūrėk, 
gal arkliai nebelur šieno. Už
mesk glėbelį.

Jonas po vidų stumdomas, va
rinėjamas, ujamas—kaip ne
lauks Kalėdų? O ta Magdė nedo
rėlė, vien lik užsisėdusi ant

Gražus Vakarėlis su Programų
Parengtas per L. S. ir D. Draugijos Chorą, Waukegan, III.

Gruodžio 25, 1917 pirmą dieną Kalėdų
Luiberty Hali

801-3 8th Street Waukegan, III.

šokiai prasidės 3 v. popiet. Programas 6:30 v. Įžanga vyrams 25c; moterims dykai.

lo, tų Kalėdų-—tiek mane čia 
kas bematys kitą metą: nė tiek 
saulės, kiek pro lango. Yra svie
te vietos.

Antanas ir Jonui pasako,kiek 
bėra laiko iki Kalėdų, iki metų 
galo.

Nusibodo Jonui per vasarą su 
gyvuliais kamuoties. Nebuvo tos 
dienos, kad jo nebartų, neguitų 
Jie tik namiškiai, bet ir sodiš
kiai.

Vakare, pareidamas paskui 
bąndos, tik ir klausosi, kas iškur 
užpuls ant jo šaukti.

Joni, tu valiuke, kam įleidai 
ožką į daržą ?

- Duosiu aš tau!—šaukė iš 
kitur.—Šiąndic jautis įšokęs į a- 
vižas nušiaušta kerčią! Na, legtd 
tik kitą sykį—gausi!

A škiušl a škiuš!—Saukia 
Magdė susisukus ant Jono:—ly
gu Žioplas velkasi! Nematai, kad 
avis; traukia nasturtas pro tvo
ros plyšius?... Tuoj gausi į spra
ndą !

Taip ir panašiai mažne kas 
vakaras Jonis barinio girdėjo. 
Tas prakeiktai jautis, kuriam 
nė kokia tvora nekardo; ta pa- 
siutėlė ožka visur besismaigstan- 
ti begalo Jonui paėdė. Kaip ger
vė giedros jis laukia, kad lik pa-

sprandb...
Syki nespėjo paimti viedro 

vandeniui įnešti. Magdė, bemes- 
dama Jonį pro duris, nuplėšė 
jam kailinių apykaklę. 0 kaili
niuose ir daugiau skylių atsira
do.

Be.džiovindamas pirštines, Jo
nis visą nykštį nudegimo. Bijo
si Žabarienės, nerodo pirštinės, 
nagus šąla. Klumpis persprogo, 
naginių neduoda, tintai nuply
šo. šalta Joniui. Kur pasiųstas, 
parbėgęs lenda į ugnį. Čia Ma
gdė varo šalin.../

Taip tas viskas Joniui paėdė. 
Išsižiojęs laukia Kalėdli. j

Sykiu su Antanu, vokuoja nc- 
dėlias, skaito dienas, kiek dar be 
ra iki Kalėdų? Tada atvažiuos 
tėvelis išsivežti Jonį ant vaišiu, 
o gal ir visai? Jis patyliais pasa
kys tėveliui, jog nebenori pas 
Žabarą tarnauti, nes Magdė be
galo pikta.

Kaskarts vis arčiau Kalėdos. 
Vieną vakarą Žabaras, paraukęs 
nagines, metė Jonui po kojų.

šia paraukiau tau Kalė
dojus nagines. Susižiūrėk au
tus.'

Žabarienė nutraukusi nuo pe- 
ciaus džiovinamus autus, pati 
paskyrusi, kur mažesnius pada-

Kur Jonis nevaliojo pats už
bėgti, gyvulių atsukti, Sabaliuku 
pasiundė. Tas beveizint visą 
bandą j krūvą suvarė.

Žabaras barėsi, neleido šunį į 
bandą vedžioties. Jonis nesi
veda iš namų, bet išgano* gale 
tik sušvilps, Sabaliukas tuoj ir 
atlekia.

Gal kitur nėra lokio gero 
šuniuko?—glostydamas Sabaliu
ką mastė Jonis. — Bet gal ir to
kios nedoros Magdės nėra! ’

* * * ,
Išaušo jau Kūčios. Jonis, ne

varomas, privilko malkų, priki
šo pečių, privertė kerčią ugna- 
kurių šventėms, visą kubilą pri
vilko vandens. (

Padėjo Antanur^ieno pripeš
ti, kratinį sukratyti, atšlavė snie
gą nuo tako į klėtį.

Oras nešaltas. Jonis naginė
mis apsiavęs: kojoms šilta ir 
lakstyti lengva. Darbuojasi vi
są dieną.

Paiebrėkšmais viską apžiūrė
ję, abu su Antanu perėjo į vidų.

Trioba šilta, asla išluota, po 
pečiaus pytihgai kvepia; langai 
nuplauti, šviesus, dagi rūtomis 
apkaišyti. Stalas balta staltiese 
pridengtas, po tos—pluokštas 
šieno ant stalo paskleistas. Ant

Lietuvių Sūnų ir Dukterų Dr-jos Vyrų Choras, sutvertas Birželio 3-čią dieną, 1914 m., Waukegan, III.
GERBIAMOJI PUBLIKA: Mes, choristai L.S.I). Draugijos, matydami reikalingumą tokio pasilinks

minimo, ant šventės, nes žinote visi gerai jogei musų jaunimas sulaukęs liuosos dienos geidžia kuo nors 
save palinksmint, — pasistengėme parengti viršminėlą vakarą, kol dar šiaip taip begyvename ant šio 
margo svietelio. Malonus broliai ir sesers, matosi ,jogei neužilgo reikės pakauti linksmintis, nes greit 
gal priseis kai kam skirties su savo draugais. Taigi kol dar laikas, kol turime progos, linksminkimės. 
Meldžiame skaitlingai atsilankyti nežiūrint pažvalgų bet tikėjimo, nes tai jūsų pačių valia. O viršminė- 
tas vakarėlis meilingai mus visus užganėdins. Nes bus parengta gražiai Kalėdų Eglaitė ant estrados, 
taipgi bus parėdytas gyvas Kalėdų Diedas, kuris atveš įvairių dovanų musų mažiems vaikučiams ir ap
dovanos lygiai visus be jokio skirtumo. Taip pat bus ir trumpas programas. Be to bus įvairių už
kandžių, šaltų ir šiltų, taip tai: arbatos, kavos, dešrų su kopusiais ir tt. Muzikė geriausia, iš Washing- 
tono. Šio vakarėlio pelnas skiriamas tūliems laikraščiams: Laisvei ir Naujienoms.

Visus meldžiame skaitlingai atsilankyti, be skirtumo, senus, jaunus ir mažyčius, o visus tikimės 
užganėdinti, liktai nevėluokite. Širdingai kviečia L. S. D. D. CHORAS.
Visiems musų Draugams ir Draugėms velijame linksmų Kalėdų.

sibaigtų vasara.
Stojo ruduo. Šalta, lietus pila. 

Negana kad Jonis sušlapęs, su
šalęs dreba, bet ir gyvuliai dar 
pasiutesni, tai šen tai ten smer- 
kiasi. Negali Jonis nė atsisėsti, 
ne ugnelės susikurti pasišildyti. !

Pasirodė sniegas, ir ve gyvu
lius priraišioję. Bet Joniui at
sivėrė kilos bėdos.

- Joni! įnešk vandens!
—Spitriau! nematai, kad mal

kų nėra? Beje, atnešk!
Išsišluok aslą! ®
Skubėk bulbes skusti!
-Sukurk ugnį, ko vėpsai dar, 

išsižiojęs!
— Pakark pečiu!

MllllllllllllllllllffllIlIlIlIlIB

ve Jonui:
—Čia šilti minkšti nutukai,— 

kaip tik tau. Galėsi per Kalėdas' 
į arotus nuvažiuoti, nebežlemb- 
si, neturįs avalinės.

Jonas neįmano kaip besidžiau
gti. Nuo pat rugpjutės neturė
jo naginių, visą rudenį iki pat 
Kalėdų valkiojo klumpius, net 
kojas nusidaužė.

Bagius pjaujant, vasarą, tu
rėjo nagines. Bestatinėjant pė
dus, po važienas viena prakiu
ro, antrą Sabaliukas sukramtė. 
Užtai supykęs žabaras nebepa- 
raukė kitų.

— Vėl įduosi Sabaliukui į dan
tis!—sako. g

Prisiminus Sabaliuka Joniui v
net gaila nuo Žabaro išeiti. Toks 
geras tas šunelis! Jonis jį labai 
myli, o tas begalo Jonio klauso. 
Visuomet padėjo bandą ganyti, 
tą patį nedorėlį jautį ne sykį nuo 
tvoros atsuko, arba ožkai nu
tvėręs už kudlu padulkino pra- 
rekino.

vidurio stalo torielius su Dievo Į 
pyragais aplolkomis.

Jonui linksma, smagu, net a- 
kelės žiba. r N

Magdė kamaroje ištrinko gal
vą Antanui, paskui trinko Jo
niui. Nors skaudžiai braižė na
gais galvą, bet tas atsivėpęs ken
čia, kad supykusi Magdė neiš
mestų jį laukan.

Žabarienė davė baltus marš
kinius ir čerkasines kelnaites. 
Jonis lygu ponaitis apsivilko.

Naginių nenusiavė: dar gali 
kas kur pasiųsti, pamanė.

Rengiasi valgyti. Sėsdamas 
Antanas prie stalo pastebėjo:

Mes tik penkios galvos, ne 
poromis. Vienas lyčnas per ku- 
čias... Kurs čia iš musų mirs 
šiemet?

Na, kažikokius burtus pra
simanys? tarė Žabarienė.

Įveskit Sabaliuką, bus po
roms,—juokiasi Žabaras.

Reikia Steponą pakviesti,— 
šokosi Magdė ir, nelaukdama 
atsakymo, merkė Joniui: lėk

Ar Sergate?
AR NORITE PASVEIKTI?

NUS1PIRKIT ŠIA STEBĖTINA
MAŠINA TUOJAUS.

JUMS KAINUOS $9.50.
Nemokėsite $100 daktarams
Pilnas nurodymas jūsų pačių 

kalboje.
Vienas Gydytojas Sako:

Daug žmonių mačiau nerviš
kai suirusiais, nuolatos kentan- 
čiais, kurie padvigubino savo 
spėkas ir išturėjimą, pasiliuosa- 
vo nuo visokių simptomų ligų 
vartodami Skourupo sveikatos 
mašiną.

įsigykite šią mašiną tuojaus 
už $9.50, o nemokėsite $100 da
ktarams. *

Skourup’o sveikatos 
Mašina

$9.50
Naudokis šiąja mašina nuo 

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

GERIAUSIA DOVANA
Kalėdoms ir Naujiems 

Metams
Iki Naujų Metų mes paskyrėme tris geras 
ukes po 40 akrų kiekviena lygiai už pusę 
kainos. Tos ūkės turi pirmos rųšies išdirb
tą žemę su namais ir randasi tuojau prie ki
tų pasiturinčių lietuvių ūkininkų. Ant tų 
ūkių kiekvienas galės netik kad gerai ir ne- 
prigulmingai gyventi su savo šeimyna, bet 
dar padaryti gerą pinigą. Kiekviena iš tų 
ūkių atiduodame po $500 tiktai. Inmokėti 
reik $250, o likusius į tris metus. Iš Chica- 
gos išvažiuojam pas lietuvius j gražią Loui- 
siana 28-to, šį m. Kas pirmas bus musų ofi
se, tam teks viena iš tų ūkių. Taigi’ pasi
naudokite, nes tokios progos dar nebuvo.

Linksnių Kalėdų ir laimingų Naujų Me
tų visiems musų Kostumeriams velija—

SOUTHERN LAND CO.,
B 814 VV. 33rd Street, Chicago, III. |g

parsivesk kriaučių.
Nereikėjo Joniui atkartoti. 

Kol Magdė paliepimą pabaigė, 
Jonis jau už durų iššoko. Strykt 
per tvorą, skersai daržo, tuoj 
Kablio trioboje atsidūrė, kame 
Steponas siuvo. Uždusęs skubi
nai į Steponą tarė:

- Tamstą prašė ant Kūčių, lie
pė man parsivesti. Einame grei
čiau.

- Kur prašė?
- Kas siuntė?

Kam reikia?—pasipylė iš 
šalies klausiniai.

Pas Žabalą prašė. Magde 
siuntė, nėra poros prie stalo,— 
kaip poterius išbėrė Jonis.

Visi trioboje sukvatojo.
Joniui rupi namie Kūčios ir 

tie Dievo pyragai.
Nekantriai traukia tik Stepo

ną už rankoves:
—Einame tik, einame grei- 

čiau! .
—Kad žmonės prašo, kodėl 

neiti? — tarė Kablienė.
—Magdė užsimanė—neduos 

ramumo, bevarinės vaiką.
—O pati Magdė negalėjo atei

ti parsivesti?
-—Jai, mat, prireikė poros...v j 
Kol Steponas uždarė mašiną,

Didžiausia Jubilierine
Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir H1RURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III.

KIŠENINIS i

ŽODYNĖLIS

Lietuviškai-Angliškas

Angliškai-lietuviškas

KRAUTUVE
ANT BRIDGEPORTO

LAIKRODŽIŲ TAISYTOJAS 
JUBILIERIUS ir OPTIKAS

Speciališkumas Deimantinių žiedų
Pirkite Kalėdines Dovanas senoje, atsakan
čioje vietoje, nes tavoras yra užtikrintas. ^

JONAS KAZAKAUSKAS
3255 So. Halsted Street. _ Chicago, III.

Knygelė parašyta James Allen, versta 
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

Širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas.
Darymas ir žinojimas.
Pirmi žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės.
Padrąsinimas.

Kaina 15c.

NAUJIENOS
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

Penkių veiksmų drama. Kaina 50c.
Tai veikalas, kuris nušviečia pradžios 

devyniolikto šimtmečio darbininkų padėji
mą; parodo, kaip Vokietijos audėjai, nebe
pakeldami priespaudos, sukįla prieš savo iš
naudotojus.

Nors veikalas yra sutaisytas lošimui, 
bet perskaityti jį yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Mildą Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

. Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokesti* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVfi

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 Š. Union 
avė. ir kampas 19* 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik j vienintelę 
šokiu Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin

siu į trumpą laiką,
tokiai ats’huna kas panedėlį ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojas JOS. KAZLAUSKAS su 
oagelbininkėm.
■<900 S. Union avė., Chicago.

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

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

Galima gauti “NAU
JIENŲ” Administraci
joje, 1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

Tankiai sustiprėja spėkos o- 
pijujų, nervuotųjų ir nusilpnė
jusį t|) žmonių 100 nuošimčių į 
dvi savai t i.

Visus laiškus adresuokite į:

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

P. O. B. 200 Chicago, 111.

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

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

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
Jauksą ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mano 
daiktas ne toks kaip aS 

sakau, tai tam duosiu $100 dovany.
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 W. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER, 

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

Nusipirk Mosties 
fe BUSI GRAŽUS! Ją išdirba Men- 
tholatum Co. Prieš eisiant gult iš
tepk veidą mosČia per kelis vakarus, 
o padarys veidą TYRU ir SKAISČIU 
BALTU. Toji mostis išima plėmus 
raudonus, juodus arba šlakus ir pra
šalina visokius spuogus nuo veido. 
Pinigus gali siųsti ir stampomis.

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

HA5TEn®^5Y5TEn

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

ją, 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.
Pafrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Deslgning Schooi
J. F. Kasnicka, Perdėtini* 

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

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

BURKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago
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palemijimai
trioboje įvairus 
ito ant Magdės

širdis dreba iš pa- 
ner daržo abudu

(PHONE MONROE 3819)
Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelną 

atsilankydami tiesiai pas mus.
l\fes dirbame patįs savo drabužius. Mes 

turime labai puikų pasirinkimą gatavai nešioji
mui Siutų ir Overkautų vėliausių stailių ir ko
kybių.

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

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.

Lygiai viena kaina visiems.
838 West 12th Street

Joniui tik
I skubos. Vėl
' perlėkė pas Žabarus. Dar neval
go. Dievo pyragai tebėra. Leng
viau atsikvėpė Jonis.

Susisėdo. Jau dabar šešios 
galvos, išeina poromis. tNiekas 
šiemet nebemirs iš čia.

Žabaras, paėmęs Dievo pyra
gus, visiems padalino, o Joniui 
su visa lėkšte atidavė. Tas, atsi
laužęs šmotelį pakando, kitus į

Vyrai gėrė po stiklelį degtinės. 
Valgė silkių su bulbėniis; val-

liaus medumi saldinto; valgė 
šliužukų su aguonų pienų, žir
nių ir kūčių — virintų kviečių 
grudų. Kikvienas pylėsi sau lėk
štėm

Pabaigus valgyti, Magdė su 
Steponu skaitė grūdus likusius 
lėkštėj, ar išeina poromis, ar 
lyčnas lieka. Jei poromis išeiną.

Didelis Gaisro Išpardavimas JI
Pas BALNIS IR PUND1NAS 4536 S. Paulinast. Bil

| TRIM Panedelio rytą Gruodžio 17 d., 1917 m. ir tęsis iki Gruodžio 27 dinos.
| ŠIS IŠPARDAVIMAS BUS PER INSURANCE ADJUSTERS S. HORNER & CO.

Tavoras turi būti išparduotas j 10 dienų už pusę kainos

KUR KAINAVO 100 DABAR BUS PARDUODAMA 50c ARBA 70c.

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

Geriausia Vieta Pirkti 
KALĖDŲ DOVANAS

Didelis Išpardavimas Je- 
vvelry ,laikrodėlių, dairna- 
ntų, auksinių žiedų, len

ciūgėlių, sidabrinių peilių, šaukštų 
(silvervvare) ir tt.

Geriausi gramofonai ir lietuviš
ki rekordai parsiduoda pas mus.

5000 Rekordų
Lietuviškų Polskų, Ruskų ir Angli

škų randasi musų Krautuvėje, taip kad kiekvie
nas gali prisirinkti tokių; kokių kas reikalauja.

Mes turime daugybes tavoro prisipirkę ka- » 
da buvo pigesni. Dabar sumanėme išparduoti 
prieš Kalėdas už mažesnę kainą.

Juozapas F. Budrik
3343 S. Halsted St.. Chicago, III.

Telephone Drover 8167

K ARDAS
52 puslapiai, suvirs 20 paveikslų.
Lietuviško tšnipo Fotografija.
Šliupas Jėzuitų Naguose.
Pamokslas: Jėzaus Krikštynos.
Komedija: Agitacija Br-r-r! (S. L. A
šventjackio Misijos.
Gražus Kunigų žiedai.
Dvasiški Apdūmojimai.
Jagamasčių su Gaspadinčmis Pikčiui.
Tris I.apai Poezijos.
Du tuzinu Puikiausių Straipsnių.
Septyni Lapai Raportų pral. Bimbai.
Eibės kilu gėrybių.

ŠIS NUMERIS TIKTAI 10c.
METAMS DOLERIS.

Imant praplatinimui švcntakuprių tarpe, 10 ar daugiau 
atiduosime po 5c.

rinkimai).

251 Broadway, So. Boston, Mass.

Daktaras VVISSIG,
Specialistas iš v B y 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.

Pasikalbėjimas
Amerikono ir Grinoriaus

Knygelė sutaisyta Dr. A. J. Karaliaus. Leidi
nys “Lietuvių žurnalo”. Gražus vaizdelis, kaip 
Amerikonas mokina grinorių politikos. Kai
na 10c. ■

NAUJIENOS
1810 S. Halsted Street, Chicago, III.

—apsives šiemet, o jei lyčnas 
grūdas lieka, ganys ožius po 
karklynus.

Skaitė grūdus Antanas, skaitė 
ir Jonis. Žabaras Joniui patarė 
visus, kiek bliude liko, suskaity
ti.

Paskui traukė šimulius iš po 
staltiesės. Kas ilgesnį šapą iš
trauks, tam augštesni linai u- 
žaugs.

Paburus, pajuokavus, Magdė 
ėmė nuo stalo indus valyti, Ste
ponas šoko padėti. Nešė bliudus, 
puodus į kamarą, bėgo lenkty
nėmis, šaukštai, peiliai pakeliui 
žvangėjo ant žemės. Grobstėsi, 
stumdėsi, Juokėsi, indus barški
no kamaroje.

Žabaras suglemžęs nuo stalo 
šieną tarė:

Reikia nunešti gyvuliams 
po pluokštelį Kūčių padalyti, be
ne pasakys ką norint.

Mano žiliausiai duok, tėte, 
daugiausia,—šaukia Magdė.

Mano sartokui visa atiduok, 
dėde! užsišoko Steponas.

-Tavo sartoko nesugainioti 
po pušyną,—juokiasi Žabaras. 
Jonis čiupinėja aplotkas, Dievo 
pyragus, ir atsilauždanias ragau
ja kurs gardesnis, baltasis ar 
rausvesis?

Graži Kalėdų naktis, dangus 
žvaigždėtas, — kalbėjo parėjęs 
žabaras: — šiemet riešutai už
derės.

—Ką sakė mano žalausė?—

tėję — kaž kas kalbasi. Pamanė, 
"■kad gal vagis. Klausosi. Kūtėje 
sako:

—Eskim, eskim žalio šiene
lio, kitą metą ėsim supuvusį: 
bus lietinga vasara, viskas su
pus.

—Kas anksti, prieš Šventą Jo
ną pievas šienaus, tas žalio kaip 
rūta šieno turės; kas sodins bul- 
bes ant kalno, o linus sės pakal
nėse, tas gerai pralobs.

Žmogus girdėjęs, pavasarį e- 
mė bulbes sodinti ant kalnų vir
šūnių; lomose, iškasęs ravus, sė
jo linus ir avižas. Kaimynai juo
kėsi, pirštais badė: Kas matė, 
bulbes kalvų viršūnėse užaugus? 
Tiek jis tema lys!
Atsisėjęs žmogus tuoj kibo pie

vas šienauti. Veža sau namo, 
kaip rūtą, šieną. Kaimynai juo
kiasi, sako: Tas jau iš galvos 
kraustosi. Nepažcldinęs pievų 
nuputė lygu krieną žolelę.

Pasipylė lietus. Kiaurą vasa
rą lijo. Visų šienas supuvo, bul- 
bės supuvo.... O tas turi šieno 
žalio, ir bulbes kalvose kaip ka
muoliai.

Pradėjo kaimynai klausinėti: 
kaip jis žinojęs, kad bus lietin
ga vasara? žmogus prisidūrė, 
jog Kalėdų naktį arkliai jam pa
sakę.

Kitais metais turtingas jo kai
mynas Kalėdų naktį užlipo ant 
kūtes' tyčių klųusyties, ką šuekes 

arklai, kokie bus metai. Dreba,
Magdė paklausė.

—O mano sartokas, atkeper- 
savo prie Kūčių šieno?

Turbūt jautis pabučiavo į 
rąnką už Kūčias?

Tiek čia klausimų užme- 
tėt, nebesuspėju nė atsakyti, 
juokėsi Žabaras kurdamas pyp- 
kę.

Žalausė sakė, girdėjau,—pa
sišovė Antanas, — kad šiemet 
Magdė nutekės, tegul nusiperka 
lopšį.....Jautis sakėsi noris su Jo
niu pasibučiuoti. Stepono sarto
kas laukia žirnių į pasturgalį,...

Negirdėjai, ne! ginčijosi 
Magdė. — Koks mat....

Anksti dar girdėti, per pat 
dvyliktą tik gyvuliai šnekasi,— 
kalbėjo Žabarienė. - Taip pat 
ir vanduo pavirsta vynu par dvi- 
liktą nakties. Tik labai trumpą 
valandėlę tie stebuklai rodosi.

—Palauksim dvyliktos ir 
mauksim vyno, tarė Steponas,— 
tik bėda, kad neturiu laiko: rei
kia dar pabaigti darbas.

Neskubėk baigti, pasitęsk 
iki dvyliktos, ir prisimauksi vy
no,—patarė Antanas. Bet Ste
ponas nebesiginčijo. Padėkojęs 
už Kūčias, išbėgo.

—Antan! — klausia Jonis:— 
ar teisybė, kad gyvuliai šnekas 
Kalėdų naktį?

—Pasiklausyk nuėjęs, ir ži
nosi. , .

Bėda, nevalia tyčia klausy- 
ties. Jei kas išgirsta tai lik iš ne
tyčių, pasakoja Žabaras.

Kitą sykį žmogus, vėlai par
važiavęs, nusikinkęs arklius su
leido kuten. Pavargęs buvo. Už
lipo ant kūtės, atsigulė šiaduose. 
Nešėjo užmigti, girdi arklių ku-

šąla, bet kenčia.
Vidurnakčiu ir išgirdo —< ar

klys sako:
Ėskim, eskim: ryto gausim 

palakstyti, nebus laiko nė paėsti, 
o poryt gausim sunkiai traukti, 
kol tą padlą nulempsim į kapus.

Kokią padlą? — antrasis ar
klys klausia.

—O gi tą, kur ant kūtės klau
sosi. Musų šeimininkas ryto 
mirs, o poryt išvešim.

Išgirdęs žmogus, vos tik pa
rėjęs papasakojo ką girdėjęs, 
tuoj ir numirė. Šeimininkui, o 
dar turtingam numirus, žinoma, 
arkliai gainiojami, tai su pavar- 
pėmis, tai žinioms duoti į visas 
puses, tai degtinės ar ko parga
benti — kaip šermenims.

Tai mat, pirmasis girdėjo ir 
pasinaudojo iš arklių kalbos, o 
kitas, išgirdęs, td^j, mirė.

Dėlto mirė, kad tyčia klau
sėsi. O pintasis iš netyčių gir
dėjo. Mat, nevalia klausyties....

Neįdomu arklių plepalas. 
Ale vyno tai aš gerčiau.

Taip pat ir su vynu. Kitą syk 
pakeleivis žmogus rado šulinį 
šalia kelio. Turėjo savo viedrą, 
tai apsistojo pasigirdyti. ' Pasė
męs vandens duodu arkliams, 
tie nė nosies nekiša, tik pauostę 
prunkščia. Kas čia yra? Arkliai 
nori gerti, o negeria. Pasmirdęs 
N.5.
vanduo, ar ko? Uosto — gard
žiai kvepia. Ragauja — puikiau- 
sis vynas viedre! Prisigėrė pilną 
pilvą, dar negana. Turėjo kubi
lą mėsai sudyli nusipirkęs: pa
sistatė vežime, semia iš šulinįo 
ir pila kubilai), semia ir pila. Su
šilo, supluko beskubėdamas. Ar-

-----------------—- - -—----------------uvku>,ju oalutaras mylistų ge- 
radčiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais nf i 11z it ni------------------------ 13L-1 *--- • •• “

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

d, niKstų, Nervų ir 
• r-------------’ - ------ 'au nust°jęs vilties, kadjieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ame-

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisi

_______ __ ___ itfionu.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spčkų nustojimas viso kūno, ir buv 
begyvensiu, visur jieškojau sau pagelbės, n^o.Bc..vj<iu *k>wjc zmuc- 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbės.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
joj Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, £crai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį 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- 4 • r» 4 4 •• •
1 ______ ____ at OlClUUUl II ______________ _
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pro Salutaras:

, SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

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

Nariai Coolc County Keal Estate Tarybos 

A. TETRATIS & CO.
Reni Estate Ofisas

Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 
maino namus, lotus ir farmas.

Apsaugoja turtą nuo ugnies.
Peržiūri apstraktus, padaro popieraa 

NOTARY PUBLIC
751 W. 35ta gatve

| kampas Halsted Drover 2463

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

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

Reikalaukite katalogo, kuri išsiun 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47tb St.. Chicago, 11

MUZIKALUS MOKINIMAS 1 
dėl jūsų vaikų ant smuikog 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas 

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

Chicago, III■ ..... . .................. —'J

kiai dreba sušalę, žvengia išal
kę, kol tas pripliauškė pilną ku
bilą.

Važiuoja pliauškindamas, 
džiaugiasi: kiek tai vyno turės, 
kur gaus bačkų, butelių supilti? 

(Bus daugiau).

Skaitykite ir Platinkite
UN A U J I E N A S ”

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

Tn
AVITH SA

25*
75*

JUOZAPO GRUŠO

ORKESTRA-BENAS 
3147 S. Halsted Street, 

Tel. Drover 8674.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 
dison, 1850 Wells St.

137 Mokyklos Su v. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai, (jvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 902-904 National Life Bidg^ 
29 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel Central 6390-6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numeriu: 
1511 MILWAUKEE AVĖ., Ckieaga, III.

Tel Humboldt 97.

TELEPHONE YARDS 5834.

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

Vyriškų Drapanų Bargebat 
'Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai u over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0G 
Iki $7.50.

Atdara kasdiei ą, nedėliomis o viv 
karais.

S. G O R D O N
1415 S Halsted SU z’hicauv,

Kad kam ko 
Reikalinga

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bimais. Kas ko reika
laujate, kas ką turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite N a u j i fi
no s e. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienas, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bimą ir tas jūsų pasi- 
ske|bimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1606



odžio 22, 1917. NAUJIENOS, Chiuagu, Hi.___________ ___ . _ .

h,cA(iOS ŽINIOS
Kova su 
rauplėmis

Sveikatos komisijonierius, 
Dr. Robcrtson. atsišaukė i mies
to tarybos, t.y. finansų komisiją, 
reikalaujančias paskirti penkias 
dešišmts tūkstančių dolerių ko
vai su rauplėmis. Komisijonie- 
riaus nuomonė, atsakomosios 
įstaigos neatidėliojant turėtų iš
pildyti šį reikalavimą. Be atsa
komos pinigų sumos kova su tą 
liga neduosianti lauktų pasek
mių.

Sulig to paties Dr. Robertso- 
no pranešimu, vakar buvo trįs 
nauji susirgimai rauplėmis.

True transla\ion filed with the post- 
master at Chicago, III., on DeČember 
22, 1917, as'reguircd by the act of 
Jctober 6, 1917.

Areštavo ex-aldermaną
Fęderalės valdžius agentai a- 

reštavo buvusį aldermaną nuo 
septynioliktojo *wardo ir dabar
tinį Kvviefka Bros. Furniture 
kompanijos prezidentą, Vincen
tą S. Zvviefką. Kaltinamas są
moksle prieš parinktino kariuo
menėn ėmimo įstatymą.

Nušoko su $15,000 
vertės brangenybėmis

“Jack” a la Arlington Verno-į 
n’as buvo šaunus šovikas. Su 
juo ne by kas galėjo eit lenkty
nių. Ne bent panelė “Cosy” a la 
Clara Zazart

Ir šoko jiedu puošniausiuose 
viešbučiuose ir teatruose, Okla- 
homoj.

“Džekis”, be to turėjo ne- 
pa p rastos įtek m ės 
į panelę “Cosy.” Jisai užža
vėjo ją, taip užžavėjo, kad pane- 
lės žiedai ir kiti brangakmenįs 
pradėjo šokti kartu su Džekiu, 
ir nušoko jo kišeniun, viso už 
penkiolika tūkstančių dolerių. 
Po to^Džekis” atšoko į Chieagą.

Ir Visą butų ėję gerai, kad ne 
panelės “Cosy” telegrama Chi- 
cagos policijai, kurioj ji pasta
rosios maldauja paršokdinti šau
nųjį Džekį atgal į Oklahonią.

Džekis, sako, nesipriešinąs: 
jis šoksiąs atgal, kad išėmus iš 
“panšapių” panelės Cosy” bran
gakmenįs ir tuo pasiliuosavus 
nuo bėdos.

Pralošė bylą
. James S. Kirk muilo kompa
nija pralošė savo bylą su miestu. 
Gatvę, ant kurios randasi Kirk 
kompanijos dirbtuvė, miestas 
užsimanė padaryti bulvaru, taigi 
paplatinti ją. Bet kompanija 
nieku budu nesutiko užleisti tą 
vietą miestui už siūlomąją jai 
kainą — šešis šimtus tūkstančių 
dolerių. Ji būtinai reikalavo 
miliono ir pusės. Dalykas atsi
dūrė teisme. Vakar prisaikin- 
tieji teisėjai nusprendė, kad Kirk 
kompanijai pilnai užtenka $ 118,- 
596 už jus nuosavybę.

Dabar kompanija turės užžsi- 
leisti dargi už mažesnę kai
ną, negu pirma siūlė. O apie 
milionus nebėra nei kalbos, o

Banditų žygiai
t ris jauni banditai, važiuojan

tis nenumeriuotu automobiliniu, 
vakar naktį užpuolė tris asmenis 
ir. įsimetę juos savo automobi
liui!, apiplėšė. Laimėjo 180

Suvažinėjo mergelę.
Netoli Highland Parko vakar 

suvažinėta p-lė Elizabeth Schu- 
macrer, 22 metų amžiaus. Pa
teko po Chiacgo and Northvvest- 
ern geležinkelio traukiniu.
Pavogė, bet

nepasinaudos
Nežinomas blogadarys vakar 

pavogė Roberto Shiman'o, mek 
lerio, šemolę besikeliant eleva
torium Rickery budinke.

šetnolėje butą už $8,500 bon- 
dsų ir $27,000 čekiais. Vadinas, 
viso $35,500.. Va'gilis betgi ne
turės progos pasinaudoti vogtu 
lobiu: čekių savininkas tuoj pra
nešė apie tai bankui, ir šis nebe- 
išmokės minėtų čekių.

WEST SIDE

kuopom Taigi neilgai mums 
teko veikti bendrą darbą. Mirė, 
atsiskyrė nuo musų —. ant visa
dos. Tebūnie jam lengva ši, sve
timosios šalies, žemelė!

Vietos draugijose vieši kažko
kia snūduriavimo, apmirimo 
dvasia.

Nuo to laiko, kuomet surink
tosios vvestsidėj aukos, skirtos 
naudai nukentėjusių brolių ir se 
serų Lietuvoj, tapo pasiųstos į... 
kleriaklų koserę — veiklesnieji, 
pažangesnieji žmonės atsisakė 
darbuoties tų ponų naudai. O 
“politikieriukai”, kur moka tik 
rėkti — veikt nepajiegia. Mat 
gatavai surinktas aukas tai jie 
žinojo kur pasiųsti, bet naujų 
suirnkti... jiems persunkus dar
bas. Karžygiai!

—Tipu—Tupu.

doleriu.

Iš draugijų veikimo
LSS. dvidešimt antrosios kuo

pos nariai nejuokais subruzdo. 
Kaipgi, juk tik trejetas dienų iki 
metinių kuopos iškilmių—Kalė
dų vakaro. Tai ketvirtasai me
tinis kuopos vakaras — M. Mel- 
dažio svetainėje. Taigi ir ren
giamasi, norima padaryti jį kiek 
galima pavyzdingesniu, puošne
sniu.

Tame darbe, beje, dvidešimt 
antrajai kuopai teikia nemenkos 
pagelbos ir trįsdešimts septyto
ji, kuri pora metų atgal tapo 
priimta “į kompaniją”.

Kiek girdėjau, lošėjai esą pui
kiai prisirengę prie “Gadynės 
Žaizdų”, taigi atsilankiusieji tu
rėsią progos pamatyti tikrai šau
nų perstatymą. Bet kuriam 
“žaizdos” pasirodytų nemalonio
mis, — wel„ turėsime ir sveiku 
vietų - nurentė man vienas c

“komiteteikas”. Girdi, busią 
dainų, deklamacijų ir šaunios 
muzikos.

Nu, lauksiu ir žiūrėsiu — ar 
ištesės jie. O, neduok dzie, ne
ištesės - “Naujienų” redakcija 
tikrai neatsikratvtu nuo mano 
kritikų...

šiomis dienomis musų kuope
lė neteko vieno seno, bet veik
laus nario. Tai a.a. Juozavito, 
Nuėjo jis ten, kur savu laiku 
mums visiems bus lemta nueiti, 

amžino atsilsio vieton. Drg. 
a.a. Juozavitas dar nesenai buvo 
persikėlęs dvidešimt antrojon

________CICERO._______  
Jie susirūpinę

Pernai šiuo laiku kunigų ga- 
zieta vare didelę kampaniją, —r 
rinko sau naujų pasekėjų, ta
riant tų, kurie sutiktų skaityti 
visa tai, ką kunigai ir jų sėbrai 
taukš. Diena iš dienos buvo ka
lama apie dovanas —- žemiškas 
ir dangiškas. Tik išklausykite, 
susimildami išklausykit, ką mes 
porijame. Ir pasakykit kitiems, 
kad ir jie tą pat darytų.

Skaitė žmonelės ir sakė ki
tiems, —• tikėdamies gauti tų 
žemiškų dovanų”.

Bet atsitiko taip, kad žemiš
kąsias dovanas “laimėjo” tėve
liai. Liko tik dangiškosios.

Laukė žmonelės ir jų. Bet i- 
ki šiol nesulaukė. Ir dabar- ve, 
sakoma, jie netekę kantrybės;— 
Et, nei dvasiai, nei kunui nau
dos iš tų prižadų. Gana, “kvity- 
sim”...

“Kvitysim”, tai toks žodis, ku
ris įvaro didelio rupesčio-rupes- 
tėlio musų konfrantrams ir jų 
nuolankių-nuolankiems pasekė
jams. i ir,i

Ir dabar ve jie susirūpino, ne
svietiškai susirūpino, kad žmo
nelės nebežada klausytįes jų po7 
rijimo. Tiesa, rengtų jie dar ki
tą dvasiškai-svietišką kontestą- 
kontestėlį. Bet... pernykšti pri- 
žadai dar neištesėta. — Kas čia 
padarius, kaip išsisukus iš keb
lumų ?—galvoja dvasininkai. Ir 
džiovina galvas, ir rūpinas, ir 
nieko nesugalvoja.

Jie, turi gi jie — rūpesčio, di
delio rūpestėlio.

- Ir ne be reikalo. Žmonelės 
atsisako klausyties jų porijimo.

—J. Aceris.

BRIGHTON PARK.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorią, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. a •
Atdara Utarninkais, Ketvergais ir Subatomis iki 9 valandai vakare.
Panedėliais, Sercdomis ir Pėtnyčiomis iki 4 valandai po pietų.

VYRIAUSYBĖ:
BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA , Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist.JKas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR
PRANAS GRIBAUSKAS
JULIUS C. BRENZA.

Bendro lavinimosi reikalu.
LSS 4tos, LSJL Imos ir LMPS 

9tos kp. bendras apšvietus ko
misijos susirinkimas įvyko gruo 
džio 17 d. Aušros svetainėj. Su
sirinkę komisijų nariai svarstė 
kokiu budu butų geriau lavin
tais. Ir nutarė, kad tam tikslui 
reikalinga sutelkti visas pažan
giąsias jiegas. Tik tuo budu už
manymas duotų lauktų pasek
mių. Po ilgo svarstymo nutar
ta pa j ieškoti keturių mokytojų, 
kurie laiks nuo laiko patiektų 
speicailų referatų. Kad užina- 
nytasai darbas neliktų vien tik 
užmanymu, susirinkusieji išrin
ko valdybą ir įsakė jai veikti. 
Valdyba išrinkta iš organizato
riaus ir raštininko, kurie taigi ir 
rūpinsis atlikti minėtą darbą

Iki šiol, tiesa, buvo surengta 
nemaža tos rųšies susirinkimų, 
bet atskirų draugijų bei kuopų. 
Jie betgi nedavė tokių pasekmių, 
kokias galėtų atnešti bendras la
vinimosi. Turiu vilties, kad už- 
manytasai darbas tikrai užpil
dys tą spragą, ko nepajiegė at
skiros draugijos. F. šaštokas.

Subankrutijusio Jono M. Ta- 
nanevičiaus Banko depo- 
zitorių žiniai.

Central Trust Co., kaipo 
trustee, prašo paskelbti suban
krutijusio Jono M. Tananevi- 
čiaus banko depozitorių žiniai 
štai ką: • • •Teismui leidus išmokėti pir
mojo dividento 10 nuošimtį vi
siems tiems subankrutijusio 
banko kreditoriams, kurie bu
vo padavę savo reikalavimu8, iš
mokėjimo čekiai tapo jau išra? 
šyti ir bus išmokami Trustee o-; 
fisc, 1818—-.111 West Monroe s., 
Chicago. Kreditoriai turi eiti o- 
fisan asmeniškai ir atsinešti sa
vo bankinę knygelę.. Be knyge
lės čekiai nebus niekam išduo
dami. Trustee ofsas bus visą 
dieną a įdaras s ubą toj ir neda
lioj, gruodžio 22 ir 23. (Apg.) 
Pabraižos . )■

Kalėdą dovana
. Žemaitei.

, ---—»
Gruodžio 16 dieną, L. M. P. S. 

9-toji kuopa laikė savo mėnesi
nį susirinkimą. Tarp kita susi
rinkime buvo pakelta klausimas 
ir apie koncertą, rengiamą nau
dai musų rašytojos, gerb. Žemai
tės. Rengto kimisija pranešė, 
kad koncertas įvyks vasario 23 
d., taigi už dviejų mėnesių su 
viršum. Bet kadangi gerb. Že
maitė yra reikalinga pinigiškos 
paramos jau dabar, tai kuopa 
nutarė paskirti j^.savo iždo $10 
, o narė čia jau sudėjo 16 dol.. 
Aukavo sekamos draugės: Ke- 
mežienė $3, Gruišene $2, Vikš- 
rienė $2; Briedienė, Vaičiuliene, 
šimkaitė, Grybiute, Balickienė, 
Dundulienė, Lekavičienė — po 
$1,00; Kalvaičiu tė, Kukutienė, 
P. š. — po 50c; Slančauskienė, 
Nemčauskienė — po 25c. Viso 
$26.,

Išrinkta komisija, kuri įteik
tų minėtą sumą gerb. Žemaitei— 
kaipo Kalėdų dhvafią ir kartu 
pakviestų prie to visą pažangią
ją lietuvių visuomenę.

Žinia, kad gerb. Žemaitė, ko
lei ji rinko aukas Lietuvos Šel
pimo Fondui, tai Fondas davė 
jai ir užlaikymą. Ųabargi jai iš 
savo menko uždarbio pragyven
ti negalima. Todėl visoumenė 
turėtų neužmiršti senatvėje užsi
tarnavusios lietuvių rašytojos, 
ypatingai gi L. M. P. S. A. kuo
pos, kurios visuomet pritarė 
prakilniems tikslams. Tikiu to- 
dlel, kad jos ir šį kartą skaitys 
sau už pareigą ir už garbę pasi
rūpinti tuo reikalu.

Organizacijos ar pavienės y- 
patos norėdamos siųsti pinigus, 
malonėkite siųst per “Naujienų” 
Redakciją arba stačiai, rašyto
jai, sekamu adresu: 2919 W. 
Division Str., Chicago, III.

—O. Stklytė-V—nė.

Koncertas, (latvių), ryto, 4:30 
po pietų, C. S. P. S. svetainėje, 
1126 W. 18 gt.
..Komedija, ryto, 7:30 vai. va
karo, P. Pakšto svetainėje 
4837 W. 14 gt.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras .......... 7^—8%
Miltai (Maišas)

^4 bačkos maišas .......... 280—295
% bačkos maišas .......... 142—149
5 svarų bačkos maišas ., 33—37c

Rugių Miltai Maišas
Bohemian style % bač, 1.31—1.43
Juodi, bačkis .......... 1.17—1.32
5 svarai .............................. 29—33
Graliam miltai 5 sv. inaiš. 31—35

Corn Meal svaras
Balti ar geltoni  ................ 6—6J4

Maisas (Hominy), svaras ....6 —7Č
« i švara?Ry,?lai* i. a .. 10%—lf

Eancy head.................. <a 
Blue rose ..............................

Bulvės A (Pekas>
N I Mis., Minn. ir Dak. .. 34—40

Pienas (Kenas)
Condenstd, geriausias .... 16—22

Vidutiniškas ..............16%—18Hc
EVaporated, nesald...............13—15c

Sviesta*. Smetonos svaras
Iš bačkučių ...................... 50—55
Plytose ................................. 46—52

Butterine svaras
Plytose .............................. 32—35c
šmotuose ........................... .. 31—34
Vidutiniškas ...................... 29—33

Kiaušiniai tuzinas
švieži extra ...................... 52—58
RefrigetJtorių, extra .... 41—47
Refrigertjotrių N 1 .r<... 38—44

Pupos (betins) svaru)
Navy ..T.................. 17%—20%

Lima ................................ 16—2b
Slyvos, geros svarui.... 13—17

Vidutinės.....................13—16
Prastesnės .......................... tl—14

Kumpis, geras, svarui. 33—37
Prastesnis .......................... 32—36

Lašiniai geri, svarui .......... 45—5b
Prastesni .............................. 40—4*

i svarui
4 29%—35%Dėžutėj .......... ‘>RV,__34

Palaidi, geriausi.............  31
......................Kalakutai 38—39Švieži ................................

Šaldyti .................................  30—36
Vištos svarui
x Šviežios ........................ 24—30

Saldytos ............................ 19—25
Gaidžiai, švieži ............... .. 20—25

Antis ....................................... .. 28—33
2ųsjs ....................................... 26—30
žuvis (salinon) dėžutės

Pink .....................................  19—23
Red Alaska ........................ 27—33

Suris
Amerikoniškas (full cream) svar. 
Šmote .............................. 27%—35
Supiaustytas .........................30—39
šitokiomis kainomis groserninkai 

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

Jaunystes Karštis

Teatras-Muzika.
Opera. — Auditorium teatre, 

kertė Congress ir Wabash gtt., 
Didžioji Opera duoda: šiandie (8 
vai. vak.) — “Cavalcria Rusti- 
ana” ir “Pagliacci”; ryto (die
ną) — “Manon”; panedėlyj — 
“Dinorah”; utarnin. — “Faust”; 
seredoj — “Azora”; ketverge —- 
“Romeo and Juliet”.

iStrand teatre, kertė Wabash 
ir 7 gtt., visą sekamą savaitę bus 
duodama operetė “Cliimes of 
Niarmandy”.

Teatras. — Cohan’s Grand te
atre visą sekamą savaitę bus 
statoma komedija — “Lilac 
Time”.

Studlebaker.teatre — “Love o* 
Mike”.

Colonial — “The Brat”.
Blacktone — “A itiss for Cin- 

derella”.
Cort — “The Gipsy trial”.

Nedėlioję, gruodžio 23 dieną, 
P. Pakšto svetainėje — 4837 W. 
14th st., Cicero, III. įvyks LSS. 
138 kp. iš Cicero ir LSS. 158 kp. 
iš Chicagos Vakaras. Scenoje 
statoma vieno veiksmo labai 
juokinga komedija “Jaunystės 
Karštis”.

šis veikalas perstato senų tė
vų bedas, kurių jie turi besaugo- 
dami savo vienatinę dukrelę nuo 
vaikinų, bet jokiu būdų jie jos 
išsaugoti negali. Taip pat paro
do vaikinų vargus, kuriems kar
tais priseina net per langą pas
prukti, kuomet tėvai užklumpa 
prie dukters.

Šitas veikalas suteiks daug 
juoko netik jauniemsiems, bet 
primins ir seniemsiems jaunų 
dienų nuotikius. Ateikite visi 
šio veikalo pasižiūrėti.

Šokiai prasidės 4 vai. popiet. 
Lošimo pradžia lygiai 7:30 vak. 
Inžanga tik 25c ypatai.

Kviečia visus RENGĖJAI.
(Apg.)

JONAS
JONAS

JONAS
JONAS

BRENZA
KROTKAS

ANTANAS BROŽIS 
KAZ. MATULIS

LIETUVIŲ TEATRAS
Koncertas, šiandie, 7:30 vai. 

vakaro — Mildos svetainėje, prie 
32 ir Halsted gt.

Drama, Kalėdų vakare (5:30), 
M. Meldažio svetainėje, 2242 W. 
23rd PI.

DELEI GERUMO KALĖDŲ 
SEZONO

Jeigu sezonas Kalėdų ir Nau
jų metų turės būti linksminimo
si laiku, tai yra būtinai reikalin
ga yra turėti vidurius gerame 
stovyje.

Jeigu nėra gerame stovyje, 
tai visas linksmumas ir geras 
ūpas prapuola.

Triperio Amerikoniškas Kar
tams, Vyno Elixiras neužleidžia 
VMurių keblumus. Jus galite 
netikėti šiai gyduolei. Jinai jus 
paliuosuos nuo užkietėjimo, ne
noro valgyti, išpūtimo, galvos 
skaudėjimo, nerviškumo ir tt. 
Ap tiekose.

Kaina $1.10. Kovojimui su 
reumatizmu, neuralgija, strėnų 
diegimu, ir kitais panašiais skau
smais, jus turite naudoti gyduo
lę, kuri persisunkia į paččias 
šaknis.

Trinerio linimentas veikia 
tokiu budu ir todėl iš tos prie
žasties jisai yra ištikimu tokiuo
se atsitikimuose.

Jis taipgi yra neapklilnuoja-• 
mos vertės išsisukimuose, niks- 
terėjimuose, tinimuose, nuilsu- 
siems muskulams ir kojoms, etc.

Kaina 35 ir 65 centai. Jos.
Triner, Išdirbėjas-Cliemikas, 

1333-1343 So. Ashland Avė., Chi
cago, III. (Apg.)

Tel. Armitage 984

DR. A. J. KARALIUS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Weatern ava. 

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 vakare.

I I I|I I IIR MP. i ■■

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gei*ai lietuviams Maomaa per 10 m»- 
ttj kaipo patyręs rydytojaa. chirurrae 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy-’ 
rq, moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektroe prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 102S W. IŠtk 
St. neteli FUk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
S 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS? 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Drover MII

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Spsehlistas Moteriškų, Vyriikg, VaStų 
ir visų chroniškų ligų.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—t po pietų. T-4 
vakare. Nedėldieniais 10—1 po pietų.

2354 S. HALSTED ST., arti 24 II 
CHICAGO. ILL.

0R. W. YUSZKIEWIC2

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAI 
&as turi skaudamas arba silpnas akla, cC 
galvos skaudėjimo, atsilankykite pas i

1155 Milwaukėe Avė.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakar*, 

svm Q rvto iki 1 po 
------------- ------------------ --- ---------- ,e

LAIME
Baladojasi į Jysų Duris

Pasinaudokite jąja, pirkdami už 
visai pigią kainą dviejų pagyveni
mų namą su dideliu kampiniu lotu 
ir sodnu, prie gražiai ištaisytų gat
vių, puikiam, pramoningam mieste, 
kur delei pastatydinimo milžiniškų 
kazarmų prekyba neišpasakytai plė
tojasi, o kaina lotų ir namų per vie
nus metus dvigubai pakįla. Parda
vimo priežastis — kariuomenė.

Kreipkitės kuogreičiausiai prie sa
vininko—

A. Meldažis
1503—20th Avė., Rockford, III.

GARSINKIS NAUJIENOS

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENe

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

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

2149 S. Morgan St. kertė 22 it 
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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

DR. B. M. ROSS
SPECIALISTAS

Kraujo, Nervu ir Šlapumu 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 leidimų po tiesoms Illinois Valstijos

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka viaiems tinkamos akinius, egaamš- 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwankee avė., arti Chieage av. 2rea 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel., Haymarket 2484.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

ĮSTEIGTA 25 METAI
Ofiso Valandos: kasdien nuo 9 ryto iki 4 v. po pietų. Nedė- 
liomis: 10 v. ryto iki 1 v. dieną. Taipgi Pancdėlio, Seredos, 
Pėtnyčios ir Subatos vakarais nuo 7 vai. iki 8 valandai vakare.
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Pra lešimai
Rockford, III. Liet. šelp. Fondo 

Rockfordo Skyriaus susirinkimas į- 
vyks gruodžio 23 d. 10 vai. iš ryto, 
Montague House, 1528 So. Main st. 
Draugai delegatai malonėkite pri
imt susirinkiman paskirtu laiku, nes 
turim aptart daug svarbių dalykų.

—Rašt. I. Pakučius.

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

—Rengimo Komitetas.
Indiana Harbor, Ind.—Sus. Liet. 

Am. 185 kuopa rengia P. Dubiekui 
prakalbas. Prakalbos įvyks gruo
džio 23 d., 1 v. po pietų, T. A. Iva
novo svet., 137-ta ir Deodar gatv. 
Vietos ir apielinkės lietuvius ir lie
tuves maloniai kviečiame atsilankyt.

—Komitetas.

Lietuvių Laisvės Kliubas rengia 
dideles prakalbas ir koncertą, ku
rie įvy ks nedėlioj, sausio 13 d. 1918, 
Pulaskio svetainėj, 18th ir Ashland 
avė, —KL Komitetas.

Rusų Sorial-Demokratų (Menševi
ku) Kliubo reguleris mitingas įvyks 
Mibatoj, gruodžio 22. 8 v. v., Bergo 
Mokykloj, 2058 \V. Division st.

—E. Laveter, sekr.

tys referatą teina 
ristai ir 
kusi jos.

Nedėlioj. gr. 23. 4:30 v. po piety, 
'’minije” bute M. Shinoi skai 

Kadetai, Oktiab- 
Dršinieji. Po to bus dis- 
Inžanga nemokama.

Dr-stės L. D. K. Mindaugio 
susirinkimas į-

Gvard.
N 1, priešmetinis 
vyks subatoj. gruc 
iainėje. 1750 So. Union. —Draugai, 
malonėkite pribūti paskirtu laiku, 
nvs turime daug svarstomų, ir reikės 
rinkli administracija 1918 metams. 
Pradžia 7:30 vai. —S. J. Tverijonas

LDLD. 79 kuopos Roseland, III., 
susirinkimas įvyks n\Ulio.i, gruod. 
23 d.. 10:30 vai. ryto. AušL>s moky
kloj. 10900 Michigan avė.—Draugai, 
šis susirinkimas bus labai svarbus: 
reiks rinkti centro ir kuopos vahly- 
l>os 1918 metams, todėl ateikite visi. 
Belo, kurie dar negavote knygos Bi
liūno Biografija, ateikite atsiimti.

—A. Grebelis, Bašt...

LSS. 4-tos kp., LSJL 1 kp. ir L. M. 
P. S. 9tos kuopos bendras lavinimus 
susirinkimas įvyks gruodžio 23 d., 
<nedėlioj), 9:30 vai. iš ryto, Fello\v- 
sbip House. 831 XV. 33rd place. Lek
ciją laikys medicinos studentas .1. 
Bartasis. Inžanga dykai. —Valdyba

Gruodžio 23 d. įvyks LSS 29 k p., 
Springfichl, III. nepaprastas susirin
kimas. Draugai ir draugės, būtinai 
pribukite visi yra svarbių reikalų 
aptarimui Sąjungos centro reikalais. 
Susirinkimo vieta: Petr. \llans sve
tainėje. kampas 7-tos ir \Vashing- 
ton st.. 7:30 vai. vak.

—Sekr. J. Bubliauskas.

Roseland, III.— LSS. 137 kuopos 
pusmetinis susirinkimas iv\ ks se- 
rvdoj, grumi. 26. 7:30 vai. vakari*, 
Socialistų svetainėj. 11009 Michigan 
uve.— Visi nariai malonėkite priimi 
laiku. Bus rehkami darbininkai ant 
baliaus, kuris atsibus sausio 13 d. 
1918 metų. Org. D. K. Sabaliauskas.

St. Louis, Mo.—LSS. 44 kuopa ren
gia viešas diskusijas tema: Ar Lie
tuvai butų geriau nepriklausomai ar 
autonomini? Diskusijos bus gruo
džio 23. 2 vai. po pietų, 11th ir Cass 
gat. Kviečia visus atvykti. Komitetas

Roseland.—Let . Mot. Progr. Susi v. 
25-tos kp. priešmetinis susirinkimas 
ivyks nedėlioj, gruodžio 23, 2 vai. 
po pietų. Aušros kambariuose, 10900 
S. Michigan avė. Draugės, malonė 
kitę atvykti paskirtu laiku, nes tu
rime daug svarbių dalykų svarsty
mui. Bus renkama nauja valdyba.

Subatoje, vasario 23 d. 1918 m. Lietuvių Mot. Progr. Sus. 9 kuopa ren
gia. gerb. J. žemaitės naudai vakarą 
su turtingu ir įvairiu programų. — 
Mot. Progr. Sus. 9 kuopos vakaro 
rengimo komitetas prašo draugų ne
rengti tą dieną jokių vakarų, — mes 
norime tą vakarą padaryti vienu iš 
pasekmiilgiausiu, kad parodžius ger
biamai Žemaitei musu pilną jai už
uojauta. .Vak Rengimo Komitetas.

Lietinių Moterų Apšvietus Drau
gija rengia vakarą su perstatymu. 
Bus lošta "Eglė žalčių Karalienė”. 
Vakaras įvyks sausio 27 d., 1918 m.
C.S.P.S*. syet. Tode> meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die- 
11 G* —Komitetas.

Pranešam visoms progresyvėms 
draugijoms, kad nedėlioj, vasario- 
Febr. 3 d., 1918, Pulaskio svet. 1711 
So. Ashland ir 18 gt. Keistučio Pas. 
Kliubas stato scenoje trijų veiks
mų dramą “Pikta dvasia”. Tikimės, 
kad progresyvės draugijos ir kuo
pos nerengs tą nedėldienį jokių va
karų, idant neužkenktume vieni ki
tiems. —Komitetas.

Roselando, Weat Pullinano ir apie- 
iinkės draugijos šiuo pranešam, kad 
mes, I.SS. 235 kuopa iš West Pull- 
mano. rengiame vakarą sausio 27 d , 
1918, K. of P. Svetainėj, 11037 Mi- 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų vei
ksmu dramą “Paskutinė Banga”..Už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te tą dieną nerengti kito panašaus 
vakaro, kad neužkenkus vieni ant
riems. Rengimo Komitetas.

Socialistų Dailės Ratelis, Melrose 
Park. -r- laikys susirinkimą nedėlioj, 
gruodžiu23 d. 10 vai. ryto, Frank ir 
James svet., 23 avė ir Lake st. Dra
ugai, malonėkite susirinkti laiku: 

turime daug svarbių dalykų aptart.
—Org. S. Januško

Teisybės Jieškotojų 4 kp. Roselan- 
de, III.-— susirinkimas ivyks šiandie, 
gruodžio 22, 7:30 v. vak., Aušros ka
mbariuose, 10900 Michigan avė. Ka
dangi yra daug svarbių klausimų, o 
prie to bus renkama kuopos val
dyba kitiems metams, lai atsilanky
kite laiku. S. Vaitkus.

LSS. 4-toji kuopa rengia halių su 
koncertu Naujų Metų vakare, sausio 
1-mą, Mildos svetainėje.* Progra
mas bus labai įvairus.—Visus kvie
čiame kuoskaitlingiausia atsilankyt.

—Komitetas.

Rockfordiečių domaL—Nedelioje, 
gruodžio 23 d., Vega Hali svet., kam
pas 15 avė. ir 19 st., rengiama dide
lis vakaras pol. kalinių naudai. Ren
gia Pol. Kalinių šeiphno Komitetas.

Visi, kurie mato esant reikalingu 
šelpti musų pol. kaliniams, tegul 

atsilanko i minimą vakarą. Bus pra
kalbų. monologų, dainų, deklama- 
vjjų ir it. Kviečia Komitetas.

Pilietybės mokykla, University 
Settlemėnt, 4630 Gross St., gruodžio 
31 rengia vakarėlį Naujiems Me
tams pasitikti. Visi dabartinieji įr 
Imvusieji mokyklos lankytojai ir 
draugai kviečiami atvykti, kad, tu
rėdami gražios ir draugiškos pra
mogos visi bendrai galėtume Nau
juosius Metus pasitikti Settlemente.

Lydia M. Schmidt.

Smulkus Skelbimai
Smulkiems pasiskelblmams kainos :< 

1 colis, syki, 59 centų; dedant 
tą pati skelbimą ilgiau, už kiek
vieną kartą colis vietos 25 centai.

Šios Naujienų SmulkiyJu 
skelbimų skiltis tai geriausia 
priemonė tiek biznio tiek dar
bo žmonėms {vairiais savo rei
kalais pasiskelbti ir greičiau
sių pasekmių turėti.

Naujienas kasdien skaitė 
tūkstančiai Žmonių. Jie turi 
visokiausių reikalų. Jie jieš- 
ko jvairių progų. Pasisakykite 
jiems, ko geidžiate ir ką turi
te jiems pasiūlyti. Kas turi 
ką nors parduoti; kas nori ką 
pirkti; kas jieško darbo arba 
rcikalauia darbininkų, kas no
ri gaut kambarių, arba patsai 
turi kambarių kitiems išduoti, 
ir (t., pasiskelbkite šitose Nau
jienų skiltyse, o pamatysite 
kaip be vargo ir menkiausio
mis išlaidomis turėsite grei
čiausių pasekmių.

Skelbimus priima Naujienų 
Administracija, 1840 S. Halsted 
st.. asmeniškai, pačtu, arba te
lefonu: Canal 1506.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo sesers, Marijonos 

Stasiolaites. iš Kauno gub., Telšių 
pav. Janapolės pa r. Bridpjaunės so
dos. Pirma gyveno Bostone, Gir
dėjau. kad yra ženota. Kas ją žino
te, arba ji pati malonėkite atsisaukt.

Agota Beleckienė,
P t) Box 18, Minden, XV. Va.

.1 ieškau savo brolio Jono šiaulio, 
Kauno g.. .Šiaulių pav., Počunėlių pa
rapijos. Metai prieš lai gyveno Sne- 
boygaii. XVis. Malonėkite atsisaukt 
arba kas žinote praneškite jo adre
są. Juozapas .šiaulys,
Fort .Sheridan, IIL, Companv E. 

40 Inf.

J ieškau dėdės Kazimiero Graba- 
lausko, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pakucupėlių kaimo. Jis turi biznį— 
bekeris. Prašau atsišaukti arba kas 
jį žinote praneškite jo adresą.

Kazimieras. Kaminskas, 
2320 XV. 2Ith St., Chicago, III.

Pajieškau savo švogerio, —Jono 
Gailiumi—, iš Krakenavos miestelio, 
Kauno gub., Pirmiaus gy veno Ams
terdam. N. Y. Aš metai kaip atva
žiavau iš Lietuvos ir turiu svarbaus 
ko pranešti nuo jo moters ir vaikų. 
Jis pats ar kas jį žino malonės at
sišaukti šiuo adresu:
Petronėlė Kalpokienė—Grigą Ii liniu
ke, 1839 \Vabansia Avė., Chicago, 111

Aš Juozapas Jaeikas, paeinu iš Ši
lalės miestelio, pajieškau savo gimi
nių ir pažįstamų, gy venančių Chi- 
cagoje. Prašau atsišaukti šiuo adr.:

Joseph Jaeikas,
Ca. II. lOth Infi Fort Sheridan, III.

JIEŠKO DARBO __
PAJIEŠKAU DARBO už dreiverį 

prie išvežiojimo duonos. Esmi atsa
kantis. Galiu uždėti bondsą.

Stasys Lukas, 
3359 Auburn Avė., Chicago.

PAJIEŠKAU DARBO už pardavė
ją krautuvėj ar kitame kokiame biz
nyje. Esu jaunas vyras, liuesas nuo 
kariuomenės. kalbu lietuviškai, len
kiškai ir angliškai. Kam toks vyras 
butų reikalingas, malonėkite rašyt: 
No 158 Naujienos, 1810 S. Halsted 
St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ

HEIKAI.AV.IAME —merginu arba 
moterų prie tvarkymo senų popie- 
rų. Reikalaujama patyrimo.
5306 Federal St., Chicago, III.

REIKALAUJAM 3 gerų ir teisin
gų vyrų su mažu kapitalu, kurie no
ri prisidėt prie Lietuvių žemės Kor
poracijos. Darbas ant visados, gera 
mokestis. Kreipkitės ypatiškai arba 
per laišką į:

C1IAS ZEKAS Gen. Manager,
127 N. Dearborn St., Room 808 

Chicago, 111.

R EI KALINGA —prityrusių langų 
plovėjų. Chicago Cleaning Co., 
62 XV. \Vashington St. Chicago

PATĖMYKITE! Reikalingi moters 
patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba vrselijose, kreip
kitės į mane. A* D()BKIEXVICZ, 
3113 S. Halsted SI., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

PARDAVIMUI
Už 850 NUPIRKSI 8200 dvigubais 

springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 melų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, 88, f i rankas, tapytus 
paveikslus ir lt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. \Vestern Avė., 
Chicago, 111.

PARDAVIMUI

KAS NORI PIRKT gražiai ir pil
nai įtaisytą bučernę ir grosernę ge- 
riausioj vietoj už labai pigią kainą, 
tegul kreipiasi laišku šiaip:
Nol59 Naujienos, 1840 So. Halsted 
St., Chicago, III.

PARDAVIMUI kanarkos. Geriau
siai giedančioms nustatyta pirma 
kaina, 85 ir augščiau.
2644 VV. 21 St., 2-ras augštas. Chgo.

PAILSI DUODA labai pigiai kar- 
čiama iš priežasties nesveikatos biz
nio savininko. Vieta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų, 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
pas 24-tos ir Oakley avė.

GUST HAHNE
2401 So. Oakley Avė., Chicago

EXTRA. — Greitu laiku turi būt 
parduota (dar šįmet) Kriaučių Dirb
tuvė arba Cleaning and Dyeing 
Store, iš nriešasties savininko sku
baus išvažiavimo į kariuomenę. Kas 
supranta tą darbą, tas nusipirkęs ne
sigailės, nes biznis eina gerai ir nuo 
senai išdirbtas, randasi geroj vietoj 
ant North-west siilės, 1060 Noble st. 
tirti Milvvaukce avė. Chicago.

i:\TRA.—Parduodu puikų naują 
pianą, naujos mados, už pusę kainos. 
Pardavimo priežastis — einu į ka
riuomenę. Butų geistina išmainy
ti ant loto. Atsišaukite po numeriu: 
3537 So. Wallace str., 1 lubos. Chgo.

. ................ . .T— . --^--1_______'■■!»>

RAKANDAI
EXTRA .

Jauna pora priversta paauk a wt ta 
vo puikius, beveik naujus, rakandą* 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly 
čios setas, tikros skuros, už 920. V> 
liausios mados valgomojo kambarii 
rakandus, 2 puikių divonų. davei) 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva 
rancija už $115 ir $225 Vietrola m 
brangiais rekordais už $60.00. Si> 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. Atšilau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta: 1925 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gat. 
Chicago, IIL

JAUNA PORA turi parduoti pui- 
IFų seklyčios setą, tikros skuros, di
vonus. 89.00; misinginės lovos, 822; 
komodas, 812.00; valgomojo kamba
rio setas, 8250.00 vietrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai 855, 8850.00 
playrr piano už 8210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

NAMAI-ZEME
TAUPYKITE PINIGUS

Tegul jūsų randa moka už jųsų na
mą. Moderniškas naujas, 2 flatų 
mūrinis mimas, 3 blokai į pietus nuo 
Crane dirbtuvių prie Savvyer ir 45 
gatvės.

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

45lh St. and Sawyer avė.
Agentas pasisiuntimui

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

Phone Yards 6539

NEGIRDĖTA PROGA!!!
Dvidešimts nuošimčių neša na

mas ir lik 100 reikia įmokėt, o kitus 
ant išmokėjimo. Randasi Gary, Ind. 
Atsišaukite tuojau. G. V1RBALAITIS 
•1448 So. Savvver avė., Chicago, III.

Te). McKinley 3351.

DOVANA 1918 METAMS

Aš noriu kalbėt su vy ru ir jo mo
terį*. Kas nori 4 pagyvenimų mūrinį 
narną su storu ir 15 metų išdirbtu 
bizniu — groserne, — lietuvių ap
gyventoje vietoj, ant Union avė, ar
ti 31 st. Turi būt parduotas arba 
apmainysiu ant mažesnio namo ar
ba loto. Priežastis—savininkas iš
eina į kariuomenę. Norintis daug 
pelnyti rašykite tuojaus į:

A. J. FRANCKIEYVICZ
154 XV. Randolph St., Chicago.
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PASKOLOS-MORGEČIAI

NAUDOKITE PATYS savo pinigus, 
neduokite kitiems. Imkite 6 procen
tą už savo pinigus. Tokiu bildu sko
linkite savo pinigus ant mortgičių— 
pirmų ir antrų. Mes parduodame 
pirmus ir antrus morgičius nuo 
$1000 ir augščiaus. Atsišaukite tuoj.

J. Virbalaitis,
4448 S. Sa\vver Avė., Chicago, III. 

Tef McKinley 3354.

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedy* 
tės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, * 
belnos istorijos, geografijos, politi* 
kinės ekonomijos, pinetystės, dailia* 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS.

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasa^Komitetas:

TlL
P. GRIGAITIS, Prezidentas,

1840 S. Halsted St., Chicago,
K. JURGELIONIS, Vice-Prez., „

3133 Emerald Avė., Chicago, III.
A. LALIS, Sekretorius,

1840 S. Halsted St., Chicago, III.
K. GUGIS, Iždininkas,

127 N. Dearborn St., Chicago, III.
K-to Nariai:

T. DUNDULIS,
1915 S. Halsted St., Chicago, III.

J. ŠMOTELIS,
10604 Edbrook Avė., Chicago, IR.

JULIA ŽEMAITĖ,
2919 VV. Iživision St., Chicago, III.

Chicagos Lietuvių Darbi
ninkų Taryba.
Valdyba:
Pirmininkas, A. Petratis,

751 W. 35th St.
Sekretorius, St. Strazdas,

1840 S. Halsted st.
Iždininkas, S. Danilevičius,

1617 N. Winchester Avė.
Draugijos, kur dar neužmokėjo 

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

Pild. Kom. Sekretorius.

si.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:
J. Petrauskas, pirmininkas, 

1747 North /
J. čepelis, pirm, pagelbininkas, 

1060 Noble 
ig. Dumblauskas, nutarimų rast.

2228 Coblenz
M. Žukas ūždininkas, 

l(i()8 North ;
Z. Lankas, finansų raštininkas,

1621 Girard str 
Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

A. C. W. A. LIETUVIU SKYRIAUS 
ADMINISTRACIJA:

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

Pirm. Pagelb. — P. Shvelnis, 
1442 Milvvankee Avė.

Raštininkas — A. Ripkevičius, • 
1681 Mihvaukec Avė.

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

Iždinikas — G. Katilius,
1685 Milvvaukee Avė.

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

LIETUVIŲ JANITORIŲ PAŠELPI- 
PINIO KLIUBO VIRŠININKAI:

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

A. Tamošiūnas, vice-pirniinikas,
1632 S. Sevvaror avė. 1 Savvyer?)

A. K. Karoblis, prot. raštininkas^
807 S. Spauiding avė. 

\Vm. Monikas, finansų raštininkas,
802 Independehce Blvd. 

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

DRAUGYSTĖS “PALAIMINTOS 
LIETUVOS” VALDYBA 1917m.

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

Jonas Petrauskas, pirmsėdžio pag., 664 W. 18th St.
Antanas Tamkėvičia, nutar. rašt., 

1948 String St.
Pranas Mikliunas, turtų rašt, 

1906 So. Union Avė.
L. Kasparas, iždininkas,

3117 So. Wentwort Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS 
SAVITARPINĖS PAŠALPOS 
VALDYBA 1917 METAMS.

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

Jonas Degutis, nutarimų sekr., 
2228 Coblenz str.

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

Kazimieras čepukas, iždininkas, 
1648 Division Str.

August Moldenhauer, daktaras, 
1554 W. Chicago, Avė.

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, ZvHlą 
zek Polek svetainėje, 1315 N. Ash
land avė., arti Mihvaukee avė.; pra
džia 2 vai. po piet. •,

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

H. Labanauskas, pirmininkas,
819 Edward St.

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

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

Kaz. Brazevičius, fin. raštininkas 
402 Lincoln St.

Kaz. Brazevičius, iždininkas,
402 Lincoln St.

Juozas Kasputis, Organizatorius, 
653 Garden St.

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

VI. Bielskis, iždo globėjas
566 Grand avė 

St. Zelcckas, iždo globėjas,
462 Jenne St.

T. Varanavičius, nukentėjusių nuo 
karės komiteto narys,

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

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

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

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

DRAUGIJOS NAUJIENŲ AGENTŪROS NAUJIENŲ AGENTŪROS
DR-STĖS “LIETUVOS BALSAS” 

VALDYBA,' KENOSHA, W1S. 
Kaz. Braževičius, pirmininkas.

402 Lincoln St.
Juoz. Macnorius, vice-pirmįninkąs,

321 Mitldle St. 
Feliksas Bartkus, prot. raštininkas, 

Bronson St., R. 1’. D. 36. 
Kaz. Oriausias, fin. raštininkas,

818 Jennc St. 
Ant. Pakšis, Iždininkas 462 Jenne St 
Bar. Gaušaitė, iždo globėja,

173 Milvvankee avė. 
VI. Kačiučiavičia, iždo globėjas,

14 Congress St. 
Jonas Kasiulis, maršalka

653 Garden St 
Feliksas Dapkus, maršalka,

917 Jėnne St.
Ant. Bubelis, teisėjas,

313 Ouince St.
Juoz. Jurevičius, vėlaunešis,

152 Main str.
Petras Milauskas, vėlaunešis,

R. 35 Box 90.
Juozas Žilius, durininkas,

614 Market St.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

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

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

T. Pabarškienė, fiuh rast.3429 Wallace str.
E. Ulkaitė, fin. rašt.,

2137 W. 21 pi.
E. Šatkauskienė, iždininkė,

3423 S. Halsted st.
O. Dobrovolskienė, kasos globėja, 

2324 S. Leavitt St.
J. Savickaitė, kasos globėja,

3514 S. Wentworth Avė.
Siunčiant i centrą mokestis, mo- 

ney order ar ček|, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimų 
raštininkei.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J. Gumuliauskas, pirmininkas, 

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

72 E 102nd St.
P. F. Grybas, prot. raštininkas,

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

27 E 102nd place
F. Shedvilas, kasierius

341 Kensington avė.
Susirinkimai atsibuna kas pasku

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

LIETUVIŲ MOTERŲ PROGRESY- 
VIŠKO SUSIVIENIJIMO 9 KUOPOS 

VALDYBA 1917m.
A. Miščikaitienė, organizatorė, 

3500 So. Emerald avė.
P. Balickienė, nut. raštininkė, 

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

1315 Girard St.
D. Girdvainienė, iždininkė, 

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

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

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SIIEBOYGAN, WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, ‘
1424 So. lOth St. 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

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

Justinas Taukcvičia, turtų rast.,
1023 Broadway avė. 

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

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno menesio Eagle 
Hali svetainėje.

PALAIMINTOS LIETUVOS 
VALDYBA 1917 m.

B. Liubinas, pirmininkas, 
2129 W. 21 St.

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

A. Tamkėvičia, nutar. raštininkas, 
1948 String St. 

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

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

GVARDIJOS L. K. MINDAUGIO N1

VALDYBA 1917 m.
Antanas Raininis, pirmininkas, 

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

1828 W. 15 St., Cicero, 111.
Silvestras Dargis, fin. raštininkas, 

638 W. 18 St., Chicago.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Jankauskas, pirmininkas, 
1965 Evergreen avė.

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

J. Kalpokas, prot. raštininkas, 
1839 Wabansia avė.

V. Briedis, fin. raštininkas, 
1049 N. Marshfield avė.

Jur. Kalnine, iždininkas, 
į 1965 Evergreen avė.

G. Moldenhauer, daktaras^kvotėjas, 
1554 W. Chicago avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS 
MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ 

ADMINISTRACIJA 1917 m. 
KENSINGTON, ILL.

Vladislovas Markauskis, prez., 
355 E. Kensington Avė.

Juozapas Shimkus, vice-prezidentas, 
10707 Wabash Avė.

Frank Yurkus, prot. raštininkas,
x 355 E. Kensington avė.

Antanas Bertašius, fin. raštininkas,
349 E. 115 St.

Antanas Enzbigelis, kasierius,
352 E. Kensington avė.

Mitingai atsibuna kas pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio, vakare, F. 
Shadvillo svetainėj, po N 341 E. Ken
sington avė. (stojimas pagal Dr-stės 
nutarimą: 30 metų amžiaus senumo 
$1.00; nuo 30 iki 35 metų — $2.00;

Agentai, užžiurintjs platinimą “N- 
ny” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

CHICAGO, ILL.

18-tos gatvės Skyrius: F. J. Malley, 
633 W. 18th St.

“Naujienose”, 1840 S. Halsted St 
North Side Skyrius: Wilberty Strege 

2018 Greeinvich Str. 
Bridgeport Skyrius: J. B. Aglinskas, 

3346 S. Halsted st. 
Englewood Skyrius: B. Masiunas, 

8127 S. Normai Avą. 
Brighton Park:

Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.,
J. Minkevicia, 3848 S. Albany Avė.
žurauskas, 4053 S. Maplevvood av.

Atlantic City Skyrius:
A. Janauskas, 4563 Wentworth av.
V. Saudargas, 2418 Princenter av.
A. Rasiųski, 6140 So. State St.
J. Legeiko, 6002 So. State St.

Kensingtono, Roselando ir Bdrnsi- 
dės Skyrius: S. Misiūnas,

149 E. 107th St.
West Side Skyr.: A. Ambrozevičhis, 

2337 S. Leavitt St. 
Toxvn of Lake Skyrius: A. Bartašus, 

4601 Hermitage avė., Chicago.

ILLINOIS VALSTIJOJ:

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

St. Charles, III.: W. Grabauskas, 
19 W. 2nd St. 

Melrose Park, 111.: M. Karčiauskas, 
1908 Man str. 

DeKaJb, III.: Mike Taruti.
1148 Market St. 

Divernoon, IIL: W. A. Žilinskas, 
Box 216. 

Rockdale, BĮ.: via Joliet, D. Lukša, 
140 Moen Avė 

Westville, 111.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St 

Waukegan, III. J. Miloszeviče,
801 — 8th St 

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

Rockford. III.: St. Petrauskas Ir 
Račkeviče, 1012 S. Main St

W. Patiem, III.: W. Pilypas, 
720 W. 120 St

Harvey, III.: Z. Putramentas, 
15725 Finch Av«

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

Spring Valley, IIL: A. Jukubausksa 
516 Cleveland St

Livingston. III.: K. E. Bertulis,
E. St. Louis, Iii1.: Žičkus, 

539 Collinsville Avė.
Springlield, IIL; K. Stočkus, 

1530 Sangamon Ava
E. St. Louis, IIL: K. žukauski, 

123 St. Clair Av*

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ:

Lavvrence, Mass.: P. A. Jotui
144 Elnį Street

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

Worcester, Mass.: M. Paltanavičius,
15 Milibury St

Montello, Mass.: P. Kurpius, 
175 Ames St

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

Lovvell, Mass.: J. Baumįll,
50 Charles SI

Lawrence, Mass.: A. Ramanauskas,
101 Oak St 

Montello, Mass.: P. Stiga,
5 Arthur St

NEXV JERSEY VALSTIJOJ:

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

Paterson, N. J.: A. Aikind,
273 River

Newark, N.J.: P. Lukšis,
314 Walnut

St 

st 
st

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg, 
#21 E. 15th Street

NEW YORK VALSTIJOJ:

Brooklyn, N. Y. F. Pasniewski, 
87 Grand Street

Nexv York, N.Y.: Louis Kram, 
299 Broadway

Rochester, N.Y.: J. Brukne, 
577 Hudson Avė.

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Halsted St., ______Chicago, III.

DR.CARTER
Chicagos seniausias ir pasekmlngiausias

Akiu-Austi-Nosies i Gerklės
SPECIALISTAS

GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS
Nebrangios Mokestis. Patarimas dykai. ;

120 South State Street
Arti The Fair 

VALANDOS: 9-7; NEDĖLIOMIS 10-12 
Visas Antras Augštas

Yonkers, N. Y. II L: Weiss, 
102 Riverdale Avė.

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

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
12 N. Lark Street

Amsterdam, N. Y.: M r. Malęs,
* 145 E. Main SL

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Av«.

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

MARYLAND VALSTIJOJ:

Baltimore, Md.: J. Aleknevicz, 
650 W. Lombard Bt

Baltimore, Md.: J. Filipovicz,
437 S. Pacą BL

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

IOWA VALSTIJOJ:

Sioux City, la.: Jos. M. Budraka*, 
2510 Correctionville RA

OREGON VALSTIJOJ:

Portland, Ore.: Omara News Co.

NEBRASKA VALSTIJOJ:

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpis,
5418 So. 33 St

OHIO VALSTIJOJ:

Cleveland, O.: A. Valenton,
2120 St. Clair AvB.

PENNSYLVAN1A VALSTIJOJ!

Bridgeville, Pa.: T. Gelchis.
P O Box 407 

Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262. 
Pittsburgh. Pa.: Fort Pitt News Ce, 

Liberty Avė and Grant it 
Kulpmont, Pa.: W;dlv Yodoc, 

Box 45 
Pittsburgh, Pa., F. Krasovvski,

2809 Penn Avfc 
Pittsburgh, Pa.: J. Katkus,

2204 Forbei tt 
Pittsburgh, Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin K 
Duijuesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton av*. 
Scranton, Pa.: J. Teleysh,

1726-28 Jackson 
Scranton, Pa.: Pelrikys J, 

Ct. and Albright Avė.

MICHIGAN VALSTIJOJ:

Grand Rapids, Mich.: J. Žilinską*,
452 W. Lconard Rk

Saginaw, Mich.: S. Joškeviče, 
2707 \\rashington Avė.

INDIANA VALSTIJOJ:
E. Chicago, Ind.: A. Chiakniute, 

5013 Tad avė.
Indiana Harbor, Imi.: P. Matonis, 

3727 Deodor St.
Gary, Ind.: V. Vaičilaitis, 

Box 122 Tolleston Stati*M
Gary, Ind.: D. Bassin, 

1214 Broadway

WISCONSLN VALSTIJOJ:
Kcnosha Wis.: K. Paukštis,

809 Park gi 
Racine, Wis.: Tonv Vegela,

237 Lafayette av< 
Racine, Wis.: John Margis.

1005 Gideon Ct

CONNECTICUT VALSTIJOJ 1
Brhig?p?n4?JTj)i)n. H. A. Mailand,

24 Railroad Avė,, 
Tarrington, Conn.: V. Kelmeli*,

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

775 Bank 
New Haven. Conn.: J. Vaitkevivig*.

286 Wallac* H

WEST VIRGINIA VALSTIJOJ!

Minden, XV. Va.: J. Kairunas,
Box 49.

----------------------------------------------
v Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
Lietuvis Dentistai

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

*712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės,

iTi i i 1


