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Valdžia Paėmė Geležinkelius
Valdžia pati operuos 

geležinkeliais
True translation filed vvith. the post- 
master at Chicago, III., on December 
27, 1917, as reųuired by the act ot 
October 6, 1917.
Valdžia paims visus geležinke

lius pėtnyčioj. Iždo sekreto
rius McAdoo paskirtim gene- 
raliu direktorių geležinkeliu. 
Geleži n keliu savininkai vis- 
tiek sems iš jų pelribs.

WASH1NGTON, gr. 26. -• 
Prezidentas \Vilsonas šiąnakt 
paskelbė, kad jis paims Ameri
kos geležinkelius vidurdienyj 
pėtnyčioj.

Iždo sekretorius \\iiliam (». 
MeA<loo paskirtas geležinkeliu 
diktatorium.

\VASH1NGTON, gr. 26.
Prezidentas paims geležinkelius 
pėtnyčioj, n iclii . Iždo
sekretorius McAdoo paskirtas 
generaliu geležinkelių direkto
rium. kurią vielą jis pildys kar
tu su savo dabartiniu darbu.

Valdžios apimtoji kontrolė 
yra pilna. Ji paima savo kont- 
rolėn visus geležinkelius Suv. 
Valstijose, jų stotis, miegamuo
sius sagomis, telegrafo ir tele
fono sistemas, operuojamas są
ryšy)“ su geležinkeliais, geležin
kelių dirbtuves ir perkėlimo lai
vus žodžiu viską ką geležin
keliai dabar operuoja, iškai
tant pakraščių ir didžiųjų eže
rų laivus, kurie priguli geležin
keliams.

Jurų laivai ar geležinke liai 
ant Suv. Valstijų valdomų salų 
nėra pnskailyti prezidento pro
klamacijoj; nepriskaityta tram
vajai ar priemiesčių linijos, bet 
prezidentas pažymėdamas jų iš- 
skirimą sako, kad sekamu pa
liepimu ir jos bus pilnai ar da
linai paimtos, jei bus tai pada
ryti reikalinga ar pageidautina.

Prezidente) proklamarija bu
vo pirma žinia, kokią geležinke
liai gavo apie’ paliepimą.

Veikimas gefflhnkelių karės 
tarybos užsibaigia. Jos funkci
jos bendras operavimas gele
žinkelių automatiškai pereina 
generaliam direktoriui McA
doo. —

Geležinkelių viršininkai aut 
tiek nesitikėjo greito veikimo, 
kad jie visi, apart Fairfax Har- 
rison, prezidento geležinkelių 
karės tarybos, išvažiavo šven
tėms iš YVasbin^pno, tikėda
mies. kad nieko greito nebus 
veikiama iki nesusirinks kong
resas sausio 3 <1.

Pečiaus jie turi jausties pilnai 
užganėdintais, kadangi jie per 
savaitę jautė, kad valdžios kon
trolė jų nuosavybėmis buvo ga
lutinai nuspręsta ir tik buvo 
klausimas, kada ir kaip perims 
kontrolę. v «

Daugiau to. prezidentas Wil- 
sonas paliuosuoja juos nuo di
džiumos rūpesčių, kadangi ge
ležinkeliai bus operuojami da
bar veikiančiomis organizaci jo-

McAdoo yra Įgaliotas veikti 
per “direktorių tarybas, priėmė
jus, viršininkus ir darbininkus 
minimų sistemų” ir. kol jis pa
lieps kitaip, tie geležinkelių 
žmonės ir lobaus jais operuos 
kaip ir pirmiau jie tai darė, va-.

True translation filcd vvith the post- 
master at Chicago, 111., on Novcmber 
27, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.
GALĖS UŽGRIEBTI ANGLIS.

Suv. Valstijos užgriebsiančios 
anglis, jei karė ilgai tęsis.

sako Garfield. «

\VASHJNGTON, gr. 26. -- 
Kuro administratorius Garfield 
pasakė šiandie senato tyrinėji
mo komisijai, kad jei karė tęsis 
labai ilgai, valdžia bus priversta 
paimti anglis ir pardavinėti jas 
teisingomis kainomis.

Jis sakė; kad nekurie anglių 
kasvklu savininkai daro didžiau- k' A
sius pienus savo istorijoj, bet
jis skaito, kad augštos kainos 
yra paskatinimu prie didesnės 
Į)i'<><iuk<'i j<>s, l<<» t-<-il<;i l:i c i.j :i l<n- 

į re.
, Karės reikalavimai minkštų 
.anglių buvo didesni, negu ka
syklos galėjo išpildyti, nors pa
didėjimas produkcijos šiemet 
buvo normalis. Kad pagerinus 
sąlygas, kuro administracija vi
są svarbą dėjo aflt padidinimo 
produkcijos, <> ne ant reguliavi
mo kainų.

‘“Kada operatoriai skundžiasi, 
sakė Gtirfield, kad prezi

dentu nustatytos kainos yra per 
žemos, mes esame linkę abejo
ti.”

Senatorius Kenyon paklausė 
kuro administratoriaus, ar jis 
turi žinių apie dividendus neku
riu didelių operatorių, ant ko 
jis atsakė, kad jis žino, jog di
deli pelnai yra semiami, be! 
jis mano, kad tas reikalinga pa
ukšti nimui produkcijos.

Privatiškieji suvartolojai jau
tė trukumą dėlto kad valdžia iš-> c

statė pirmiau savo reikalavimus, 
bet dabar ta taisyklė pastaromis 
keliomis dienomis yra pakeista.

“'Mes dabar duodame pirme
nybę žmonėms”, sako j is. “Su 
neužganėdintais zmoųčmis ne
galima padarėli didelio progre
so karėje.”

rdu savo kompanijų? Bei Mc
Adoo yra jų visų “bosu” ir jo 
paliepimai yra vyriausi.

Bet kas svarbiausia, kad pa
skelbtieji dividendai ar prisuo

kiančios palūkanos ant bondsų 
ir kitokių obligacijų bus išmo
kėtos; reguliariai dividendai bus 
išmokami, jei bent butų specia
liai pažymėta, kad jie nebus iš
mokami, kol generalis direkto
rius nepasakys. Su McAdoo pri
tarimu direktoriai galias atnau
jinti ar prailginti savo skolas.

O štai ir viso to branduolis:
“Bet nieko kas čia pasakyta, 

išreikšta ar išvedama, ar vėliau 
bus padaryta ar leista, neturi 
jokiame atsilikime pažeisti tei
ses akcionierių, bondsų ėmėjų, 
kreditorių ir kitų žmonių, užin- 
teresuotų kalbamose transpor- 
I arijos sistemose ar jų pelnuose 
prie gavimo teisingo ir ganėti
no atlyginimo už šiuo paimtą 
vartojimą, kontroliavimą jų 
nuosavybėmis” (Iš prezidento 
proklamacijos).

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
27, 1917, as reųuired by Ihe act of 
October 6, 1917.

Vokiečiai kilnoja 
kariuomenę

Siunčia kareivius iš rytinio į 
vakarinį frontą. Atsisakymas 
išduoti socialistams pasportų 
gali atsiliepti į taikos tarybas.

PETROGRADAS, gr. 21. - 
Vyriausias armijos komanduo
to jas praporščikas Krylcnko
pranešė bolševikų valdžiai ne
dėliojo, kad vokiečiai (Jideliame 
skaičiuje ir greitai kaip lik. ga
li kelia kariuomenę i vakarinį 
frontą ir taipgi į Rusijos piet
vakarini frontą. i c

Rolševikų užrubežinių reika
lų ministeris Leonas Trocki 
pranešė taikos delegacijai at
kreipti atidą j tą faktą.

Speeialis pranešimas iš Brest- 
Litovsko sako, kad vokiečiai dar
nėra prisirengę duoti atsakymą 
i Rusijos taikos sąlygas ir todėl 
tnilcos. < t ii susirinki mas tn-

|)o atidėtas iki panedčlio po piet.
Pranešama, kad Vokietijos 

atsisakymas išduoti pasporlus 
vokiečių socialistams Haase, Le- 
debour ir Kautsky, kurie norė
jo važiuoti i Stockholmą, kad 
geriau susipažinus su Rusijos 
revoliucinėmis sąlygomis, pa
darė Rusijoj tokį įspūdį, kuris 
gali pakliudyti taikos taryboms.

Mjnisteris Trocki pasiuntė a- 
pie tą dalyką telegramą savo 
delegatams Rrest-Litovske, ku
rioj užreiškia, kad jeigu vokie
čiai atsisakė, išduoti savo socia
listams pasportus, tas padalys 
tokį blogą įspūdį Petrograde, 
kad reikalinga butų, jog vokie
čių delegacija, kurios laukiama 
čia ketverge, vieton to vyktų Į 
Stockholmą. 4-

True translation filed vvith the post- 
. master at Chicago, III., on December 
'27, 1917, as reųuired by Ihc act of
October G, 1917.

WASHINGTON, gr. 26. - 
Darbo departamento sekreto
rius Wilson serga nuo persidir
bi mo jo ilgoje kelionėje Į vaka
rines valstijas, atliktoje taikymo 
darbininkų su samdytojais tik
slais. b

MOTERIS LAIš KNEšeS.

Amerikos moterįs pradeda už imli vyrų vietas Įvairiuose dar- 
buose. Dabar pradedama samdyti moteris, dar kol kas tik iš
bandymui, ir prie laiškų nešio jimo. Jos gauna 35c. į valandą 
ir dirba tą pati darbą ir tas pačias valandas, ką ir vyrai laišk- 
nešiai. Jei bandymai pavyks, daugiau moterų bus samdoma 
laišknešėmis. . %

True translation fileų vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
27, 1917, as reųuired by Ihe act of 
October G, 1917. j 
CICERIN TEBĖRA KALĖJIME

, , . j
Du bankieriai areštuoti.

—
LONDONAS, gr. 26. Jur

gis ('icerin, kuri bolševikai pa
skyrė Rusijos ambasadoriunn 
Londone, vis dar tebesėdi Bris
toli kalėjime, kaltinamas vedi
me maištingos propagandos. C.i- 
cerin yra gerai žinomas Londo-

True translation fi'd vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
27. 1917, as reųuired by Ihc acl of 
Octobcr 6, 1917.

Vokiečių socialistai 
priešingi atskirai 

taikai
Reikalauja, kad Vokietija pas

kelbtu savo taikos sąlygas.

STOGKtrOLM, gr. 20. Vo
kietijos Nepriklausomieji Soci
alistai išnaujo stoja kovon su 
savo valdžia, ,

Vyriausias Vokiečių Nepri
klausomųjų socialistų organas, 
Leipžiger Volksz.eitung, redak
ciniame straipsnyje sako, kad 
atskira taika tai butų didžiausias 
pavojus Vokietijos ir visos Eu
ropos demokratijai, ir reikalau
ja. kad cen tralinės valstybės 
tuojau paskelbtų savo taikos są
lygas, idant butų galima pradė
ti visuotinas laikos derybas.

šiuo redakciniu straipsniu 
pirmą syk paskelbiama, kad vo
kiečių. Villtlžin .alsisakė eilioti 

pasporlus Nepriklausomosios 
Socialistų Partijos nariams, Le- 
debourui ir Hansui, važiuoti 
Stockholmo konferencijon.

“'Tatai parodo, sako Leip- 
ziger Volkszeitung, • kad Vo
kietijos valdžios siela pasiliko 
la pati, kokia buvus. Tas daly
kas turėtų atidaryti akis Rusijos 
fanatikams, kurie dabar su (vo
kiečių) didžiumos socialistais 
bičiuoliaujas, o didžiumos soci
alistai tai valdžios pakalikai.”

Paul Axelrod, Rusijos Darbi
ninku ir Kareiviu Visuotinos Ta- C

rybos atstovas Stockholme, ga
vo iš Petrogrado pranešimą, kad 
visuolinasai socialistų kongre
sas atsišaukiąs Į Rusijos žmo
nes pakvietimu, idant jie sujun
gtų savo spėkas Rusijai nuo pra
žuvimo gelbėti.

BOSTON, Mass. 5,00(1 dar
bininkų Bay Street Railvvay Co. 
grasina streiku delei pašalinimo 
iš darbo daugybės darbininkų. 
Kompanija gi sakosi, kad iš
žiūrint pakėlimo mokesti.es už 
vežiojimą nuo 5c ant 6c., ji viš
tide esanti ant bankroto kran
to. * U SS

True translation. filed vvith the post 
master at Chicago, III., on December 
27, 1917, as reųuired by Ihc act of 
Octobcr 6, 1917.

Šauks Steigiamąjį 
Susirinkimą

Vokiečiai prašo atidėti 
taikos tarybas

Social-revoliudonieriai sušauks 
Susirinkimą. Taikos tarybos 

bus perkeltos į Stockholmą.

LONDONAS, gr. 26. Sulig 
pranešimo iš Petorgrado laikra
ščiui Times, social-rcvoliucionie- 
riai, sudarantįs didžiumą Stei- 
giamamjame Susirinkime, nu
tarė sušaukti tą Susirinkimą sa
usio 2 d., nors bolševikų vald
žia pasakė, jog ji yra pasiren
gusi neprileisti susirinkti be jos 
leidimo.

Pranešimas į Morning Post, 
atėjęs iš Švedijos sostinės, sako, 
ktid bolševikų atstovas Stock- 

pholme. Borovski, patvirtino ga
ndus, kad rusų-vokiečių taikos 
tarybos lobaus bus vedamos 
Stockholme. Jis sako, kad po
sėdžiai Sloek bol inc. prasidės
pradžioje sausio mčn. ir kad ti- 

kiinast, jog visi (lelegalai, da
bar esantis Brest-Litovske, pri
bus Į Švedijos sostinę.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, 411., on December 

'27, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

VAŽIUOJA PETROGRADAN.

Vokiečiu komisija vyksta į Pet
rogradą tarties apie apsimai- 

nymą belaisviais.

AMSTERDAM, gr. 26. čia 
gautieji Bcrlino pranešimia sa
ko, kad komisija, pažyiuėffH^ii- 
si jos-Vokieti jos pertraukimo 
mušiu sutartyje, šiandie išva
žiavo į Petrogradą. Komisija 
vadovauja grafas von Mirbacb, 
buvęs Vokietijos ambasadorius 
Graikijoj. Ji bandys Į)ad;fryti 
sutartį su Rusijos valdžia apie 
apsiptainymą civiliais 9r nebe
tinkančiais karei belaisviais, 
taipgi surasti priemones atgavi
mui ryšių taip Vokieti jos ir Ru
sijos.

Komisijoj yra daugelis valdi
ninku iš kalės ir užrubežiniu *. 4
reikalų ministerijų.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, Ilk, on December 
27, 1917, as reųuired b\ Ihc act of 
October 6, 1917.

Bolševikai siųs savo 
atstovus.

Bolševikų valdžia pasiųs atsto- 
' vus Į visas šalis.

PETROGRADAS, gr. 25 (su
vėlinta), .Bolševiku valdžią 
nutarė pasiųsti specialius atsto
vus j visas kariaujančias ir neu- 
trales šalis pastumėjimui a gi ta-r 
cijos už internacionalizmą. Tam 
tikslui tapo paskirta 2 milionai 
rublių.

no socialistams. Ištremtas, iš 
Londono jis gyveno Belgijoj iki 
karės pradžios, kada jis atvažia
vo i Londoną. • c <•

Reuteris praneša iš Petrogra
do. kad Šv. Petro ir Povilo tvir
tovei! uždaryta Višnegradskį ir 
Pulilovą, direktorius 'Tarptau
tinio Pirklybos Banko ir Rusų- 
Azijos banko, deki paminėjimo 
jų vardo perimtame laiške, ku
riame gen. Aleksicjev maldavo 
prof. Povilą Miliukovą pasirū
pinti 300,000 rublių pagelbai 
badaujančioms šeimynoms sė
dinčių kalėjime oficierių.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
27, 1917, as reųuired by Ihc act c»f 
October G, 1917.

35 ŽMONĖS ŽUVĘ ANT 
LAIVO.

Amerikos laivas Tascarora 

pražuvęs ties (’ap/ Breton 
, sala.

NEW YORK, gr. 26. Su
lig pranešimo, gauto laivų ra- 

j lėliuose iš Nova Scotia, mano
ma yra pražuvęs kur nors į 
šiaurę nuo Cape Breton salos 
Amerikos laivas 'Tuscarora, pir- 

I miau buvęs ežeru laivas, kurį 
! Suv. Valstijų gabenimo taryba 
vėliau buvo rekvizavus dėl lar- 

! nybos Aliau liko vandenyne. Kar 
į tu su laivu yra pražuvusi ir vi- 
I sa jo Įgula,, susidedanti iš 35 
žmonių. c

Tuscarora pirmiau plaukiojo 
ir Miehigan ežere.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III., on December 
27, 1917, as reųuired by Ihc acl of 
October 6, 1917.
STEFANSSEN YRA YOUKONE

I

Išvažiavo tyrinėti šiaurę 1913 m.

()ITA\VA, ()nt„ gr. 26.
7Laivyno departamentas gavo ži
nią, kad šiaurės tyrinėtojas Vil- 
hjamur Stefcnssen, apie kurį vė- 

• tinusiai girdėta iš jo laiško, gau
to kovo mėn. 1916 m., dabar su 
savo partija atvyko i Fort Yu- 
kon.

į

Stcfanssen, viršininkas Kana
dos šiaurės ekspedicijos, jau nuo 

11913 m. buvo šiaurėje ir pas
kutiniu laiku buvo prisibijoma 
už jo gyvastį.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, I)]., on Deceinhcr 
27, 1917, as reųuired b.v Jhc act of 
October 6, 1917.

Užsienio laiškų 
cenzūra

Užsienio laiškai dabar 
cenzūruojami.

\VASHINGTON, gr. 21.
Cenzūravimas visos užsienio 
k rasos. Į>agal susinėsimo su 
priešu Įstatymais, yra pilnoje 
veikmėje. Cenzūravimą atlieka 
taryba, atstovaujanti krasos, ka
rės ir laivyno departamentus, 
karės tarybą ir viešosios infor
macijos komitetą. JT^-eikia 
santarmėj su anglų ir fraiicuzu 
cenzoriais.

LONG BEACH, N. Y„ gr. 26.
Gaisras sunakinęs I namus, 

pridūrė nuostolių už«^290.000. 

True translation filed vvuh the post- 
ląasler at Chicago, 111., on December 
27. 1917, as reųuired bv the act of 
October G, 1917.
Vokiečiai prašo atidėti taikos ta

rybas 30 dienų. Dar nedavė 
atsakymo į Rusijos taikos są
lygas. “
LONDONAS, gr. 26. Rusų* 

vokiečių laikos tarybos, kurios 
turėjo prasidėti panedėlyje, po 
atidėjimui, kad davus vokie
čiams laiko suformuluoti savo 
atsakymą Į Rusijos laikos sąly
gas, vėl lapo atidėtas vienai die
nai. Apie tai praneša iš Petro
grado Excbange Telegraph (k).

žinia be to sako, kad vokie
čiai prašė atidėti taikos tarybas 
iki sausio 21 d. (t.y. už dešim- 
lies dienų po išsibaigimui da
bartinio pertraukimo musių).

True translation w)tti the post-
master at Chicago, JI)., on December 
27, 1917, as reųuired bv Ihe ad of 
Octobcr G, 1917.(iAIEISJ, KAD NEIMLI 

SUŠAUDYTI.

Teisėjas gailisi, kad negali nu
teisti sušaudymui L VV. \V. 

nario.

CEDAR RAPiDS. Io\vu. Jei
gu pavieto teismo teisėjas Mi
lo P. Sinith butų augščiausiii 
lovva valdonu, jis L W. W. na
rius “sustatytų palei sieną ir su
šaudytų”.

Jis pasakė lai Joseph Sclze.r, 
Pasaulio Pramonės Darbininkų 
organizatoriui, nuleisdamas ji 
vieniems metams kalėjimai) ir 
pridėdamas dar $1.000 pabau
dos.

“Man smagu uždėti ant ju to
kia bausmę.’’, pasakė įrišėjas 
Selzer’iui po išnešimui nuospre
ndžio. “Aš gailiuos, kad Įsta
tymai neleidžia man paliepti 
jus pastatyti prie sienos ii’ su
gaudyti.”

True traVsįation filed vvith the post- 
master ao Chicago, 111.. on December 
27, 1917/as reųuired by, Ihe acl of 
Octobcr G, 1917.

Voronežas įsisteigė savo 
valdžia.

SEA l 'TLE, \Vash., gr. 26. - - 
Rusijos konsulas Seattle, Niko- 
lai Bogojavlenski šiandie pas
kelbė, kad jis gavo kablcgramą, 
pasiųstą per Indiją, pranešan
čią apie įsisteigimą naujos rusų 
valdžios Voroneže^ sėdynėje to 
paties vardo gubernijoje', tarp 
tioslov-n:i-Donu ir Maskvos.

eikite į tas sąkro- 

vas. kurios skelbia

si jūsų dienraštyje 

NAUJIENOSE

mokesti.es


n

ra “visuomenės” dalis, bet— 
ne tos visuomenės, su kuria 
gali turėt reikalą darbo žmo 
nes. Tie elementai tegul sau 
darbuojasi klebonijose, baž
nytiniuose skiepuose ir klio- 
štoriuose — jų “visuomenė” 
tenai. Mes čia kalbame ne 
apie ją, o apie darbininkišką 
visuomenę: apie tą musų da
rbo žmonių dalį, kuri akty
viai dalyvauja viešame gy
venime ir yra susiorganiza
vus į draugijas, kuopas ir 
kitokius susivienijimus, tik
slu gerint savo būvi, švies- 
ties ir kovot už savo, kaipo 
darbininkų, reikalus.

Ir teikiamoji šitiems žmo
nėms apšvieta privalo būt 
pritaikyta prie jų gyvenimo 
sąlygų ir jų reikalų. Tas ne
reiškia, kad ji turi būt par- 
tyviška. Mokslas neprivalo 
būt partyviškas. Ir darbi
ninkai juk nėra partija. Bet 
jų padėjimas skiriasi nuo 
padėjimo kitų klesų žmonių, 
ir tatai daro didžiausios įte
kmės į jų mintis, jų palinki
mus ir jų protavimo būdą, 
švietimo darbe su šituo fak
tu reikia skaityties.

Taigi, organizuojant ap
švietus darbą, priseina žiū
rėt ,kad jisai butų naudin
gas musų darbininkams. Jei
gu užsimanytum musų žmo
nes šviesti taip, kad iš jų iš
eitų profesoriai, diplomatai 
ir daktarai, tai neatsiektum 
nieko. Visa, kas turi rupėt 
tų žmonių švietėjui, tai kad 
jie pataptų apsišvietusiais 
darbininkais,—kad jie, gy
vendami tose sąlygose, ku
riose jie yra mokėtų geriaus 
orijentuoties gyvenime, ge
rinus pažintų savo reikalus 
ir lengvinus pajiegtų rišti į- 
vairius klausimus, paliečian
čius jo asmenį, visuomenę ir 
gamtą.

Įgyt šitokios apšvietos ru
pi visiems protaujantiems 
darbininkams, todėl jie visi 
Šitam tikslui gali suvienyti 
savo spėkas.

Tam tikslui tarnauja, di
desniu ar mažesniu pasise
kimu, ir visi tie musų kalbė
tojai ir prelegentai, kuriuos 
nuolatos kviečia musų drau
gijos ir kuopos. Bet, veik
dami skyrium kiekvienas, jie 
atsiekia daug mažiaus rezul
tatų, negu atsiektų, susiži
noję ir susitarę tarp savęs.

Mes nemanome, kad su
syk butų galima pastatyt 
ant plačių organizacijos pa
matų visą veikimą apšvietos 
dirvoje. Del pradžios paka
ktų pradėt organizuot bent 
vieną to veikimo rųšį, saky
sime, referatų ir lekcijų ren
gimą. Butų padaryta dide
lis žingsnis pirmyn, jeigu 
bent didesnėse lietuvių kolo
nijose darbininkiškos orga
nizacijos imtų bendromis jie 
gomis rengti, pagal išanks
to padarytą pieną, referatus 
(paskaitas), susižinodamos 
su tam tikra įstaiga, kuri 
primosią tuos referatus ar
ba rekomenduoja prelegen
tus.

Šitaip dalyką tvarkant, 
organizacijos turėtų užtikri
nimo, kad referatai bus tin
kamai priruošti, o prelegen
tai — kad gaus atlyginimo 
už savo darbą. Tas pats re
feratas galėtų būt perskai
tytas keletoje arba kelioli
koje vietų, todėl, kad ir ne 
po daug gaunant už juos, 
prelegentui apsimokėtų nuo
dugniai prisiruošti prie jo.

Kada-gi šis darbas pradė
tų nešt gerų vaisių, tai butų 
galima imt rengt ir lekcijų 
kursus iš tam tikrų mokslo 
šakų, paskui steigt nuolati
nes mokyklas ir tt.

Šitas organizavimo dar
bas, kaip sakėme, lengviau
sia butų pradėt didelėse ko
pijose, kuriose yra daug 
draugijų ir inteligentiškų 
šnekų. Bet kada darbas su
siorganizuotų didelėse kolo
nijose, tai atsirastų progos
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Apšvietos darbo 
organizavimas.

J,

Dviejuose straipsniuose, 
kurie tilpo pereitos pėtny- 
eios ir panedėlio “Naujienų” 
numeriuose, mes parodėme, 
kad apšvietus darbas pas 
irus reikalauja organizavi
mo. Pirma tečiaus, negu ė- 
nuis daryti praktiškus orga
nizavimo pienus, reikia ar
čiau pažvelgti i to darbo už
davinius ir priemones, ku
rias mes turime j u ivykdini- 
mui. Tiktai tada, kada ži
nosime. ko mes norime atsie
kt i ir ko mes galime atsiekti, 
bus galima rimtai kalbėti a- 
pie tai. kaip eiti prie musų 
tikslo.

Žmonės, galvojantis apie 
liaudies apšvieta, dažnai už
miršta atsižvelgi į tas sąly
gas, nuo'kurių ji priklauso, 
ir jie tuojaus ima budavoti 
savo mintyse “liaudies uni
versitetus”, “liaudies knygy
nus” ir panašius didelius da
lykus. Kaipo svajonė, tie 
dalykai yra geras daiktas, 
bet bėda, kad jie yra ne len
gvai įkūnijami tikrenybėje.

Didelės apšvietus įstaigos 
reikalauja daug pinigų ir 
daug jiegų. Turint-gi ir pi
nigu ir jiegų nedaug, galima 
tas Įstaigas sutveri tiktai il- 
ug darbu. Taigi šiandie 
mums jos tegali būt tiktai 
daugiaus ar mažiaus toli
mos ateities tikslu. Kulkas 
priseina daryti tą, ką leidžia 
dabartinės aplinkybės.

Mes. lietuviai, visai * nega
lime tikėties, kad reikiamas 
apšvietus darbui materiales 
prieniones suteiks kokie- 
nors turtingi labdariai. To
kių Mecenasų mes neturime, 
o jeigu ir turėtume jų, tai 
vargiai butų naudinga atsi- 
dėt ant jų malonės. Apšvie
tus darbu turi rupinties pa
čios musu žmonių minios.'

Taip-pat mes negalime ti
kėties, kad iš kur-nors atsi
ras pas mus mokslininkų— 
švietėjų, kurie sugebėtų pa
tiekti musu liaudžiai tiek 
mokslo, kiek ji gauna augš- 
tesniųjų mokyklų lankyto
jai. Gerai apšviestų žmonių 
mes turime baisiai mažai; 
truputį daugiaus turime pu
sėtinai prasilavinusių žmo
nių,-kurie gali prirengi vie- 
ną-antrą referatą, apie koki 
-nors mokslo klausimą. Tai 
ir visos musų mokslo jiegos. 
Jomis tečiaus mes šiandie 
naudojamės; jomis mes tu
rėsime naudoties ir ateityje.

Visas uždavinys vra dabar v <.
toks, kad pieningai sujungus 
spėkas tų žmonių, kuriems 
yra reikalinga apšvieta. ir tų 
žmonių, kurie gali užsiimti 
švietimu.

Apšvietus darbas turi iš 
atskirų asmenų ir kuopelių 
reikalo pavirsti visuomenės 
reikalu.. Juo platesnė visuo
menė juo rūpinsis, tuo jisai 
galės būt pasekmingesniu.

Mes turime tečiaus ome- 
nėje ne “visuomenę” apskri
tai, o tiktai tam tikrą visuo
menę. Tokie elementai, pa v. 
kaip kun. Maliauskis, irgi y-

Apžvalga.
JERUZOIJMAS 
EGYPTE.

AU J IENOS, Chicag

rengėjams suvaž., tai naujas 
lietuvių socialistų ir jiems 
simpatizuojančių žmonių ne
taktas ir nelojalybe lietuvių 
visuomenei.

Jei draugai lietuviai socia
listai branginate savo idėjas 
ir norite jų prasiplatinimo lie
tuvių visuomenėje, tai kuo
met kitos tos visuomenės gru
pes šaukia jus nuoširdžiai į 
bendrą pasitarimą, tai jus 
nors mandagumo žvilgsniu, 
turite dalyvauti pasitarime ir, 
jei nedalyvaujate, tai neturite 
rugoli, kad vėliau kitos poli
tinės grupos, neranda jums 
vietos musų visuomenėje. Tai 
turite atminti ir tuojau patai
syti klaidą, o būtent įgalioti 
artimus žmones dalyvauti pa
sitarimų komitete.
Šitas “At.” rašytojo smarka

vimas neturi jokio pamato.
Viena, konferencijos iniciato

riai paskyrė ją nepatogioje L.D. 
T-ai vietoje ir pergreitu laiku. 
Klerikalų ir tautininkų atsto
vams konferencija buvo po šo
nu, o Darbininkų Taryba butų 
turėjus išleist krūvą (pinigų, kad 
galėjus pasiųsti delegatus. D.T." 
paskyrė atstovą iš Brooklyno, 
bet dėl laiko trumpumo negalė
jo išanksto painformuot jį apie 
tai, ir lodei jisai, sutrukdytais 
kitokiais reikalais, neatsilankė 
į konferenciją.

Be to, konferencijos iniciato
riai tokioje formoje užbrėžė jos 
liksią, kad L.D. T-ai butų buvę 
keblu dalyvaut joje spendžiamu 
balsu. Jie nurodė, kad konfe
rencijos liksiąs yra suartinti 
musų “sroves” (partijas), luoT 
gi tarpu Darbininkų Taryba nie
kuomet neturėjo pretenzijos bū
ti partijine srove; apie lai buvo 
daug kartų aiškinta. Jeigu kle
rikalai su tautininkais norėjo 

pasikalbėt su socialistų partijos 
atstovais, tąj jiems reikėjo krei
pties į LSS?

Taigi, apie “netaktą”, “nelo- 
jalybę”, nemandagumą” ir ki
tus galus “At.” geriaus nekal
bėtų. Ir grasina ji visai be rei
kalo. “Vieta musu visuomenė- c c

jo” Dari). Taryba susiras; tik 
jus žiūrėkite, kad patįs kariais 
nepaliktumėte be “vietos”!

L. S. Sąjungoj.

L.S.S. VIII Rajono sekreto
riaus pranešimai.

I Rajono referendumas.
Gruodžio 11 d. pasibaigė lai

kas referendumo IV, 1917 m.: 
1) kad L.S.S. VIII Rajonas ren
gimui pramogų, piknikų ir kito
kių pelną duodančių parengimų, 
rinktųsi biznio (pramogų) ko
mitetą; ir 2) kad Rajono sek
retoriaus metinė alga butų $25. 
Už pirmąjį sumanymą paduota 
169 balsai, prieš — 2; už antrą
jį— 161, prieš — 25. Tokiu 
budu abu sumanymai priimta.

Balsavime dalyvavo dešimt 
Rajono kuopų; nedalyvavo trįs: 
158-ta, 174-ta ir 177-ta. Įdomu 
pažymėti, kad iš 377 narių, da
lyvavusių susirinkimuose, bal
savo tik 176, o 201 visai nebal
savo! Tai parodo, kad didelė 
didžiuma narių organizacijos 
reikalų nepaiso. i

II. Illinois valstijos socialistu 
suvažiavimas.

Sekamą pavasarį Illinois val
stijos socialistai rengiasi prie su
važiavimo, kuriame bus nomi
nuoti kandidatai į S. V. senatą 
ir kitokias valstijos vietas. Taip- 
pat bus išdirbti rinkimų agita
cijos pienai, kad 1918 metais pa
siuntus bent porą savo atstovų 
į kongresą nuo Illinois valstijos.- 

Padengimui suvažiavimo iš
laidų turi sumokėti nariai, pirk
dami tam tikslui išleistas štam
pas, po 25c. viena.

Tokios stempos tapo išsinuti- 
nėtos ir VIII Rajono kuopoms. 
Taigi šiuo atkreipiu visų VIII 
Rajono narių doiną, kad nieko 
nelaukdami tą pareigą atliktų - 
nusipirktu po stempą ar po dau
giau, kiek kas išgali.

Ar žinote, kur gyveno Jėzus 
Kristus?

U-gi Jerozolime! Todėl tas 
padavimas, kad Jėzus tik neu- 
žilgio prieš savo mirtį įjojo ant 
asilo į Jeruzolimą, yra visai ne
teisingas. Jeruzolimas buvo 
nuolatinė Jėzaus gyvenimo vie
ta.

O ar žinote, kur yra Jeruzo
limas?

U-gi Egvpte. Todėl jus ne
tikėkite geografijai, kurioje pa
rašyta, kad Egyptas randasi A- 
frikoje, o Jeruzolimas Azijoje.

Visus tuos dalykus geriau žino 
p. Kastantas Norkus, Lietuvių 
Tautos Bažnyčios organo, “At
gimimo”, redaktorius, kuris ra
šo 5-am savo laikraščio nume
ryje:

“Jėzus Kristus gyveno Ei- 
gypte, Jeruzoiimo mieste”.
Ar “Atgimimo” redaktorius 

kartais nėra giminė to “filozo- 
fo”. su kurio pagelba Jėzus pa
siekė Jeruzolimą, kad jisai tiek 
daug žino apie tas šventas vie
tas?.. w s* į
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“SOCIALISTŲ 
VADAI”.

So. Bostono klerikalų organas 
paaiškina, kas yra socialistų va
dai. Kaipo “katalikiškas” lai
kraštis, jisai mėgsta savo aiški
nimus išdėstyti palyginimais 
(“priklotais”).

Ir pasakoja. Sako, vieną kar
tą “vyčiai” ir kitokie geri žmo
nės parengė prakalbas garsiam 
katalikiškųjų “oratoriui” Sčcs- 
nulevičiui. Į tas prakalbas atėjo 
keletas vaikinu, priklausiusių so
cialistų kuopas.. Ir kada “ora
torius” pabaigė savo kalbą, tai 
tie vaikinai* pasiprašė balso ir 
supliekė jį į skivytus. Na, ar tai 
ne “socialistų vadai” yra tie vai
kinai. kad jie parodė tokią ga
lybę? klausia klerikalų orga
nas.

Mes jam atsakysime ve ką: 
Tas faktas, kad paprasti vaiki
nai sukritikavo garsų klerikalų 
“oratorių”, parodo tiktai, kad 
klerikalu oratoriai vra nekam V V
tikę. Daugiaus nieko.

TAUTIŠKAS 
PAMOKSLĖLIS.

“Ateitis’’ rašydama apie buvu
siąją tarybų atstovų konferen
ciją, sako:

Socialistų, kurie kontro
liuoja Am. Liet. Darbininkų 
Tarybą jokiu budu negalime 
išteisinti, kad jie nedalyvavo 
Tarybų susivažiavime ir jų 
visi pasiteisinimai neturėjimo 
pinigų kelionei, nenoro tartis 
su srove, kuri susitepė šnipy- 
stėmis, įgaliojimu vieno as
mens dalyvauti Tarybų suva
žiavime ir tt. jokios vertės 
neturi.

Jei neturėjo Chicagos Ta
rybos atstovai pinigų, tai ga
lėjo įgalioti arčiau gyvenan
čius palikimus žmones, paviz- 
din iš Broklino, Plnladelphi- 
jos ar kitur dalyvauti tarybo
se. šnypystę išaiškinti ir pri
kišti susirinkime butų buvę 
geriau, tiksliau ir, smarkiau 
butų išėję, kaip laiške.

Apsimetimas nepartivmno 
skraiste, tai tik kuklus akiu 

v 

dūmimas žmonėms: juk nie- 
^-kam nėra paslaptis, kad1 Dar- 
zbininku Tarvba, nors suside- 

4. »

dančiui iš draugysčių su ka
talikiškais vardais arba visai 
nekaltais, kaip, pavizdin S. L. 
A. kuopų? vadovauja lietuviai 
socialistai ir nedalyvavimas 
darybų suvažiavime, taip 
d žentelmo n išk a i pak v ie t us

ir mažesniems miestams pa
sinaudoti juo. šiandie tie 
miestai yra apleisti, nežiū
rint to, kad tenai gyvena di
džiuma musų darbininkų.

0, III.

III. Rajono konferencija.

Visoms L.S.S. VII Rajono 
kuopoms išsiųsti pakvietimai į 
Rajono konferenciją, kuri įvyks 
nedėlioję, sausio 27 d., 1918 m. 
Prasidės apie 10:30 vai. ryto. 
(Viela bus paskelbta vėliau).

Pąskutiniai atsitikimai L.S.S. 
centre pakėlė daug naujų klau
simų, kuriuos konferencija tu
rės išrišti, todėl butų geriu, kad 
kuopos ar jų išrinkti delegatai 
iš anksto kiek galint visapusiš
kiau pagalvotų, kokių reikės da
ryti žingsnių, kad organizacija, 
kuriai tiek daug darbo padėta, 
nepražūtų.

Taippat kuopos, gyvuojančios 
apie Chicagą, bet dar nepriklau
sančios Rajonui, kviečiamos pri
sidėti ir prisiųsti delegatus kon
ferencijom

IV. L. Pruseikos praėjusio 
maršruto reikalai.

Buvau manęs pasekmes viso 
d. L. Pruseikos maršruto pas
kelbti viešai, bet kuopų sekre
toriai perilgai, nepridavė reikia
mų informacijų, nors jų speiia- 
liškai buvo to prašyta; dcl to vi
sa tai ligšiol nebuvo pakelta.

- Dalykas jau paseno ir butų 
viskas gerai, jei kuopos, kuriom 
d. Pruseika kalbėjo, ^itmokčlų 
Rajonui reikiamą maršruto pro
porciją.

Maršrutas Rajonui lėšavo <86 
dol. Kuopos buvo žadėjusios 
visas išlaidas padengti propor- 
cionališkai. Rajono valdyba, 
žiūrėdama,. kokias kuri kuopa 
turėjo įplaukas ir aplaicas pra
kalbų pasekmes, padarė sekamą 
padalinimą: 4-tai kuopai $13.50; 
22-rai* $13.50; 37-tai $10.00. 43- 
čiai $5.00; 81- nai $1 J.00; 137 
lai $13/0; 138-ta i $6.00, 170-lai 
$5.00 ir 234-tai $5.50. Mums at
rodo, kad šib'ks padai< imas y- 
ra teisingiau ias, bet krikurios 
kuopos n epai akintos, o 138-la 
kuopa, Cicero, Iii., visai atsisa
kė savo dalį mokėti. Ligšiol už
simokėjo vien lik 4-la kuopa, 
o kitos vis kaž-ko laukia, tuo 
tarpu Rajonui išmokėjus 86 do
lerius už maršrutą, 60 dol. pri
dėjus prie rinkimų agitacijos, 
25 dol. už atspausdinimą Rajo
no konstitucijos ir daugybės ki
tų išmokėjimų, reikės pasilikti 
tuščiu iždu. Kuopos turėtų ri
mčiau apie tavpagalvoli.

V. 4-tos kuopos pataisymas 
prie 234 kuopos įnešimo.

Pataisymas, kad delegatai į 
Cook pavieto delegatų posė
džius butų renkami: kuopose, 
nuo kiekvienų 50 arba dalies na
rių — vienas; ir vienas nuo Ra
jono Centro K-to.

Turiu pastebėti, jog toksai pa
taisymas negali būti priimtas, 
nes nesutinka su socialistų pa
rtijos Cook pavieto konstitucija.

VI. L.S.S. organo klausimu.
Po areštavimo L.S.S. Centro 

viršininkų ir sulaikymo Kovos, 
kaikurios kuopos dejuoja ir net 
bando daryti umius žingsnius.

37-toji kuopa padavė Rajonui 
reikalavimą, kad tas greitu lai
ku sušauktų nepaprastą VIII 
Rajono -konferenciją, kuri butų 
laikoma prie uždarytų durų. , 

Rajono sekretorius nemato 
reikalo tokiai konferencijai šau
kti. Tie žmonės, kurie įklam
pino Sąjungą balon, ignoravo 
visus Rajono ir Rajono kuopų 
patarimus, reikalavimus ir pro
testus. Be to, tokia konferenci
ja neturėtų nieko nė svarstyti, 
nei nieko tarti. Rajono kuopos, 
nei Rajono valdyba neturi jo
kių žinių, kas tenai, centre, dė

josi ir dedasi. Centras su mu
mis nesiskaitė ir nesiskaito. Ką 
tad VIII Rąjono konferencija 
gali apie centro reikalus kalbė
ti?!

Patartina kuopoms, kad jos 
vpiktų atsargiai. Neatsargus 
veikimas niekuomet nėra nau
dingas, o prie dabartinių aplin
kybių gali būt ii’ labai pavojin
gas: benorint reikalus pataisyti, 
neatsargiai veikiant, galima 
jiems pakenkti,

t

Bet yra tečiaus vienas klau
simas, kurį kuopos būtinai tu
rėtų apsvarstyti ir išrišti, tai — 
mokesčiu siuntimo klausimas. 
Kuomet centre įvyko tokia au
dra, o apie tai neduodama kuo
poms jokios žinios, siųsti tenai 
narių mokestis, man rodosi, y- 
ra stačiai pavojingą. Ar nebu- 

’tų geriau kuopoms sulaikyti 
mokesčius, bent kol dalykai pil
nai išsiaiškins? Tą klausimą 
pirm visako turėtų apkalbėti ne
tik VIII Rajono, o ir visos LSS. 
kuopos, kurioms socializmo idė
ja ir Sąjungos sveikata labiau
sia rupi.

J. šmotelis,
LSS.AZIII Raj. sekretorius

................. ' I - I

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redakcija neatsako.]

Dvasiškas supuvimas.

'I'asai ebieagiškis kunigų or
ganas, Draugas, taip žemai nu
puolęs, kad jis no tik gyvuosiuš, 
kur jam nepatinka, šmeižia ir 
apmeluoja, bet dagi nė įniru
siems neduoda ramumo. Tik 
pasiskaitykite jo šlykščių puto
jimų (Draugas 295 num.) apie 
a.a. Antana Goštautą, kurs, ne- 
tekęs dviejų brolių (vieną trau
kinis užmušė, antra karinome- c

nėn paėmė), iš gailesčio ir šird
peršos nusižudė.

Kunigų Draugas tvirtina, kad 
a.a. Goštautas tai padaręs dėlto, 
kad buvęs socialistas.C *

Jau Naujienose buvo parody
ta, kad Antanas Goštautas nie
kados prie socialistų nepriklau
sė, nė nebuvo socialistų laikraš
čių platintojas; bet kunigų or
ganas vistiek nesiliauja melavęs.

Todėl siūlau propoziciją: jei 
k u n i g ų Draugas prirūdys, 
kad a.a. Antanas Goštautas ka
da nors priklausė socialistu or- 
ganizacijai, lai aš jam, Draugui, 
užmokėsiu $100.00

Ištiesų, tai nelaimingasai A. 
Goštautas buvo greičiau tikintis 
katalikas negu kas kita, nes tą 
dieną, kada jis persiskyrė su 
šiuo pasauliu, mačiau jojo kam- 
Įtoryj, ( Cliristaus paveikslą ir 
rąžančių, kabančus lovos galvu- 
galėj. Klausiau jojo šeimininkės, 
kam tos šventenybės priklauso, 
ir šeimininkė atsakė, kad tai a.a. 
Goštauto nuosavybe, v

Bet dalykas visai nesvarbus, 
kas jis buvo ir kaip tikėjo. Jis 
mirė ir kiekvienas padorus 
ir sveiku protu žmogus gali tik 
atsidusti ir palydėti mirusįjį žo
džiais “Amžiną atilsį”. Vist} 
musų, ir jo, teisėjas yra Dievas.

Bet Draugas, katalikiškas lai
kraštis, katalikų kunigų -dau
giau: katalikų dvasiškos akade
mijos profesorių redaguojamas, 
mano*kitaip. Jis mano, kad 
jeigu žmogus sava ranka atėmė 
sau gyvastį, tai ant jo kapo ga
lima visa dalyti: galima meluoti, 
tyčiotis, biauroti, bliuznyti, nie
kinti...

Ak, ištiesų, tu “Kristaus mok
slo skelbėjų”, “krikščioniškos 
doros mokintojų’’ kunigų do
ra, dora! A. Paleckis.

SMOKYKLA
Jei nori ęreital ir pasekmingai išmokti Angli

ukai kalbėti, skaityti ir raSytf. tai lankyk macų 
mokyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokinama 
Lietuvių kalbos S.V.IstoriJos Laiškų RaSymo 
Lenkų ” S.V.Vatdybos Priekybos Teisių 
Lotynų ” S.V.Pilietybčs Gramatikos 
Aritmetikos Geografijos Retorikos, ir tt. 

įlr GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Karšų. Gyve
nančius toliau mokiname per laiškus. Viskas 
aiškinama Uetuvi&kaL

American Coliege Preparatory School
I31O3 S. Halsted St. Chicago Ill.E 
| KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Į|| 
ĮaĮWaiMs^.,"!s

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

BURKEBARBERSCHOOl
612 W. Madison St., Chicago

Ketvergę Gruodžio 27, 
'-- ĮT..

\ Pabraižos Į
J

Ne pyragai bus ir ant žemės

Dilgėlės rašo:
“ ‘Atgimimas’ - tai naujas 

katalikiškai-tautiškos bažnyčios 
organas. Išsyk ėjo du sykiu ant 
menesio.”

Geriaus gal butų padaręs “At
gimimas” nesiskubinęs nuo mė
nesio. nusikelti ant žemės. li
žės jį čia rymietiški klerikalai.

—■" ■■■■■■

Registrantų rūpesčiai.
Pildant klausimų, blanką re- 

gistrantui, notaras skaito jana 
klausimą:

Gal priklausai laivynui, ar 
kariuomenei?

• —Kas, ar aš?
—Na, žinoma; negi stalo aš 

klausiu?
Ne, ponuli. Aš 'priklausau 

tik prie bažnyčios šventos, at
sako susirūpinęs registrantas.

Išpildau! kitam regisi rantui 
“kvestionierą”, notaras prieina 
prie šio klausimo blankoje:

Jei busi paimtas kariuome
nėn, kur geriau norėtum būt: ar 
artilerijoj, ar ini an tori joj ?...

O kas jie tokie? klausia 
registrantas. Notaras paaiški
na:

—Artilerijoj tai, vadinas, prie 
anuotų, o infanterijoj — pešti- 
ninku pulkuose'... Ar gal norė
tum prie aviatorių?

O kas tie ava toriai?
- Tai kur oru lakioja, pa

aiškina notaras.
Ne, ne. (rali dar nupult... 

Man jau geriau Imtų kur žemiau.

Sumanė žvirblis Pabraiža būt

Vienas Žvirblio žvirblis, pa
mėgęs Naujienų Pabraižos var
dą, kartojo jį, kartojo, kol at
mintinai išmoko. Tai, žinoma, 
o’rait. Bloga tik, kad, bekarto
damas Pabraižos vardą, tasai 
žvirblis galinus įsikalė, kad jis 
ir pats esąs Pabraiža.

Na, kągi su žvirbliais paelary- 
si. Aįyplėšų juk nesusarmaty- 
si.

Bet vis tiek aš pasakysiu tam 
Žvirblio žvirbliui, kad jis žvirb
lis ir samozvanca, su kuriuo 
nieko bendra neturi Naujienų 
Pabraiža. Pabraiža.

Redakcijos Atsakymai
Kareiviui J. J. S. — Mielu no

ru išspausdintume, bet negali
me: cenzūra neleidžia.

J. B—kas, E. 4*ittsbgli. — To
kiu dalvku laikraščiai dabar ne-C ♦ 4

gali spausdinti. Ar gi Jus to 
nežinote?

Nariai Cook Coanty Real Estato Tajryboi
A. PETRATIS & CO.

Real Estato Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir !

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

Peržiūri abstraktus, padaro popieras
NOTARY PUBLIC

751 W. 35ta gatvė I
kampas Halsted Drovsr TiM i

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir HIRURGAS

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

3332 North Avė., Chicago, III

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Suhatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkoną* 10c 
Prie šių kainų priskaitoma <• 

1c ir 2c kariškos mokesti*.
4 DIDELI AKTAI K \SI»M '
HALSTED ir 32-ra < *
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KONCERTAS IR BALIUS
Rengiamas 

SIETYNO CHORO

Teatro bilietas.
Vaizdelis.

Nedalioj, 30 d. Gruodžio-Dac., 1917 m.
MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd PI.
Svetainė atsidarys 5:30 valandą vakare.

Programas prasidės 6:30 vai. vak. 
įžanga 35 ir 50c ypatai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, nepamirškite atsi
lankyti. nes šis vakaras y fa rengiamas gražiausia 
iš vjsų lietuviškų vakarų. Jame dalyvaus gabiau
si svetimtaučių -dainininkai, taipgi grieš Italų 
Mandolinų Orkestrą ir dainuos žymiausi lietuvių 
chorai. Apart koncerto dalies bus ir kitokių pa- 
marginimų. ,

Po koncerto linksmas balius. Užtai nepraleiski
te progos, bet atsilankykite.

Nuoširdžiai kviečia KOMITETAS

Detroit, Mich.
L. S. S: 116 kuopa rengia

Literatišką ir Muzikališką Vakarą
Tai vienas iš pirmutinių tokių vakarų bus parengtas Detroito.
Programas gana įvairus ir užinteresuojantis. \ isas to vakaro 

pelnas bus skiriamas mėnesiniam socialistiškos pakraipos žurna
lui “Naujoji Gadynė”. Įvyks

Subatoje, Gruodžio 29 d.
7:30 valandą vakare.

L. A. S. Svetainėje, prie 24-tos ir Mlchigan Avė.
Draugės ir draugai, kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsi

lankyti ant musų linksmo vakarėlio.
Po programo bus Šokiai. Taigi visi, seni ir jauni, iš toli ir arti 

atsilankykite ir dalį švenčų praleiskite linksmai su mumis.
Visus kviečia širdingai Komitetas.

— ■ ■ ~1 ‘ " ■—---------

HER1^*c°^UEL® 
MFGOS OF HtCH GRADt

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

Jus sutaupysite vidutinio žmogaus pelną 
atsilankydami tiesiai pas mus.

V

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

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

Ateikite ir persitinkrinkite patįs.
j Lygiai viena kaina visiems.

838 West 12th Street

(Iš nr. 303). .

Tai kaingi?—kreipėsi jon 
redaktorių vyresnysis.

Del savo—dėl savo -bro
lio.

— itel savo brolio ? Tai kas per 
ponas tas tavo brolis?

—Jis tarnavo pas tamstą raid
žių rinkėju. *

Raidžių rinkėjas? A-ha- at
simenu. Tai buvo pernai, jį at
statė nuo darbo. Neišpildė dera
mai savo pareigų.

— Jis negalėjo --- drebančiu 
balsu atkirto mergaitė. Jo akįs 
nusilpo ir jis nebegalėjo suma- 
tyt raidžių.

Ir dabar jisai nebeturi ki
tokio darbo, kaip tik vaikščiot 
į teatrus?—tyčiojos redaktorių 
vyresnysis.

Mergaitė nesitikėjo, kad jai 
prisieis taip atkakliai kovoti už 
prašomąjį bilietų, kitaip ji nie
kuomet nebūtų išreiškusi savo 
troškimui ponui redaktorių vy
resniajam. Ji ir dabar butų nu
tilusi, bet tas ilgakaklis senyvas 
ponas palietė skaudžiausia vie
tą jos širdyje, jis tyčiojosi iš 
jos artymųjų nelaimės. Ir dabar 
jie, visi trįs, šaiposi žiūrėdami 
į jų. Dvi dideli a sari lyiriedėjo 
mergaitės veidu. .Ii pradėjo sku
biai drebančiu balseliu:

Ne, mano brolis nėra tingi
nys, jis iki šiol užlaikė mane 
ir molinų. Bet dhbar—jiš nega
li toliau dirbti: jį nuvežė ligoni
nėn ir darė operacijų. Daktaras 
pasakojo, kad nebėra vilties,— 
brolis turės likti... likti neregiu. 
Mergaitė ir vėl užspringo. Dide
lės ašaros pradėjo riedėt jos su- 

i • • i 7??nykusiu veidu.

Ach, bėdinas, išties bėdinas 
va iki nelis numvkė redaktorių* C

vyresnysis.
Baisu! pritarė jam vienas 

sėdintis ponas, ir prikergė: 
Bėdžius! atsimenu, buvo vikrus 
vaikinėlis. Ir toks jaunas turi 
netekt regėjimo.

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” Ofisą, pažymėda
mi No ICO.

Apsvarstykit 
Gerai.

j Kalėdinis Naujametinis 
KARDAS

« 52 puslapiai, suvirs 20 paveikslų.
Lietuviško Šnipo Fotografija. * i

| šliupas Jėzuitų Naguose.
$ Pamokslas: Jėzaus Krikštynos.
I Komedija: Agitacija Br-r-r! (S. L. A. rinkimai).
1 švcntjackio Misijos.
■ tiražus Kunigų žiedai.
H D vasiški Apdūmojimai. g
I JagamasČių su Gaspadinėmis Pikčiai.
« ITjs Lapai Poezijos.
fl pu tuzinu Puikiausių Straipsnių.

Septyni Lapai Raportų pral. Bimbai.
Eibės kitų gėrybių.

ŠIS NUMERIS TIKTAI 10c..
METAMS DOLERIS.

Imant praplatinimui šventakuprių tarpt, 10 ar daugiau 
atiduosime po 5c.

KARDAS 
251 Broadway, So. Boston, Mass.

Ar galima 
kitur deiman
to žiedus pi
giau 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.

{Mg - ■■■■■■■■■■■■■■■■■■

j Daktaras ^^WISSIG, 
Specialistas iš Seno Krajaus

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto iki 8 vak. Nedėliomis iki 12 dieną 
1900 Blue Island Avė., Kamp. 19-os gt., viršuj banko 

Tel. Canal 3263.

Tel. Armitage 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

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

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. Ilalsted St., Chicag’O, III.

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvys Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Ilalsted St.,

j Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—6 vakare; ne- 

dėldicnials 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946.-Chicago, III.

Toks jaunas pakartojo 
verkianti mergaite, ir jis nieko, 
nieko daugiau nebematys. Kas 
sykis jam liks tampiau ir tanr- 
siau iki pasidarys suvis juoda,! 
begalo ilga naktis... Ir aš negaliu J 
nieku negaliu pagelbėti jam pa
gelbėti. Mainytė tappat... Dabar 
aš norėjau suteikti jam paskuti
nį — ak, atsimenu, kaip aš tuo
met norėjau, kad ir jis butų ma
tęs tai kartu su manim. Jis tai 
visuopiet paminėtų...

—Pone, suteikite gi tų bilietų 
mergšei, suteikite — kreipėsi į 
savo vyresnyjį abu sėdintieji po
nai. •*

- Nū, lai šia tau, prabilo vy
resnysis, kišdamas mergaitei po 
nosia bilietą. Imk, tegul vaikė
zas prisižiūri, gerai prisižiūri, 
Bėdžius, linkiu jajn viso geriau
sio.

— Mergaite pabučiavo į rankų 
ilgakakliai ponui ’ir veik tekina 
apleido kambarį.

Tai visgi yra apgailėtinas 
Faktas, kad akių ligos tolydžio 
vis labiau pradeda plaliūties, ta
rė vyresnysis. Apleisdamas kam
barį jis dar prikergė:

Jus, mano ponai, kad ir ry
to pat galėtumėt įdėt laikraštin 
straipsnį apie akių ligas ir jų iš- 
siplėtojimą.

* Ar A

Mažoji Alma uždususi parbė
go į namus su gautuoju teatro 
bilietu. Jos broliukas, kaip ir 
visuomet, sėdėjo savo tamsiame, 
palūpio kambarėlyj ant prastos, 
keliais suplyšusiais skudurais 
apdengtos, lovos. Kadaise taip 
gyvas-vikrus ir smagus, dabar 
jisai išrodė begalo paniurusiu. 
Sėdėjo nei ko užsimąstęs, ne
kreipdamas mažiausios (lomos į 
skubiai įbėgusių sesulę, Alma, 
(lydytojas mat uždraudęs jam 
visokį užsiėmimų, susijudini
mų... Ligoniui, girdi, reikalin- 

' ga ramumas.
Ligonio veido brūkšniuose dar 

buvo galima išskaityti senąjį gy
vumų, nervingumų, lik padeng
tų palša odos spalva. Kaktos 
brukimuose žaidė savotiškas pa
kilumas, gale, suprasti visa, kų 
žmonijai yra davęs mokslas, il- 
agis šimtmečiais įgyti patyri
mai. Taip ir buvo. Mokyklo
je jisai juk buvo skaitomas 
vienu iš gabiausiųjų. Skursda
mas, duodamas privatines lekci
jas jis vis dėlto sugebėjo prasi
muši augštesnių klasių. Bet iš 
ten išmetė jį bėga i lesti n gojo li
kimo ranka. Motina, kuri iki 
tol sunkiu kasdieniu skiUbimu 
pelnė šeimynai duonų, "įgavo reu
matizmų. Jos vietoje - turėjo 
stoti sūnus. Metęs mokykla jis 
netikėtai gavo vietų spaustuvėje 
—raidžių rinkėju. Trumpu lai
ku jis ant tiek įgudo savo nau
jame amate, kad pradėjo gauti 
algų. Gamta tečiaus jam buvo 
paskubėjus vieno dalyko ge
rų akių. Dirbdamas ilgas va
landas tamsiame spaustuvės 
skiepe jis povaliai pradėjo ne
tekti būtiniausio raidžių rinkė
jui dalyko — regėjimo. Vargo, 
tikėjosi, bet galų-galc buvo pri
verstas apleisti spaustuvę ir at
sigult akių kilnikon. Operaci
ja nepavyko, nežiūrint visų pa
stangų ir daktaras neteko vilties 
išgelbėt nelaimingąjį nuo neiš
vengiamo likimo, šeimynos na
riai, nors palįs nusiminę, sten
gėsi būti linksmais, kiek galė
dami slope nuo jo besiartinantį. 
Motina, sirgdama, negaluodama 
turėjo išnaujo stoti prie žlugtos 
rėčkos ir pelnyt šeimynai duonų. 
Tame jai gelbėjo mažoji Alma. 
Nors ir nedaug ji tegalėjo, vis 
dėlto, stengės įtempti savo jau
nas nepribrendusias jiegas — 

kad kiek pagelbėt sergančiai mo
tinai ir uždirbt duonų nelaimin
gam broliukui.

Kada Alina apreiškė saviš
kiams apie gautąjį teatro bilietų, 
motina ir broliukas taip nuste
bo, taip susijudino, kad stačiog 
pristygo žodžių atsakymui. Jų 
veidus palietė bukšti, bet kartu 
ir džiuginanti šypsą, savotiškas 
prislėgtas nervų virpėjimas.

Kaip maža reikalinga tiems,, 
kur tuno šaltyj ir ūkanoj, kad

SAUSIO MENESYJE
Geras laikas pasidėti pinigus į Banką.

Central Manufacturing District Bankas yra tai vienas iš didžiausių ir sti
priausių bankų ant Bridgeporto. Ir saugiausias, nes tai VALSTIJOS BAN
KAS. žmonės kurie rūpinasi savo pinigų saugumu, visados pasideda juos 
šiame banke.

Kapitalas ir Perviršis$300,000.00 
Banko Turtas viršina........... $3,000,000.00.

Už DEPOZITUS MOKA 3% METAMS.

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
(A STATE BANK)

1112 WEST 35th STREET, ‘ CHICAGO, ILLINOIS
•g* Netoli So. Morgan Gatvės.

Del patarnavimo musų depozitoriams yra įtaisyta SPECIALIS LIETUVIU 
SKYRIUS (Departamentas).
Bankas atdaras SUKATOMIS VAKARAIS iki 9 valandai. Paprastomis die
nomis iki 4 po pietų.

sušildžius ir palinksminus juos!
Kuomet mažoji šeimynėlė pa

kirdo iš pirmojo, netikėto džiau
gsmo, prasidėjo didelis prisiren
gimo puošimosi darbas, kaip 
dažnai esti pasižmonės, besiren
giančius į vestuves ar šiaip re
tus gyvenimo pokilins. Molina 
rengė savo šunų, . nelyginant, 
kaip prie pirmos komunijos.

Motina pasodino sūnų viduryj 
kambario, užmėtė‘ant pečių su
plyšusių antklodę ir pradėjo da
rbų. Barzdaskučio pareigas ji 
atlieka jau senai. Vargas išmo
kino. Tiesa, suvargusi ranka 
kartais nepaklauso ir paleidžia 
žirkles ne ten, kur reikėtų, pri
daro “daubų”. Bet tai niekis. 
Reikia tik prisidaboti, kol at
augs... • i

(Bus daugiau.)
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PEARL ŲUEEN

KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuvių, kurie grs 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojama kaipo geriausia koncertina 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime Jas parupin 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri ižsiun 
Čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago, IR

3325 So. Halsted St., Chicago.

Didelis
Išpardavimas visokių auksinių, sida
brinių ir kitokių daiktų, kaip tai, lai
krodžių, lenciūgėlių, deimantų, bran- 
zalietų ir kitokių įvairių daiktų. 0 

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

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

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

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

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

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

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

j.

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima. 902-904 National Life BI4»„ 
29 So. La Šalie St., Chicago, DL

Tel Central 6390*6891. Atdara: 
Utarninko, ketvergo ir aubatoa vaka
rais nuo 6 iki 8 vakare, po numarini 
IBM MILWAUKEK AVI., Chlcage, IU.

Tel Humboldt 97.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

TELEPHONE YARDS 2721 I

DR. J. JONIKAITIS
Medikas ir Chirurgai

3315 S. Halstcd St, Chicagc I

| Dr, A, R. Blumenthal |

DR. M. HERZMAft

Tel. Armitage 984

▼aka r e.

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDUUAI 
2121 N. Western are.

Aiolaikiniti; švarus; Šviesus; Erdvus

NORTHWEST SIDE 
HOSPITAL 

1627 W. NORTH AVĖ.
Telephone Monroe 3517. 

Specialės kainos Draugystėms. 
Nuoširdžiai kviečiame 

atsilankyti.

yi)5Y5TEH

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 W. 18th S., arti Ilalsted st.
Tclephone Canal 2118

Vai 9—11 ryte; 1—2 popiet; 7—9 vak.
• It 1Q9Q '

1900 S. Ilalsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekos.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po piety 

Išskiriant Nedėldienius ir Seredaa

Gerai lietuviams ftaomas per 16 n>« 
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vi 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia, 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie 
taisąs.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tfc 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, te 
6 8 vakarais. Telephone Canal 81IC. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Stre<

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

TELEPHONE YARDS 5834.

Dr.P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12

HA5TERy

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Designing School
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
Lietuviškai-Angliškas į

AKIŲ SPECIALISTAS
Aki, Egx>mlnooj. Dykai 

Gyvenimas yra tai- 
Mas, kada pranyksta 
regėjimu.

Mes vartojam park
rinta Ophthalmomst- 
•r. Ypatinga doata, 
atkreipiama i valkas. 
Valandos: nuo 9 ryta 
Iki 9 vakaro; n*44I4. 
nuo 10 Iki 11 dleag*

4641 So. Ashland Aveav 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4117

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki | 
3109 So. Morgan S(„ Chlcaga | 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ii- g 

ryto ir nuo 5 iki 8 vakare.

4

Telephone Drover

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistas Moteriška, Vyriška, Vaikų 
ir visų chroniškų ilgų-

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—S po pietų. < 
vakar*. Nedėldleniais 10—1 po plotų.

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

*

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

S149 S. Morgan SL kertė >2 et. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plet 
ir rtuo 6 iki 8:30 vak. įvedė!io- 
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

Angliškai-Lietuviškas

4

Prirenka visiems tinkamus akinius 
nuoja ir patarimus duoda dykai.

786-88 Milwaukee avė., arti Chicago av. 2roa 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ižryto iki vaka
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

Talpina savyje reika
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.

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

Telephone Humboldt 1271.

M. SAHUU
Benu Rusa* Gydytoja* Ir Chirurgą*. 

Specialistas Moteriškų. Vyriškų Ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų.
OFISAS: 1579 Milwauke« Ava. 

Kampas North Avė , Kambary* *H. 
VALANDOS: 8:80 iki 10 išryta 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki 9 vakar*.

Dr. Ramsęr
AKIU SPECIALISTAS
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zacijų Konferencija šiuo užreiš- 
kia, kad ji visai neprisidėjo ir 
nedalyvavo mitinge, kurs buvo 
neva bolševikų vardu surengtas 
t'hicagoj gruodžio 23 dieną? ir 
konferencija neima ant savęs

kojo, kad tūlas mušeika užga
vęs ją plyta iš užpakalio. Kada 
ji nętekusi sąmonės, mušeika 
smogęs jai veidan. Blogdarys

Policija mano 
žino užpuoliką, ir, gali būt 
duos jį.

kad mergelė 
• v įs

ton neva bolševikų vardu buvo 
kalbėta. Pildomasis Komitetas.

Lapeliai apie bolševikus 
anglų kalba.

Chicagos Liaudies laryba iš-

*dytą “Kas yra bolševikai? lie
sos žodis apie dabartinę Rusų 
valdžią.” Ląpelyj išdėstomi vy
riausieji bolševikų tikslai, ir 
kodėl kapitalistinė geltonoji 
spauda taip daug apie juos me
luoja. Lapelius sutaisė Liaudies 
Tarybos Rusų Komisija. Jie da
linami dvkai.

Ką gali “kietasprandis”
Saliune ant kertės >Ewing 

100 gtt. vakar įėjo žaliukas v 
tas kareivis, Gustav Lindberg. 
Besisveikinant jam su saliuno 
savininku, kasžkas iš “kostumie- 
riu” n u rentė: “Kas čia do kie
tasprandis toje uniformoje?” 
Kareivis pasijuto įžeistu. Ka
dangi jis nežinojo, kuris kostu- 
merių pasiuntė į jį minėtąjį ko
mplimentą. tai ėmęs visus ap
kūlė ir išmetė iš saliuno.

“Kostumeriai” dabar guli li
goninėj, o narsusis “kietaspran
dis” randasi po areštu.

ir

Didelis masinis 
susirinkimas

Pėtnyčioje. gruodžio 28 d., 
Chicagos Liaudies Taryba ren
gia didelį masinį susirinkimą- 
prakalbas Douglas Park Audi- 
toriunie, kertė Ogden ir Kedzie'

Bailus svetys.
Pilypas Muncio, italas, Kalė

dų dieną nusitarė aplankyti sa
vo švogerį Juozą Carinini, 503 
Orleans gt., ir pasveikinti jį su 
šventėmis. Nutarta— padaryta.

Miuncio rado savo švogerį 
skaldant medžius, ('.armini, iš-

Wm.

l’hoinas.

klausimus.

Nathanson. James 
\Vm. K ruse ir p-ia

kirviu šoko prie jo. Muncio, 
nespėjęs dar uždaryti durų, 
spruko atgal ir duok die ko
jas! Carmbii betgi nenorėjo

gul nepraleidžia minėto susirin
kimo.

Sumanus sargas
Būrys nežinomų blogdarių 

vakar rytą įsiveržė Klein Bros, 
departamentinėn krautuvėm, 
2018 So. Halsted gt., ir surėmę 
revolveriais krautuvės sargą, 
John Klausą, užkamauda\\)jo:

paskui. I ž kelių blokų juodu 
sulaikė polleistas. Carmini pri
bėgęs pradėjo bučiuot savo švo
gerį. Po malonaus pasisveiki
nimo policistas juodu nubugdė 
teisėjo Prindvilles kartan, kur 
('armini turėjo užsimokėti $5 
pabaudos ir teismo lėšas.

Kabaretai kalti.
Daktarienė, ponia Edith Hc

surengė pasilinksminimo vaka
ru M. Meldažio svetainėje. Vai
dinta Br. Vargšo drama “Gady-

Truputį apie tą veikalą. Rei
kia pasakyti, kad šis veikalas, 
kaip ir daugelis kitų to paties 
autoriaus veikalų, nėra tai pa
žiba musų dramatiškoje litera
tūroje. Veikalo tipai ir pati 
vadovaujanti mintis suvis neiš
laikyta reikiamu augštuinu. Ot, 
tai taip sau drama 
dramelė
gaiš ir nereikalingais “pasaldini
mais”.

Jeigu rengėjai tarėsi pastaty
sią “gerą veikalą”, tai jie vei
kiausia klydo. Bet, jeigu jie

, lietuviška
su visais rcikalin-

norėjo parinkti veikalą “minios 
skoniui” well, jie veikiausia 
pataikė. Kaipgi, autočiiLs išties 
atliko gerą, “dievišką darbą riu- 
bausdamas tą niekdarį Mykolą,

žemės įstatymais — paleisti bu
tų griekas. Dviguba nauda: ir 
žiūrėtojų širdis patenkinta, ir 
prokuroras užvaduota. Vadinas,

ta pirštu į dangų.
šėjus. VVcll, savo ro- 
>kėjo visi — nuo “a” 
Jei jau ne kuo kitu,

iės jie
iki “z
tai tuo jie tikrai atliko gerą da
ubą: parode musų “profesiona
lams” lošėjams, kad roles išmo
kti visgi galima...

są laiką bijojaus, kad grindjs ne- 
įlužtų ir nepridaiy tų Meldažiui 
bereikalingo trubelio... Ot, vie
nas prie kito, vienas prie kito 

kaip silkės! Butą visokių: 
“bedievių”, “tautiečių” ii’ “kar- 
štu-karštu” kataliku. Ir visi iš- *■
si teko, visi, iki soties prisišokę, 
linksmai išsiskirstė tardami: “i-
ki kitu Kalėdų!”C v

“Iki kitų!” — kalbėjosi ren
gėjai, tempdami Į namus savo 
šimtines. Tipu-Tapu.

BRIDGEPORT
Lavinimosi susirinkimą

prie sargo, blogdariai nuėjo 
sklepan. Neužilgio jie sugrįžo 
ir ruščiai kreipėsi į Klausą:

Tu kandai apdumti mus, ar 
tas vyrukas yra kur nors pa-

ro sesuo liudijo džiodžei Gveri- 
nui, kad ponią Edith’ą prie to 
pastūmėję kaban ti. Vyras mat 
nedavęs užtenkamai pinigų jų 
lankymui.

Klaus’as pildė nelauktųjų ga- 
spadorių Įsakymą, ėjo basemen- 
ian šauktų “pasislėpusį” pečkil
tį. Netoli išeiginių durų Klau-

sistiko ir išdumė gatvėn.
Už poros minučių jis sugrįžo t 

su buriu policistų iš Canalport 
stoties. Plėšikų jau nebebuvo, i

Kalus’as apdūmė blogdarius:! 
skiepe nebuvo jokio perkuriu, 
•lo'ttktrfas buvo — dasigauti iki

Pabudo, bet nespėjo 
ištrukti ,

Kilus gaisrui name 1500 New- 
berry avė., patiko netikėtą mir
tį Samiu! Gratucick, 35 m. am
žiaus. Ugnagesiai rado jį ant 
aslos savo miegruimyj. Kadan
gi Grutaciek buvo dalinai apsi
rengęs, lai {Milicija spėja, kad 
gaisras ji turėjo išbudinti, tik 
nebedavė jam progos ištrukti. 
Nuostolių namui padary ta už 
tūkstanti doleriu.

rud
inas 

svetainėje, 
as J.
pes- 
nio- 
pa-

ityt,

Gruodžio 23 d. įvyko 1: 
ras davinimosi susirink 

į Fellosvsbip House 
Į Lekciją laikė ined. student; 
| Bartasis, temoje “Musų n 
čiai.” Lekcija buvo gana

mokų. Susirinkusieji, m 
buvo užganėdinti'fekcija. J)au- 
gumas dargi reikalavo surengti 
daugiau panašių lekcijų, t.y. a-

Publikos buvo nemažai. Ver
ta pastebėt, kad į šį susirinkimą 
atsilankė nemaža motenjl, Jos, i 
beje, prižadėjo netik lankytis į 

irbusimus susirinkimus, bei
paj ieškot i prelegentą iš n ote- 
rų, kuris gvildentų jųjų gyve
nimo reikalus. Matyt, ir 
terįs nenori atsilikti nuo

mo
javo

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI., on December 
27, 1917, as reųuired by tlic act of 
October 6, 1917.

Nubaudė I. W. W.
Mielinei Ljiljek, 7723 Burley advokatą

gt., vakar tapo mirtinai pašau-’ Teisėjas Hosea Wclls vakar 
tas prie saliuno 3223 ln. 108 gt. nubaudė areštuotąjį L W. W. 
Vaidą pasekmė. Areštuota pe-| unijos narių advokatą. Georgeą 
nki įtariami vyrai, visi austrai.
Vienas jų. sakoma, jau prisipa-

F. Vanderveer, $100 
lėšų už nešimasi su <► • €•
volverio. Prašymas

ir teismo 
savim re- 
atnaujinti

Bet 
tai 

, tas

Reikia tečiau pasakyt, ka 1 la
vinimosi darbas kol kas dar nė
ra taip gerai sutvarkytas, 
tikimės, kad trumpu laikt 
bus atlikta. Galima tikėties
darljas atneš nemenkos naudos 
tiems, kurie nepatingės atla nkyt 
minėtus lavinimosi susirinki
mus.

Lavinimosi susirinkimai' 
būna kiekvieną nedėldienį i
to. —T. šaltokas

atsi-
S ry-

Rado sumuštą 
mergelę

Prie namo 3018 Parnell gt. 
vakar naktį |x»licija rado biau- 
riai sumušta šešiolikos metu c 

mergelę, p-lę Barborą Garble. 
Mergele r;ist;i he sąmones. Pšii-

Kaltinamąjį gynė 
Seyniour Stedman ir Otto Chris- 
tensen.

advokatai KLAIDOS ATITAISYMAS

“Naujienų” nr. 30(i tilp 
mano žinioj iš Cicero, 111.,

WEST SIDE_____
Kalėdų vakaras

Kalėdų vakare, taigi groudžio

įsioj 
apie 
įdra v 

pasilinksminimo vakarą įsi jrifj- 
ve nemaloni klaida. Ten į>asa-

A. Juras, LSS. 22 kuopom na
rys.” Turėjo būti d. A. J ūsas etc.

P K I K O D Y M A I 
Ktm. Prof. Bučiui, bus duoti 

KETVERGE.GRUODŽIO 27 DIENĄ, 
bes svetainėje. 1822 AVabansia ir Gerard gatvių

Padengimui lėšų įžanga 10 centų, 
dvasiškijos nedorybes. Taipjau, ar 
.erų? Kaip Rymo-Katalikų Bažnyčia 

skriaudžia žmoniją, ir keletą kitų klausimų, kurių reikalauja kun. 
Prof. Bučys prirodyt. Taigi kun. prof. Bucys yra kviečiamas stoti 
prieš publiką viešai, kad apgynus savo tvirtinimus, ir prirodvti 
laisvų moterų ir merginų nedorybes. Rengia

Laisvamanių Kuopa.

Liuo
iia 7:30 vai. vakare.
aisvamaniai prirodys 
is turėjo brolių ir s

EXTRA
J. AcerisĮ

VALDŽIOS NUSTATYTOS
KAINOS CHICAGOJ

Šiandie
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ......
Miltai

% bačkos maišas ....
% bačkos maišas ....
’ svaru baėk<»^ niniŠn*

-8%.. 7%
(Maišas)

.. 28(1
••

—295
—149
—37e

It n iri u Miltai Maišas
Bohemian slyle % bar. 1.31—1.43 
Juodi, % bačkos ......... 1.17 1.32
5 svarai ......................... .. 29—33
Graliam miltai 5 sv. inaiš. 31—35

Corn Meal
Balti ar geltoni ...............

Maisas (Hominy), svaras ..
Ryžiai,

Eancv head...........
Bhie rose.........................

B ui vės
N I Mis., Minu, ir Dak. . 

Pienas
Condensed, geriausias
Vidutiniškas .............
Evaporated, nesald. .. 

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

Butterine
Plytose .................. .’.
šmotuose ..................
Vidutiniškas ..............

Kiaušiniai
švieži extra .............
Refrigeratorių, extra .... 41—47 
Refrigeratorių N 1 . 

Pupos (beans)
Navy........................
Lima ........................

Slyvos, geros svarui....
Vidutinės.................
Prastesnės ............. .

Kumpis, geras, svarui 
Prastesnis ...........

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

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

Kalakutai
Švieži ......................
šaldyti ......................

Vištos
Šviežios ..................
šaldvtos ..................
Gaidžiai, švieži .......

Antįs .............................
žąsįs .............................
žuvįfl (šalmo*)

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

Suris
Amerikoniškas (full crcam) svar. 
■šmote ......... ;................... 27%—35
Supiaustytas .......................30—39
šitokiomis kainomis groserninkai 

turėtu pardavinėti viršminėtus daik. 
tus. Jei kuris ju neparduoda ta kab 
na, nepirkite, bet jieškokite tokių, 
kurie parduos jums šiomis kaino
mis.

svaras 
6—6% 
6 —7c
svaras 

10%—14 
. 10—13 
(Pekas'' 

. 34—40 
(Kenas*

.... 18—22 
16%—18%c 
... 13—15c 

svaras
40—52 
43—49 
svaras 

32—35c,
29—33 

tuzinas 
52—58

... 41—47 
svarui 

17%—20% 
... 16—2b 
... 13—17 
... 13—16 
... 11—14 
. .. 33—37 
.. 32—36

svarui 
29 %—35% 
. 28 %— 34 
. 25%—31 

svarui 
... 34—40 
... 30—37 

svaru
... 23—29 
... 19—25 
... 20—25 
... 28—32 
... 25—29 

dežutAs 
... 19—23 
... 27—33

Pranešimai
Lietuvių Moterų Apšvietos Drau

gija rengia vakarą su perstatymu. 
Bus lošta “Eglė žalčių Karalienė”. 
Vakaras įvyks sausio 27 d., 1918 m. 
C.S.P.S. svet. Todėl meldžiame ki
tų draugijų nerengti vakarų tą die
ną. —Komitetas.

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

Roselando, West Pullmano ir apie- 
linkės draugijos šiuo praneša!“ 
mes, LSS. 235 kuopa iš West Pull
mano, rengiame vakarą sausio 27 d., 
1918, K. of P. Svetainėj, 11037 rMi- 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų Vei
ksmų dramą “Paskutinė Banga”. Už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te tą dieną nerengti kito panašaus 
vakaro, kad neužkenkus vieni ant
riems. Rengimo Komitetas.

ac

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

—Komitetas.

Visi, kurie mato esant reikalingu 
šelpti musų pol. kaliniams, tegul 
atsilanko į minimą vakarą.’ Rus pra
kalbų, monologų, dainų, deklama
cijų ir tt. •Kviečia Komitetas.

Pilietybės mokykla, University 
Settlement, 4630 Gross St., gruodžio 
31 rengia vakarėlį Naujiems Me- 
ams pasitikti. Visi dabartinieji ir 
nivusieji mokyklos lankytojai ir 
draugai kviečiami atvykti, kad, tu
rėdami gražios ir draugiškos pra
mogos visi bendrai galėtume Nau- 
uosius Metus pasitikti Settlemente.

—Lydia M. Schmidt.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savit 
Paš. narių 1---- ' ..... : 1.... 'r
nebuvote 
<ur likosi __ ________
iarys būtinai turį parduoti 2 tikie- 
u rengiamam Maskiniui baliui, kn
is įvyks nedėlioj sausio 6 d., 1918, 
)idžiojoj Schoenhofens svet., Mil- 

Avaukee ir Ashland avė, — malonė
kite gauti tikietų pas baliaus komi
tetą arba valdybą. Komitetas.

(lomai.—Draugai, kurie 
metiniame susirinkime, 
nutarta, kad kiekvienas

LSS. 37 kuopos pusmėnesi nis su
sirinkimas jvvks ketverge, gruodžio 
27, 7:30 vai. vak., J. H. Rašinskio 
svet., 731 W. 18 st. — Būtinai ateikit 
visi. Turime svarbių reikalų.

Rašt. —K. Kazlauskas.

Ketvergę, .gruodžio 27 d., 7:30 
vai. Vakare, Liu<jsvbės svetainėje, 
1822 Wabansia ir Girard gatvių, lai
svamanių kuopa duos prirodymus 
kun. prof. Bučiui, kurių jisai rei
kalavo, o taipgi reikalaus, kad jis 
darodytų laisvų moterų ir mergelių 
nedorybes, socializmo nenaudingu
mą ir Rymo-Katalikų Bažnyčios ge
ruliui. J- A. Jankus.

Cicero, III. — LSS. 138 kuopos ex- 
tra susirinkimas įvyks pčtnyčioj, 26 
gruodžio, Tamoliuno ir Gudgalio 
svet., 1417 S. 49th avė ir 15 gatv., « 
vai. vakare.—Draugai ir draugės su
sirinkite paskirtu laiku, nes turime 
svarbių reikalų. —Org A. K. Linge.

LSS. 138 kuopos Mišraus Choro, 
Cicero, III., repeticijos pereitą utar- 
ninką neįvyko delei šventės. Seka
ma reneticija įvyks subatoj gruodžio 
29 d. Tamuliuno ir Gudgalio svetai
nėj, 1447 So. 491h avė. ir 15 gatv 8 
vai. vak. Po repeticijų bus pasilink
sminimas — šokiai ir įvairios žais
mės. Draugai ir draugės, malonėki
te susirinkti paskirtu laku.

—Org. A. K. Linge,

uikus TeatrasDidelis ir
x Rengia L. S. S. 124-tos Kuopos Teatrališkas Ratelis

Nedėlioję, Gruodžio-December 30 1917
TURNER IIALL, North Side, Racine, Wis.

(Galima privažiuoti Douglas karais, kampas Lincoln si.)

Scena iš antry veikimo “Pirmasis Degtindaris’*—pragaro kabinetas.

Scenoje statoma “PIRMASIS DEGTINDARIS”, 6-šių veiksmų komedija, ir 
“APSIRIKO”, 2-jų veiksmų komedija Inžanga 35c ir 50c.

Chicagos Lietuvių Draugijų Sąjun
gos priešmetinis susirinkimas įvvks 
pėtnyčoj, gruodžio 28 d., 8 vai. vak. 
M. Meldužio svet., 2212 23rd pi Visi delegatai malončkite atvykti lai
ku, nes turim daug svarbių dalykų 
aptarti, ypač kas dėl vakaro. Nepa
mirškite. Sekr. A. AmbrozeviČia.

“Ateities žiedas” Vaikų draugijė
lė turės eglelę gruodžio 29 (L, 8 vai. 
vakare, Mark White Sųuare svetai
nėje, 29 ir Halsted gatvės. Šitas va
karas bus labai gražus, o taipgi pub
lika, galės pasišokti ir pažaisti.

.—Komitetas..

LSS. 4-tos kuopos, LSJL. 1-mos 
kp. ir LMPSA 9-tos kuopos bendras 
lavinimosi susirinkimas įvyks nedė
lioj. gruodžio 30 d. Fellovvship Bon
se, 831 W. 33rd PI., 9:30 vai. iš ryto. 
Bus debatuojama temoje “Ar bolšc? 
yikai atneš didesnę naudą negu men 
ševikai?” Visi atsilankykite.

—Rašt. K. Virbickas,.

Subatoj, sausio 5 d., Dieninės Glo
bos Draugijėlė rengia didelį kaukių 
(maskų) balių M.ickievvicz svetai
nėje, 3312 So. Morgan gt. Skiriama 
$500 dovanų. Atsilankykite visi. Pra
džia 7 vai. vakaro. —Rengėjai.

S.-D. P. Lietuvių skyriaus (119 
kuopos), Mihvaukee, Wis., mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 30 d 
gruodžio, University Settlement 
svetainėje, 860 Įsi avė. Pradžia 2:30 
vai. po pietų. Atsilankykit visi, nes 
turime daug svarbių reikalų.

—Sekr. J. Baltutis.

LSS. 217 kuopos, Indiana Harbor, 
Ind., niėnesinis susirinkimas įvyks 
utarninke, Sausio 1 d. 1018 m .A. Mi- 
kalovičiaus svet., 2112 — 137 gatv. 
Pradžia 6 vai. vak. Visi draugai at
silankykite paskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir tuos, kur no
rėtų įstot kuopom Rašt. P. Matonis.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio Antano Jokūbai
čio, du metai kaip išvažiavo. Kas 
jį žinote, malonėkite pranešei, už ką 
jusiu dėkingas. Mano adresas:

J. Kanitauskis, 
15732 Carsc avė., Harvey, ni.

Pajieškau giminių ir pažįstamu,— 
visi gyvena Amerikoj: Jono šulčo, 
’etro Bagdono ir Viktoro Czernaus- 
<o, Onos Bačiukės, Marcelės Baltru- 
šaičiukės, Antaninos Bositės ir Mar
celės NorkaiČiukės. Taipgi Juozo 
Skrebalio, J. K. Zatulskio; paeina jie 
nuo Girdžių, ir kitų visų pažįstamų. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

K. Blazaitis,
227 Chapel St., New IIawen, Conn

Pajieškau brolio Petro, paeina iš 
vauno gub., Ukmergės pav., Anykš

čių valsčiaus, Leliūnų parapijos Ve- 
ykunų sodžiaus; apie 7 metai kaip 

Amerikoj: pirmiaus gyveno Siux Ci- 
y, lovva. Kas jį žinote malonėkite 
jranešti ar jis lai atsišaukia. Turiu 

svarbų reikalą. Jonas Strolis, 
360 Jęnne Str., Kenosha, Wis.

Pajieškau .savo giminių, draugų ir 
jažįstamų. Aš paeinu iš Kauno gub., 
Raseinių pavieto, Laukuvos parapi

jos, Vankių sodos, Kalvio sūnūs (kai 
vuks), mam\ adresas:

Geriba Joseph,
Scottville, Mieli.

REIKIA DARBININKU
SI SAVAITĖ YRA GERIAUSIAS 

aikas gavimui darbo. Mes galinio 
ii:<n<l<>t ■ 2 nutoiiiobilių i>1ovCjli,

vaiky 14 metų ir senesnių, $8—«$12, 
šėpą dirbėjų, pečkurių ir pagelbi- 
ninkų, 37%c į valandą, janitoriaus 
prie mokyklos ir ofiso, $70 be paty
rimo. Leiberių $20 savaitėje Malio- 
rių į mašinšapę, be patyrimo; vyrų 

barnę, $80i Pagelbininkų prie ga
ni mušamų plaktukų, porterių į sa- 
iuną ir bartenderių, $50, kambarys 

ir valgis, vežėjų, sargų, pagelbinin
kų, prie automobilių trokų. Mes tu
rime vietų dėl 50 žmonių ar dau
giau, prie įvairių darbų.

MOTERŲ REIKALAUJAMA prie 
ruinpų darbo valandų, naktimis ir 

dienomis, taipgi į hotelius ir resto
ranus įvairių darbininkių.

SOUTH PARK EMPL. AGENCY 
4193 S. Halsted St. 2-ras augštas

Visi darbai South, West ir Nortb 
pusėje. (Kalbama lenkiškai.)

Tel. Yards 3654.

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

Ant antrų lubų.

REIKALAUJI AKINIU
Jeigu kenti galvos sluuufėjimą,
Jeigu nuolatos Tau ašaros krints ii akių,
Jeigu Tau skauda akys,
Jeigu skaitant raides susibėga 1 krūvą,
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart asS 

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

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

TBMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt's Aptiekos 2-ras augštaa.

REIKIA DARBININKŲ RAKANDAI

REIKALAUJAME —merginų arba 
moterų prie tvarkymo senų popie- 
rų. Reikalaujama patyrimo.
5306 Federal St., Chicago/III.

REIKALAUJU merginos prie na
mų darbo. Darbas ant visados. Ne- 
sibijokit to darbo, jei nemokėsit, aš 
pamokinsiu. Vaikų nėra.

John Norvillo, 
3337 Auburn Avė., Chicago, i H

REIKALAUJAM 10 patyrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas. P. GOLDMAN, 
1820 \V. llth St., Chicago.

PATĖMYKITE! Reikalingi moters 
patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba veselijose, kreip
kitės į mane. A. DOBKIEWICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

REIKALINGA sena moteriškė prie 
vaikų prižiūrėjimo. Malonėkite krei
pties: J. Baltrėnas,
1707 S. Halsted St<, Chicago.

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie stubos darbo. Mokestis 
gera. Darbas nuolatinis. Malonėki
te atsmaukti: I>. Lukas,
2229 W. 23r<l Place., Chicago, III.

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restdranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia C.nica- 
gą. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, III.

PARDAVIMUI nagai jusu načių iš
gale, arba išrandnvoiu’* 10,038 akrn. 
Puiki kviečiams sėti žymė, arti Salt 
T ake, Ufah, visos mašinerijos. įran
kiai, arkliai, karvės, namas, rakan
dai ir tt. Mr. FRANKA TN 
102 Sąratoga Hotel, m

EXTHA
Jauna pora priversta paiukasi ta

vo puikius, beveik naujus rakaMar 
už retai pigik kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. ¥$• 
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 puikių divonn, tfavea- 
port, taipgi $525 pianu su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola a» 
brangiais rekordais už $60.00. Mh 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus —— 
nat. Viskas vartota vos 9 
Persiduos taipgi po vieną.
kitę tuo jaus. Gyvenimo vieta:___
So. Kedzie avė., arti 22-roa 
Chicago. in

Atiibr

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skuros, di- 
vonus, $9.00; misinginės lovos, $22; 
komodas, <$12.00; valgomojo kamba
rio setas, $250.00 vietrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Avė., Chicago.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jewel 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letą rakandų už pirmą pasiūlymą. 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. Western Avė., 
Chicago, III.

Vyriškų Drapanų Bargerial 
'Nauji neatimti, daryti ant niša- 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $1& 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 fikf 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 <id 
18 dolerių

Pilnas pasirinkimas kailiu pamnž 
tų overkotų.

( Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, daba* 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$1.50. Vaikinams siutai nuo Š3.00 
ki $7.50.

Atdara kasdier ą, nedaliomis v vakarais

<415 HalRfprf


