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Francija neišduoda socialis
tams pasportŲ

•e translation filed vvith the post- 
Aer at Chicago, Januarv 2. 1918. 
rvquired by the act of Oct. 6, 1917.
tunenceau atsisakė išduoti 
Erancijos parlamento at-
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First Lithuanian Daily in America

SECOND EDSTION
AN l KOJI LAIDA J

PARYŽIUS, gr. 31.
irias Clcmenceau šiandie atsisa- 
kė išduoti atstovu buto sociatis- •>

tų narių delegacijai pasportus į

— Mokytojai prieš bolše
vikus. — Nužudė Durnos 
narį

I ims, kad jis neabejojąs apie jų

LONDONAS, sausio L 
poųščrkas Krvlenko. bolševikų 
vyriausis komanduotojas. pa
siuntė telegramą visiems arnii-

SUIMTIEJI BOLŠEVIKŲ KAREIVIAI

Chicago, Ilk, Sercda, Sausio <.Ian.) 2, 1918.

Tiiif translation filed with the post- 
master at (Jucago, January 2, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. ti, 1917.

Žinios iš Rusijos.

Paveikslėlis parodo būrelį rusų kareivių Petrograde, Lėni no pasekėjų, suimtų ir vedamų 
draugų, po nepasekmingo pirmesnio bolševikų sukilimo prieš Kerenskio valdžią. I)abat;-gi 
ė persimainė. I ie patįs vedamieji kareiviai čjąbar areštuoja Kerenskio pasekėjus.

Price 2c No. 1

1,000] žmonių žuvo Guate= 
mala City

| filed vvith the post-True translatioi]
master at (ihieago, January 2, 1918.
as reqnired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

ŽI V DARBI- 
KAMS.

Kaip organizuotiems, taip 
ir neorganizuotiems.

WASIIINGTON, gr. 31. 
Direktorius McAdoo mokūs 
vo 1,560,000 darbininkams

sa-
di-

nėra nusistovėjęs, kad sko tarybas ir Rusijos taikos są-

sekmes iš jų įsimaišymo ir kad 
išdavimas jiems pasportų gal iš- prieš tuos, kurie kliudo įvykini-

l’renheras pridūrė 
lis žmonių galės

Ja i k i n

Bolševikų organas Izvestija 
reikalauja naujų riftkimų atsto
vų į Steigiamąjį Susirinkimą 
tuose distrikluose, kurių išrink
tieji atstovai “neišreiškia žmo
nių valios"; tokiais distriktais

ir susirinko Marso lauke, kur 
paroduptojai nusiėmė kepures, 
praeidami pro pirmųjų revoliu
cijos aukų kapus. <> kariškoji

Y pa tingiausia apvaikščiojimo

dokos rimto pasiūlymo nuo
Remia Ukrainos tarybą.

buržuazijos nuo parodos ii 
bei ims ūžt riejimas Vokiet

(balsiuose
ranslation filt-d vvith the

* ai Chicago, Januarv 2

. 1,000.000 GRAIKU
<lo pranišimą. |xiremiantį Uk- 
riiinos darbininkų ir kareivių 
atstosn Tarybą. įsteigtąją opo-

liek graiku išskerdė turkai

pranešimu Lažams George Ma 
crides. sūnaus žymaus pirklit 
I rcbizhnde. šiaudu* čia vieša

j teritorijos valdžią. Komisarai 
j prižada naujajai valdžiai savo 
j draugišką pagelbą jos “visuos** 
laikos darbuose", kaip atidav i-

1 mas žemiu, dirbtuvių, fabriku

ii, mažiausia1..... ‘ , j .I tai Petrogrado miesto mokvklo- 
vvru, moterų ' . 0.. ....• ‘ ‘ • se sustreikavo išreiškimui pro

zų vo organizuotose . . . „ , .... i lesto prieš bolševiku veikimą ir ir deportavimuose. . .. .. . i . . ,mano streikuoti kol neatsidarvs surengtuose “lurku-teutonu . . ... . . , ..... * ‘ i Steigiamasis Susirinkimas.

1 ,< >00.000

“Tie iš mus, kurie buvo tarp 
16 ir 60 metų amžiaus, btivome 
draftuoti į turkų armiją“, sako 
Macriiles. “Musu moteris ir * a
vaikai ir senesni žmonės buvo

geležinkeliu komunikacija su 
pintais pertraukta ir dalinai su- 
uaikinfa bėgiai, ir kad maisto 
visai neprivežama. <

Pterogrado “Den“ rašo, kad

Parodunlojais buvo daugiausia 
nariai raudonosios gvardijos, 

ii, junkeriai ir moteris ir 
vyrai darbininkai. .

delegacijos buvo žiūrovais.
Tylios minios susirinko

nių galvių ir skaitė taikos užra
šus, nešamus paroduotojų. bet

taikos su kaizeriu; nereikia są-

ja Steigiamasis Susirinkimas,

rbininkų ir kareivių atstovi 
karyba ir internacionalizi|ias. 
Ant nekuriu vėliavų buvo užra
šyta: “I tranšėjas sabotažnin-

True translation filed vvith the post- pozicijas Rusijos užimtose teri- 
maslcr ai Chicago, January 2, 1918 
as reųuired by Ihę act of Oct. G, 1917

■‘•J -'.W(IWCTBI

'Kaizeris ir Lietuva
siulymas ir, vokiečių atsa
kymas Lietuvos apsispre
ndimo klaujsimtjt

rašyta apie rusų pasiūlymą, kad
Lietuva ir kilos užimtosios ša-

sak vilta,* c

uas

master at Chicago, January 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

Laike žemes drebėjimo žnvo
1,000 žmonių.

tarp prezidento \Vilsono ir ke
turių didelių
Pakėlimas palĮes visus darbini
nkus. nežiūrint ar jie bus bro
lijų nariais, ar
išpildys pilno reikalavimo pa
kelti algą 40 nuoš., bet susitari-

NEW YORK. gr. 31. - čia 
gautoj telegramoj nuo (Scntrai 
and South America Telegraph 
Co. manažerio San Jose, Guate- 
mala, kuris vakar po piet su
grįžo iš Guatemala City į San 
Jose, apskaitoma, kad 
žmonių žuvo griuvėsiuose laike 
žemės ilrebėjimo Guatemala Ci
ty-

brolijų vadovų.

ne. Valdžia ne nuoš. nam; miesto sugriauta; 
didžiuma kitų irgi sugriuvo ir 
netinka gyvenimui. Kalėjimas, 
nrieidauda ir ministerijos na-

rtingų išvadų iš paragrafo 2.
“Antra. — Rusijos valdžia, 

sulig jos principais, suteikusi 
be jokio išėmimo visiems žmo
nėms, gyvenantiems Rusijos im
perijoj, apsisprendimo teisę, įs-

pažįsta nuosprendžius, išreiš
kiančius valią žmonių, reikalau-

atsiskirimo nuo Rusijos imperi
jos Lenkijos, Lietuvos, Kurlian-

; n i jos.
auklas; dabargi gautas pit-į Rusijos valdžia pripažįsta, 
atsakymo tekstas, kurį čia kad Prie dabartinių aplinkybių,

rusu
vu>

tos manifsetacijos turi būti ska
itomos kaipo išreiškimas žmo
nių valios ir pasirengusi daryti

pasiūlymu ir iJkakymu ai
kiečių kontr-pasiulymo.

Rusų pasiūlymas.
Klausime užimtų teritorijų | minėtos sutartis, 

rusai) padąi&g^kamą pasiuly

striktuose, kuriuos paliečia virš- 
evakuacijos 

klausimas nėra tokiuo, kokis už-

mas visai sugriauti.

čių pusių, kad jos neturi karin
gų pienu ir nori užbaigti taika

filed vvith the post- 
c act of Oct.fk 1917.’ 

BELAISVIAI
IZUOJASI.

True translation f'L ,__ 1
mastei* at ('.hicaiko. January 2} 1918, 
as reųuired by tl

VOKIEČIAI
ORGAN

dideles bažnyčios virto griuvė
siais.

stovis paskelbtas ir
i nušauti. Guatema-

LONDONAS .. sausio 1. — Vo- 
rijos karės belai

sviu susirinkime, laikytame Pel- « *
rograde subatoj. tikslu organi
zavimo internacionalistų propa
gandos tarp belaisvių Rusijoj,
vengrų oficier us Rudmiansky, 
kuris lapo išrinktas prezidentu.

“Ačiū Rusijos revoliucijai aš

usias mintis. Musų pirmąja mi
ntimi dabar yra visuotina tai
ka ir visų tautu laisvė. Tegul 
Rusijos laisvė išmokįs mus kaip

Smarkųs žemės c ■

nutės. Apskaitoma, kad žuvo 
1.000 žmonių. Visos telegrafi
nės vielos šalies viduje vėl nu-
tilo.”

Traukia tieson subank- 
rutijusį bankininką.

Pavieto sekretorius (derk), 
Robert M. Svvritzcr. patraukė 
tieson subankrutijusio privati
nio banko savininką Grhamą. 
Reikalauja $75,477.11, kuriuos

lyti nuo jų. turkų-teulonų. už- 
girtu budu. kuris šiame atsitiki
me buvo, kaip pasirodė, daug- 
meninis skandinimas.

“Nelaimingieji išlikėliai de
portacijos buvo išvežami keletą 
mylių į Juodąsias juras ir ten 
šaltai buvo išverčiami į 
panašiai kaip daroma su šiukš
lėmis. Niekas iš iu neišlliko cv-

vadovas Karaulov ir jo brolis 
I nužudyti bevažiuojant iš Vladi-

į karinį susirinkimą Ekaterinoda-

!š Dono >kazokų teritorijos

dą pranešama, kad nesenai re-

True transliilion filed with the post- 
(*■•asler at Chicago, January 2, 1918, 
a* reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

DAUG ANGLIAKASIŲ 
ŽUVO EKSPLOZIJOJ.'

Eksplozija kasykloj netoli 
Scranton, Pa. .

nas gen. Kaledinas, kadangi 
fronte buvusi prieš jį opozicija, 
tapo išnaujo išrinkta 562 bal
sais iš 638 viso paduotų balsų.

Turkestanas išrinko savo 
valdžią. Y

Pranešama, kad Turkestane 
susitvėrė autonominė valdžia sp 
Tunisavajev, nariu antrosios 
Durnos, kaipo premieru.

SCRANTON, gr. 21. -

šių užmušta eksplozijoj
kurios prezidentu bus Potanin. 
Ministerių kabinetas bus koali
cinis ir į jį įeis ir kadetai.

čioje Peimsylvania Coal Co., 
arti Throop, apie 6 mylios nuo 
šio miesto. Kompanijos virši
ninkai tyli, o ir šiaip žinių truk

ta iš kasyklos 17 žmonių, neku
rto mirę, kiti dar gyvi.

f
True translation filed vvjfh the post- 
niaster at Chicago, January 2, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

KAIP PETROGRADE
ŠVENTĖ TAIKOS 

TARYBAS.

10 ŽMONIŲ SUŠALO.
Besarabija paskelbė 

respubliką.
savo

Iki pietų gr

nių, gi šaltis vis didėja, o ang

PETROGRADAS, gr. 
Per visą dieną čia buvo

30. — 
taikos 

apvaikščiojimai. Procesijos ė- 
jo sniegu padengtomis gatvėmis

kus ir Salin Kailetus ir pana
šus obalsiai. niekinantis konsti- 
tucionalistų demokratų partiją.

Moldavijos respublika.
Besarabija-paskelbė savo ne- 

priguhnybę kaipo Moldavijos

Rusijos tederatyvės respublikos.
Liaudies komisarų taryba pa

liepė kontroliuoti visas dirbtu-

direktoriai gr. 18 d. paskelbė ją

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, January 2, 1918, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

GOREMYKIN NUŽUDYTAS?

Esą buvusį caro premjerą 
nužudę plėšikai.

PETROGRADAS, gr. 29 (su-

čiai šiandie praneša apie nužu
dymą buvusio premiero Gore-

Sakoma, juos nužudė plėšikai 
buv. premiero dvare Soči, Tran- 
skaukazijoj.

True translation filed vvith the post- 
inaster at Chicago, January 2, 1918, 
as reqiiiired by the act of Oct. (i, 19|7.

IŠSPROGDINTAS KRON- 
ŠTADTO FORTAS.

LONDONAS, gr. 31. — Sulig 
pranešimo iš Petrogrado į Dai
ly NęAvs, smarki eksplozija su
naikino vieną iš fortų Kronšta- 
dto laivyno bazės.

tu
€

kariuomenę iš visų jos užim- 
dalių Austrijos, Vengrijos, 
rkijos ir Persijos, kuomet

“Sulig principais Rusijos val
džios, kuri suteikė visiems Ru
si joj gyvenantiems žmonėms 
apsisprendimo teisę ir net atsi
skyrimą, tų distriktų (t. y. ir 
Lietuvos) gyventojams bus duo
ta proga į trumpiausiai galimą 
laiką laisvam ir visiškam nus
prendimui klausimo jų susivie
nijimo su viena ar kita valstybe, 
ar susidarymo savo neprigul-

komisija apsvarstys ir nustatys 
laiką ir kitas smulkmenas suti- 
kmėj ir sulig Rusijos suratimu 
reikalingam žmonių balsavimu 
plačiose linijose ir be jokio mili- 
tario spaudimo patvirtinimui 
jau esančio paskelbto atsiskiri
mo”.

Austrijos delegacija padarė ir
gi panašų pranešimą.

Rusų atsakymas 
vokiečiams.

Pirmasis kalbėtojas, čechas, 
smarkiai užsipuolė ant Austro- 
Vengrijos premiero grafo Czer- 
nin, kuris nesenai Brest Litovs- 
ke išdėstė Austilo-Vokietijos tai- —.ai. « . •

stitucijos. kaipo imperialistišką

Visuomenės pikto 
priežastis. *

sais savo klapčiukais kelia <ii-

“Šiame atveju j e buvimas bi- 
le kariuomenes, apart šalies ar 
vietinės milicijos tose teritorijo
se, kurios balsuoja, nebus leis
tinas, kol klausimas nebus išri-

siliks rankose demokratiškai iš
rinktų vietinių gyventojų atsto- 
vv. Diena evakuacijos ir kitos 
aplinkybės ir pradžia armijos 
demobilizacijos turi būti nusta
tyta specialus karinės komisi
jos“

Vokietijos atsakymas.
Vokietija tada pasiūlė seka

mą forjuą pirmųjų paragrafų 
vykdomosios laikinės sutarties:

“Pirma Rusija ir Vokieti
ja paskelbia karės stovį užsibai
gusiu. Abi šalįs yra nusitaru
sios gyventi bendrai ateityje* tai-

pilnos lygybes^ Vokietija bus

šiuos prausimus ir išdėstė se
kamą nuomonę:

“Musų nuomonė yra, kad lik 
tokia manifestacija valios gali 
būti skaitoma tikruoju žmonių 
valios išreiškimu, kokia pąsida-

“Jeigu atskirą taika bus įvy
kinta, sakė jis, l mes busime 
pasiųsti kariauti prieš italus, 
franeuzus ir kitus jų talkinin
kus. To mes nedarysime. Bu
vo Rusijos žandaras — Rusijos

bar lieka kitas žandaras — Ha- 
psburgų ir Homenzollernų di
nastijos, kurios taipgi turi būti 
nuverstos“.

koks darbininkas, ypatingai so
cialistas, papildo blogą darbą. 
Bet jeigu “subankrutija” koks 
bankierius, nunešdamas šimtus 
tūkstančių žmonių sudėtų pini
gų; jeigu koks “Kristaus mok
slo skelbėjas“ - kunigas sudo- 
roja sau parapijos turtą, arba 
šiaip niekšiškų darbų papildo 
tai visa tat gera.

Dalykas betgi toks, kad įneš 
gyvename tokiame visuomenės 
sutvarkyme, kurs yra parem
tas ant neteisybės, ant skriaudų, 
ant išnaudojimo. Nedora vi
suomenės gyvenimo tvarka yra

distriktų, be jokio buvimo sve
timos kariuomenės. Mes todėl 
pasiūlome ir turime reikalauti, 
kad aiškesnis ir smulkmeniške- 
snis to dalyko formulavimas bm 
tų. padarytas. Mes sutinkame, 
tečiaus, paskirti specialę komi
siją apsvarstymui techniškų są-

True translation fijled with the post- 
master at Chicago January 2, 1918, 
as requirc<l by the act ofOci. 6, 1917.

GAISRAS NORFOLK, VA. 
. ■ I

Mieste paskelbtas karės 
stovis.

dorų žmonių darini ir jiasielgi- 
mų. Nedorai išnaudoja, apiplė
šia, skriaudžia žmones k>binin-

durnų, taipgi nustatymui galuti
no laiko evakuacijai”.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, January 2, 1918, 
as recĮuired by the act of Oct. 6, 1917.
AREŠTAVO REDAKTORIUS.

NORFOLK, Vii., sausio 1. —- 
Gaisras viduryję Norfolk biz
nio dist rikto, manoma kilęs nuo 
padegimo, pirmiausia sunaiki
nti nūs sankrovas ant Granby 
gatvės; paskui nuo kibirkščių 
užsidegė Monticello viešbutis, 
kuris dalinai sunaikintas, o už 
pusės valandos kilo gaisras

gų darbų papildo ir kiti žmo
nės, neišskiriant ne socialistų. 
Pašalinkime tas priežastis, ku
rios gimdo visokias nedorybes, 
ir tos nedorybės jei neišnyks vi
sai, tai bent sumažės iki mažiau
sio laipsnio.

Socialistai tatai suprasdami, 
ir kovoja prieš tokią nelemtų 
visuomenės tvarką. O ką daro

Alaskos laikraščio redaktorius 
ir jo štabas areštuoti.

NOME, Alaska, gr. 31. — Earl 
Rogei’s, redaktorius laikraščio 
Noine Industrini Worker, kurį 
leidžia mainierių unija, kartu 
su penkiais nariais redakcinės 
tarybos, tapo areštuoti, kaltina-vykinta taika su Rusija ir pada

ryta Rusijos armijos demobili- mi už maištingus straipsnius, 
zacija, apleisti savo dabartines kurie esą tilpę tame laikraštyje.

Vienas ugniagesis užmuštas, 
o 6 sužeisti begesinant gaisrų

šaukti daboti prieplauką ir ki
tus namus. Vėli;
laivyno rezervas.

Mayoras išleido proklamacijų
paskelbiančią mieste karės sto

Visi viešbučiai, bankai ir vi<

kai? Jie gina ją. Jie kiek ga
lėdami aiškina žmonėms, kad 
šitokia tvarka yra Dievo duota 
ir labai gera. Jie yra stipriau
si palaikytojai tvarkos, kuri y-

Slapukas.

šieji namai yra saugojami ir 
niekam neleidžiama įeiti, ne iš-

mo žmogaus.

r
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NAUJIENOS
JThe Lithuanian Daily News

l‘ublišlieti Daily except Sunday by 
The Lithuanian News Pub. lk>., Ine.
1840 SO. HALSTED STREET

CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
Chicagojc, nešiotojams kasdien pri
statant | namus, moka:

Savaitei ...................... 12 centų
Mėnesiui .................... 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia, dienraštis siunčiamas pactu, 
ėmėjams išanksto užsimokėjus: Me
tams $6.00; Pusei metų 83.50; Trims 
mtaesiama $1.85; Dviem mėnesiam 
$1.45; Vienam mėnesiui 75c.
Kitur, ne Chicagoj, metams $5.00; 
pusei metų $3.00; trims mėnesiams 
$1.55. Kanadoje melams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams.

True translation filed \vith Ihe post- 
mHstrr at ('hieago, January 2, 1918, 
as rcquired by Ihe act of Oęt. 6, 1917.

Padėjimas 
Lietuvoje.

Ilgas “Lietuvos Aido” 
straipsnis, kurį mes per
spausdiname šiame “Naujie
nų” numeryje, yra Įdomus 
dviem žvilgsniais: viena, ji
sai piešia keistą mums, a- 
merikiečiams, klesų vieny
bės (Burgfrieden’o) paveik
slą Lietuvoje; antra, jisai ro 
do ne mažiaus keistus santy
kius tarjie Lietuvos žmonių 
ir Vokietijos valdžios.

Lietuvos Taryboje veikia 
išvien visokių pažvalgų ir 
partijų žmonės. Šalę kuni
gų ir svietiškųjų klerikaliz
mo apaštalų mes jame mato
me dešiniųjų tautininkų, 
progresyvių demokratų ir 
net social-demokratų. Jie 
visi pasiryžę yra bendromis 
jiegomis lengvint kenčiančių 
dėl karės gyventojų vargą, 
kelti ir taisyti pairusį Lietu
vos ūkį ir ruošti pirmuosius 
pamatus Lietuvos valstybei.

Žmogų, žinantį, kokie di
deli reikalų skirtumai ^tovi 
tarjie tų visuomenės dalių, 
kurias atstovauja tie as
mens, šitas reginys negali 
nestebinti. Kaikas veikiau
sia net pasipiktins juo ir pa
smerks dalyvaujančius Lie
tuvos Taryboje socialistus 
“principų užmiršimą”. Bet 
mes taip šabloniškai žiūrėt į 
dalyką nenorėtume.

Soeial-demokratai Kairys 
ir Biržiška, priklausantįs 
Lietuvos Tarybai, yra senai 
pasižymėję, kaipo giliai pro
taujantis, labai gabus ir pa
stovaus budo žmonės. Apie 
M. Biržišką net ir kraštuti
niai musų radikalai visuo
met atsiliepdavo su didžiau
sia simpatija; pagal jų liu
dijimą, jisai buvo vieninte
lis inteligentas social-demo- 
kratas Lietuvoje, kuris ir 
aršiausios reakcijos laikais 
nesiliovė dirbęs partijai . ir 
aukavęs jai savo jiegas. Ma
nyt, kad tokie žmonės dabar 
staigu viską “užmiršo”, bu
tų juokinga. .

Suprantama tečiaus, kad 
ir gabiausieji ir labiausiai 
pasišventusieji žmonės gali 
suklyst; todėl nėra reikalo 
kiekvieną jų žingsnį užgirt 
tiktai dėlto, kad jie yra “ge
ri draugai”. Gali būt, kad 
jie klysta; mums net išrodo, 
kad jie greičiaus klysta, ne
gu ne. Bet, kaip tenai ne
būtų, o jų elgimąsi turi būt 
apvertintas iš atžvilgio tų 
aplinkybių, kuriose jie vei
kia. Dar klaidingiaus, negu 
juos akių plotu smerkti, bu
tų mums be niekur nieko ko
pijuoti jų darbus.

Ir kad tai butų klaidinga, 
pakankamai nurodymų duo
da tas pats '‘Lietuvos Aido” 
straipsnis. . Išdėstydamas 
Lietuvos Tarybos tikslus, ji
sai kalba apie pagelbą nu- 
kentėjusiems nuo karės, a- 
pie ūkio atstatymą, apie bu- 
simos valstybės pamatus, 
bet nė žodžio nekalba apie 
darbininkų būvio

Apžvalga.
True translation filed with Ihe |H>st- 
inaster at Chieago, January 2, 1918, 
as reąuired by thc act of Oct. 6, 1917.
KAIP TAPO ĮKURTA 
LIETUVOS VALDŽIA.
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“Tėvyne” perspausdino iš 7-o 
“Lietuvos Aido” numerio pluoš
ta žinių apie lai. kaip tapo įstei
gta ir vokiečių valdžios patvir
tinta “Lietuvos Taryba” vokie
čių užimtoje Lietuvoje.

Pirmiausia, kaip “Naujienų” 
skaitytojai jau žino, Vilniuje į- 
vyko lietuvių konferencija, ku
ri išrinko Lietuvos Tarybą iš 20 
asmenų. Ta Taryba, paskui, 
kreipėsi per Lietuvos okupaci
jos valdžios viršininką, kunigai
kštį von Isenburg-Birsteiną, į 
vytinusįjį vokiečių vadą rylų 
fronte, princą Leopoldą, prašy
dami jo patvirtint Lietuvos Ta
rybą ir suteikt jai teisių rupin- 
ties Lietuvos atstatymu. Prin
cas Leopoldas tam prašymui pri 
tarė, ir rugsėjo 23 <1. 1917 m. 
Lietuvos okupacijos valdžios 
viršininkas oficialiai atidarė ją, 
įteikdamas paliudijimus Tary
bos nariams.

“Lietuvos Aide” apie tai rašo
ma:

Lietuvių konferencija Vil
niuje, aptarusi rugsėjo 18— 
22 d. šių dienų Lietuvos sto
vį ir Lietuvos ateities klausi
mą^ išrinko iš savo tarpo Lie
tuvos Tarybą iš 20 ę^menų, 
prie kurių vėliąu turės būti 
pririnkti musų krašto keli 
inažunų atstovai.

Išrinktoji Tar. buvo oficia
liajai įkurta ir rugsėjo men.

pagerinimą, apie jų teises ir 
kitokius reikalus. Labai ga
limas yra daiktas, kad tai 
pareina nuo to, jogei karės 
audra taip sutaršė visas gy
venimo sąlygas Lietuvoje, 
jogei darbininkų, kaipo kle- 
sos, judėjimas tenai laikinai 
visai išnyko. Bet įsivaizdin
kite, kur atsidurtume mes, 
amerikiečiai, gyvenantis 
daug-maž normalėse aplin-l 
kybėse, jeigu, nusižiūrėję į 
Lietuvos Tarybą, imtume ig- 
noruot darbininkų reikalus 
ir jų judėjimą?

“Lietuvos Aidas” tarp kit
ko praneša, kad Lietuvių su
važiavimas, išrinkusis minė
tąją Lietuvių Tarybą, pasiu
ntė popiežiui telegramą, 
“nuolankiausiai/ melsda
mas” jo “galingo užtarimo” 
ir “palaiminimo”. Pas ame
rikiečius toks dalykas .butų 
negalimas — ne tiktai dėlto, 
kad jie žino, jogei popiežius 
šiandie neturi jokios galybės 
tarptautinėje politikoje, o ir 
dėlto, kad nuolankumas po
piežiui reikštų nusilenkimą 
prieš klerikalus. Lietuvoje 
siaučia toks baisus vargas, 
kad žmonės tenai, kaip tas 
skęstantis, ir už šiaudo kabi
nasi, o čia pas mus eina aštri 
Pas mus klerikalizmas daro
si tolyn vis atkaklesnis viso
kio laisvo judėjimo trukdy
tojas, ir su juo tapo priversti 
stot į kovą net ir nuolaidus 
tautininkai.

Lietuvos Tarybos taktika 
negali būt mums pavyzdžiu 
ir Lietuvos laisvės klausime. 
Džiaugdamasi, kad Vokieti
jos valdžia duoda Lietuvai 
progos truputį laisviaus kvė
puot, leisdama jos atsto
vams tvarkyt kaikuriuos 
krašto reikalus, ji tituluoja 
Lietuvos užkariautojus 
“šviesenybėmis” ir daro mi
ną, tarytum Lietuva bus lai
minga gyvent po jų globa. 
Mums-gi, amerikiačiams, ne 
tiktai nėra reikalo lenkties 
prieš apkaustytą vokiečių 
militarizmo kumščią, bet ir 
nėra pamato laukti ateityje 
ko-nors gera Lietuvai iŠ Vo
kietijos globos.

Kaip ta 'Lietuvos Taryba, 
taip ir jos politika, yra Lie
tuvos vargo vaisius, o ne pa
vyzdys mums.

23 d. 6 vai. 30 min. vakaro 
Lietuvos okupacijos valdžios 
viršininko, Jo šviesenybės 
Prano Juozapo kunigaikščio 
von UsenburgrBirstein atida
ryta.

Lietuvos Tarybos atidary
mas.

Lietuvos Tarybos vardu ti
ras Jonas Basanavičius atida
rymo metu vokiškai ir lietu
viškai paskaitė Lietuvos oku
pacijos valdžios viršininkui 
Tarybos raštą, siučiamą Po
nui Vyriausiajam Rytų Vadui 
Generalfeldmaršalui Bavari
jos Princui Leopoldui.

Rašto turinys yra toks:
Jūsų šviesenybės 

esame šio mėnesio 2‘J d. pra
šę pateikti Ponui Vyriausia
jam Rytų Vadui Generalfėld- 
maršalui Bavarijos Princui 
Leopoldui šitą raštą:

Tarybos laiškas Leopoldui.
Jūsų Karališkajai 

Didenybei
tariame ačiū, kad šiuo sunkiu 
karės metu buvo leista lietu
vių visuomenės veikėjams iš 
visu Lietuvos daliu susirinkti 
senoje savo sostinėje ir pasi
tarti dėl savo tautos ir jos tė
vynės ateities.

Nustojus lietuvių tautai sa
vo valstybinės būties ir ne- 
maža paskui po svetima val
džia prisikentus, rodosi paga
liau atėjęs tas nevienos kar
tos lauktasis laikas, kada lie
tuviai tikimi, įtempę visas sa
vo pajiegas, atstatyti tauti
niais pamatais iš nauja Lietu
vos valstybę.

Mes tikimės vokiečių val
džios paspirtimi, kad dar ka
rės mehi galėtume kartu su 
ja, Vokietijos valstybei pade
dant, lengvinti kenčiančių dėl 
karės gyventojų vargą bei pa
dėjimą ir dirbti atstatant mu
sų kraštą ir jo ūkį, stengda- 
mies, be to, idant visiems mu
sų krašto gyventojams butų 
suteiktos teisės, kuriomis jau 
senai naudojasi visų kultū
ringųjų šalių gyventojai.

Mes prašome Jūsų Karališ
kosios Didenybes patvirtinti 
iš visų visuomenės sluogsnių 
sudarytą krašto Tarybą ir 
duoti jai teisių, kad jau karės 
metu galėtų ji rūpintis Lietu
vos atstatymu.

Dr. Jonas Basanavičius, K. 
Bizauskas, M. Biržiška, S. 
Banaitis, P. Dovydaitis, St. 
Kairys, P. Klimas, D. Mali
nauskas, Kun. V. Mironas, 
St. Narutavičius, kun. A. 
Petrulis, Dr. J. čaulys. kun. 
kan. K. šaulys, J. šernas, A. 
Stulginskas, A. Smetona, 
Smilgevičius, J. Staugaitis, 
J. Vailokaitis^ J. Vileišis.

Vilnius, 1917 m. rugsėjo mė
nesio 23.

I^opoldo atsakymas.
Jo Šviesenybė Pranas .Juo

zapas kunigaikštis von Isen- 
burg-Birstein vokiškai per
skaitė ir lietuviškai susinu- 1
.kusiems Tarybos nariams 
mokyklų inspektorius p. Kai
rys pakartojo tokį Pono Vy
riausiojo Rytų Vado Gęneral- 
feldmaršalo Bavarijos Princo 
Leopoldo atsakymą:

Tamstų raštą, 1917 m. rug
sėjo men. 22 rašytąjį, aš tuo
jau įteikiau Vyriausiajam Ry
tų Vadui, Jo Karališkajai Di
denybei generolui feldmarša
lui Bavarijos Princui Leopol
dui. Jo Karališkoji Dideny
bė pavedė man duoti Tams
toms Šitokį atsakymą:

Kančios, kurias ši karė at
nešė Lietuvai, sunkiai slėgiu 
visą šalį. Ypatingai .sunkus 
randas vargai, kurių taip pat 
Lietuvai pateikė anglų pasau
lines prekybos sustabdymas. 
Anglai ir jų sąjungininkai ti
kėjosi laimėsią, bet apsivylė. 
Vokiečiai, tvirtai įsitikinę sa
vo laimėjimu, yra bekeikus 

padėti Lietuvą atstatyti.
Vyriausiasis Rytų Karės Va 

das mano atėjus laiką, kad 
savo 1917 m. birželio men. 7 

d. paliepimą toliau praplotus.
Dirbant išvieno su šalies 

gyventojais, bus atlikti pri
rengiamieji Lietuvos atstaty
mo darbai. Vyriausiasis Ry
tų Kares Vadas Jo Karališkoji 
Didenybe generolas feldmar
šalas Bavarijos Princas Leo
poldas šaukia tam tikslui Lie
tuvos Tarybą, kuri. Karės 
Valdžiai vadovaujant, turės 
svarstyti busimos Lietuvos 
valdžios bei ūkio pamatus. 
Lietuva privalo virsti kultū
ros šalimi, kurioj visiems jos 
gyventojams, apsaugojant lie 
tuvių savitumą, yra leista 
liuesai gyventi bei plėtotis.

Tos Tarybos narius, šalies 
gyventojų susirinkimui pa
siūlius, šiuomi aš paskiria 
tuos asmenis:

D-rą Joną Basanavičių, Vil
niuje; gimnazijos mokytoją 
Kazį Bizauską, Panevėžyje; 
gimnazijos direktorių Myko
lą Bir^išką^ Vilniuje; Salia
moną Banaitį, Kaune; gimna
zijos direktorių Praną Dovy
daitį, Kaune; inž. Steponą 
Kairį, Vilniuje; Petrą Klimą, 
Vilniuje, agron. Donatą Ma- 
linauskį, Vilniuje; dekaną 
Vladislovą Mironą, Dauguo
se; dvarininką Stanislovą Na- 

. rutaviČių, Brevikiuose; kun. 
Alfonsą Petrulį, Pivašiūnuo
se; filos. daktarą Jurgį šaulį, 
Vilniuje; kan. prof. Kazimie
rą šaulį, Kaune, Jokūbą šer
ną, Vilniuje; Dr. jur. Antaną 
Srtietoną, Vilniuje; dvarinin
ką Joną Smilgevičių, Užven
tyje; agronomą Aleksandrą 
Stulginską, Vilniuje; banki
ninką Joną Vailokaitį, Pilviš
kiuose; dr. jur. advokatą Jo
ną Vileišį, Vilniuje.

Von Isenburg-Birsteino 
kalba.

Kunigaikštis, išdkyęs kiekvie
nam iš paminėtųjų asmenų 
papuoštus Tarybos narių pa
liudijimus kalbėjo toliau:

Ponai Tarvbos nariai!
Susitarus su Tamstomis Ta 

ryba bus tinkamai papildyta 
priėmus ir daugiau narių, ku
rių tarpe bus lenkų, vokiečių, 
baltarusių ir žydų. Yra ruo
šiamas lietuvių valsčiaus su
tvarkymas ir tamstoms bus 
įteiktas jo sumanymas.

Vyriausiasis Rylų Karės va 
das, Jo Karališkoji Didenybė 
generolas feldmaršalas Bava
rijos Princas Leopoldas tei
kiasi Lietuvai ir čia susirin
kusiems Tarybos nariams šių 
sti pasveikinimą ię linki gau
sios Dievo palaimos tolimes
niam darbui šalies gerovei.

Viršum padėtieji raštai tuo 
budu kuria mums naują ka
rės melu gadynę. Per trejus 
metus kaip ir visas karės sle
giamas pasaulis, nešdami su
nkią vargų naštą, mes kente- 
nie dar ir dėl to, jog neišven
giamose kares aplinkybėse 
negalėjome savo gimtosios 
šalies patįs nei ginti nei tvar
kyti.

Dabar stovis persimaino. 
Gyvenimas nuosakiai pribre
ndo Lietuvos reikalų atstovy
bę, it’ visos Lietuvos atstovų 
balsu išrinktoji Lietuvos Ta
ryba šiandien gauna progos 
toliau šalia vokiečių valdžios 
atstatymo darbą varyti. Pir
mu atveju Lietuvos Taryba 
turės kreipti savo domą j ken 
eiančių dėl kares gyventojų 
vargų bei padėjimą”.

Lietuvos Aido” nuomone.
Iš Vyriausiojo Bylų Kares 

vado atsakymo matome, jog 
Tarybai visų pirma teks mu
sų sodžius sutvarkyti, tas so
džius, kurs kares metu neša 
ant savo į)ečių visą naštą ir 
visas sunkenybes.

Bet Lietuvos Taryba ne tik 
šių dienų stovio lengvinti y- 
ra pašaukta. Jos uždavinys 
yra atstatyti Lietuvos valsty
be, priruošti musų valstybei 
pirmieji pamatai. Tas Tary
bos uždavinys visą musų tė
vynės klausimą stato visai 
naujoje, senai beregėtoje švie

soje. Sunku kares vargų ir 
rupesnių keliais ir nepripras
tų pasaulinių atsitikimų sh- 
kuryjec pieš gauname žengti 
pirmą žingsnį j naujosios, vėl 
laisvos savarankiškos Lietu
vos gyvenimą. Tą atsitikimų 
reikšmę mes turime gerai gal 
von įsidėti ir įvertinti.

Najijas Lietuvos gyveni
mas ateityje, kaip matome, 
turės visų pirma, supranta
ma, lietuvių tautai pateikti 
visas liueso kultūrinio ir tau
tinio pietoj i mos sąlygas. To
kiu budu savarankiškumo 
netekusi ir sugriautoji Lietu
va atstatoma tautiniu kultū
ros pagrindu; bet visiems sve- 
timkalbiams musų tėvynės 
piliečiams turės būti teikia
mos ir-gi tokios teisės, kurio
mis naudojasi visų kultūrin
gų šalių, gyventojai.

Sunkiose aplinkybėse ten
ka Lietuvos gyvata remti ir 
atstatinėti. Mes dar negali
me nuspėti 'Tarybos darbų ir 
to darbo išdavinių. Bet mes 
tikime, jog pamažėl ir tvir
tai einame musų laiminges- 
nėn ateitin. 'Todėl privalome 
visu rimtumu sutikti tą svar
bią valandą ir atsidėję remti 
naujos gyvatos ruošiamąjį 
darbą. Mes neturime dar pa
grindo šiuo karės ir sunkių 
vargų metu išanksto perdaug 
džiaugtis ir pusiausvirumos 
nustoti; bet mes taip pat nuo 
šios dienos ne privalome per
daug pasiduoti ir sunkios tik
renybės ligi šiol sukurtam li
pui. Mes turinrc suprasti šio 
meto sąlygas ir mokėti įspėti 
jose galimą darbą. Atsimin
kime, jog musų Taryba yra 
plačios lietuvių visuomenes 
parinkta, ir dėlto ji turės tu
rėti visos tautos pasitikėjimo. 
Gi pasitikėjimo sąlygose ir 
mažas laimėjimas turi išlai
kyti visuomenę rimtą ir akin
ti ją atvirai be baimės žiūrėti 
į savo ateitį. Mes esame pra
tę kantriai eiti per ilgus am
žius erškėčių klotuoju keliu; 
tad neturi atgrasinti dar ke
letas dygių, šakelių, nes tas 
erškėčių lakas, rasit, paga
linus nustos pačių dygių savo 
akstinų, ir mes gal jau netru
kus gausime liuesai savoje 
valstybėje sutartinai statyti 
savo tautos rūmus. Tik, ne- 
nukrypdami nuo musų ben
drųjų pamatinių siekimų, pa
tverkime rimti bei stiprus ir, 
a įspėdami neišvengiamas ka
rės sąlygas, kantriai eikime 
vienybėje i naują musų tau
tos darbą.

Skaitytoju Balsai
{Už išreikštas šiame skyriuje nuo

mones Redukcija neatsako.]

Apie bendrovę automobi
liams dirbt.

Karė baigsis, ir lietuviams rei
kės atstatyti Lietuvą. Amerikie
čiai labai daug kuo gali prisidė
ti prie to darbo. Prisidėjimas 
galimas, ir labai svarbus, orga
nizuojant visokias bendroves ir 
perkeliant jas Lietuvon. Juk 
maža naudos iš to, jei mes grįž- 
šime pavieniais, be jokios orga
nizacijos. Jei mes grįžšime su
siorganizavę į visokias bendro
ves, tai mes ištikro atstatysime 
Lietuvą.

Kiek man žinoma, tai jus sri
tyje daugiausia žmonės dirba 
prie automobilių budavojimo. 
Daugelis yra geri darbininkai ir 
gerai prasilavinę. Taigi juos ir 
reikia organizuoti j tam tikrą 
bendrovę. Automobiliai po ka
res Lietuvoje bus reikalingi kaip 
rukrus, be jų juk nieko nepra
dėsi, kuomet arkliai išmušti. 
Juk ir žemę reikės iš pradžios 
su pagalbia automobilių dirbti^

Bet Kftip suorganizuoti tokią 
bendrijų? Be 200.000 dol. prad
žiai sunku kas padaryti. Bet tai 
tik išrodo kis sunkumas, kol dar
bo nedirbi. Kaip tik pradėsim

dirbti, tai nieko nęra lengvesnio.
Svarbiausia liktai sudaryti 

pradžią. Kaip pradžia bus, lai 
ir viskas bus. Reikia, kad kas 
nors ant vietos pradėtų darbą.

Štai kas reikia daryli: Pir
miausiai reikia suorganizuoti 
kokius 10 darbininkų dirbančių 
prie automobilių, kurie, mokė
dami po 100 dol.L sumokės jau 
iš karto 1.000. dol J Kuomet pra
sidės darbas, tai bus galima pri
traukti, sakysim, 300 Amerikoje 
gyvenančių darbininkų. Kaip 
bus tas gauta, tai jau nesunku 
bus pakelti Šerus, sakysime, iki 
300 dol. .Ink kaip žmones ma
tys, kad viskas gerai einasi, tai 
ir skolins, ir prisidės su 300 dol. 
Juk toki pinigai šiandie visai ne
dideli. Taigi 3^0 darbininkų, 
mokėdami po 300 dol., sumokės 
jau net 90 tuksiančių dol. Tiek 
pinigų turėdami,! jau nesunku 
bus gauti paskolos dar ant liek 
pa>t. Taigi jau ir susidaro 180 
tūkstančių, su kuriais jau ir ga
lima darbą pradėti,

Žinoma, reikalingi bus visokį 
inžinieriai, kurių čia Ameriko
je lietuvių sunku surasti; reika
lingi visokie žinovai. Bet čio
nai jų visai nereikia ir jieškoti. 
Juk automobilių dirbtuvė bus 
statoma ne čia, bet Lietuvoje. 
Pirmiausiai reikia tiktai susior
ganizuoti, turėti tvirtą organiza
ciją, o pdskui jau viskas atsiras. 
Lienivoje inžinierių yra net per
daug, ir jie tarnauja rusams ar 
kam kitam. Tik viename Pet
rograde vienų lietuvių yra 70 in
žinierių, augštą mokslą baigu
sių. Kas dėl visokių knygvedžių, 
tai ir visai kalbos negali būti, jų 
visur ir visuomet pilna.

Viskas, kas yra, tai lik orga
nizacija. Organizuojanties, pi
nigus reikia dėti į vieną vietą 
ant vardo ištikimų žmonių, e- 
sančių po kaucija. Pinigus rei
kia laikyti banke ir jie, kol eis 
organizavimo darbas, neš nuo- 
perkell Lietuvon. Iš kart viską 
galima pradėti. Jei viskas ir pa
irtų, tai juk niekas nieko negali 
nustoti, nes pinigus galima bus 
atgal pasiskirtyti. čia nėra jo
kio riziko. o tiktai aiški nauda, 
aiškus pelnas. Taip tveriamos 
didžiosios bendrovės, taip susi
organizavo šimtai didžiausių 
dirbtuvių Amerikoje ir svetim
taučiai iš to turi imliomis pelno. 
Jei mes to pat nesigriebsime, tai 
kaip skardome taip ir skursimė. 
Žinokite, kad toksRockefelleris 
iki 18 metų dirbo, kaip ir kiek
vienas iš mus. Bet jis organi
zavo ir organizavo. Jo visi ben
drai šiandien milionieriai yra, 
o jis pats jau net miliardals var
to. Nejaugi mes lietuviai nie
kad to nesuprasime.

A. M. Martus.

Korespondencijos
MONTELLO, MASS.

Prakalbos ir kit-kas.

Gruodžio 19 įvykoLDLD. kuo
pos surengtos prakalbos. Kal
bėjo d. K. V. Žurinskas apie tos 
draugijos reikalus. Po prakal
bos buvo dar deklamacijų, mo
nologų ir dainų.

Laikrašččiuos jau buvo rašy
ta, kad čia įsisteigė Lietuvių Mo
terų Darbininkių Komitetas ko
vai su maisto brangumu. Bu
vo nutarta kreiptis į kitų tautų 
moteris ir kviesti jas prisidėti, 
kad. bendromis jiegomis kovo
jus su maisto brangumu. Gruo
džio 23 Komitetas turėjo susi
rinkimą, kur p. O. Košelaitč da
vė raportą apie tai, kur buvo 
veikla. Iš raporto paaiškėjo, 
kad svetimtautes, į kurias buvo 
kreiptasi, žiuri į dalykus visai 
kitaip, štai koki gauta atsaky
mai iš svetimtaučių moterų:

Žydų: — “Mes, žydai, buvo
me Rusijos caro pavergti, o čia 
turime laisvės lygiai kaip ir pa
tįs Amerikiečiai. Jei pastarieji 
nieko nesako, tai ir mes tylėsi
me”.

Amerikonų: — “Jus nemoka

te kaip reikiant maisto taupy
ti \ — Ir pasakoti, kaip reik val
gius gaimnti, kad pigiau išėjus. 
Bet sulig jų receptais pasirodė, 
kad valgių pagaminimas tris sy
kius brangiau atsieitų, nei lie
tuvių moters sugeba pagaminti. 
Beje, amerjkonės dar paaiškino, 
girdi: “Jei jums ir tai dar per- 
brangu, tai duosime jums to
kių atviručių: pasiųskite jas į 
Washingtoną, o iš ten gausite 
tokią knygą, kur pamokina, kaip 
galima pigiai pragyventi”...

O jau franeuzės, tos tiesiai 
Liet. Mot. Komitetą išvadino re- 
voliucininfeėmis ir kitaip.

Taigi pasirodė, kad su svetim
tautėmis nieko negalima pradė
ti, ir palikta jas sau, kol išalku
sius pačios šiek tiek daugiau pro
to įgis.

Po to buvo koncertas, kuria
me dalyvavo pp-lės O. Mineikiu- 
tė, O. Stonkhitė, M. Skučiutfc ir 
M. Monikaitė. Buvo renkamos 
ir pukos lėšoms padengti. Su
rinkta astuoni doleriai su cen
tais..

Gruodžio 24, t. y. Kūčių vaka
rą, vaikų draugijėlė “Žiburėlis” 
turėjo parengus eglaitę. Vai
kučiai padainavo, padeklamavo 
ir turėjo šiaip įvairių pramokė- 
lių, ir gavo Kalėdų dovanų. Au
kų lėšoms padengti taipjau su
rinkta per aštuonis dolerius.

Gruodžio 25 L. T. R. Viesulą 
statė scenoje J. A. Švininė! io pa
rašytą dviejų aktų ir trijų ati
dengimų dramatišką vaizdelį 
“Mobilizacija”. Sulošta neblo
giausia. Lošimui pasibaigus 
buvo dar kitokių margumynų: 
p-lė M. Daržinskiutė padainavo 
solo, paskui su p-le V. Putvin^- 
kaite duetą, plei A. Slunkaitei 
palydint, pianu, p. M. Vinkš- 
naitienė ir J. Mikalauskas sulo
šė dialogą “Susižiedavimas pa
gal sutarties” — išėjo neblogai. 
Paskui ligi vėlumos tęsės šokiai. 
.. žvirblialogijos Studentas.

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Roimat M2-904 National Llfa Bite-.
2H La Salk St., Cbiraga, I1L

Tcl Central MWWL Atdara: 
Utarntnko. ketverg® ir aubatoe vaka
rai* nuo 4 iki 8 vakare, po num.rhi: 
1M4 MILWAUKEB AVK^ Chlca«*. BL

Tai Humboidt 91.

Nariai Cook Coonty Real Esteto Taryt>e« 
A PETRAT1S & CO. 

Real Estate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

maino namui, lotus ir farmaa. 
Apsaugoja turtą nuo ugnies. 

Peržiūri apetraktus, padaro popieras 
NOTARY PURLIO

761 W. 85ta gatvi 
kampas Halated Drover 2443
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OUD^
Viena saugiausiųjų Bankų

ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICĄGOJE 
Saugioje ir Tikroje Rankoje. 28 metus Teisingai Vedamoje Batikoje. 

Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Bankų (Clearing House) Depozitų 
ir Taupymo Padėjimų.

KASPAR STATE BANK
1900 BLUE ISLAND AVĖ., kumpius 19 

WAI.ENTY SZYMANSKI 
pirklys 
H. E. OTTE ‘ 

vice-prez. Nat. City Bank 
GEO. C. WILCE 

vice-prez. T. Wilce 
JOZEF SIKYTA 

kasierius
PERVIRŠIJA 0001,000.

KALBAMA LIETUVIŠKAI

A. Kupriu.

budeliai.
(Pradžia n r. 309).

W. KASPAR 
prezidentas 

OTTO KASPAR 
vice-prezidcntas 

VVII.I.IAM OETTING 
prez. Oeting Bros. kc Co.

CHARLES KRUPKA 
vice-prezidcntas 

PADĖJIMAS 
PERVIRŠIS 
KAPITALAS

atvės.
V. F. MASHEK 

prezJPilsen Lumber l.o.
J. PESHEL 

sekr. Turk Mnfg. Co.
O HO KUBIN

Co. prez. Alias
[Bųeving Co.

Mes turime tavojo prisipirkę kada 
pigesni, lodei dabar ir parduodame pi- 
kaip kitur. Atdara nedaliomis visą die-

Didelis Išpardavimas
Jewelry. laikrodėlių, deimantų, auksinių žie

dų. sidabrinių ir pleitytų šaukštų, peilių, sil- 
verware ir t. t. 5000 rekordų, lietuviškų, len
kiškų, rusiškų, angliškų, parsiduoda pas mus, 
taipgi geriausi Kolumbijos gramofonai: nuo $18 
iki $350. 
laivo 
ginus 
na.

Juozapas Budrik
3343 Š. Halsted St., Chicago, III.

Tel. Drover 8167.

Aš skubiai sugrįžau*į siūbą. 
Naujų šovinių tečiaus nebera
dau. Buvo tik šmito ir Vesono 
revolveriai. Užtaisiau vieną jų 
ir sugrįžau atgal į jaują.

Katinas jau ištolo sulaukė ma
ne ilgu pasibaisėtinu urzgimu. 
Aš iššoviau į jį visas šešias kul
kas, sugrįžau į stubą, užtaisiau 
išnaujo ir vėl iššoviau. Ir kiek
vieną sykį girdėjos apie pečiaus 
beprotingas purkštimas, drasky
mas), trankymasi ir skausmo 
pilnas kniaukimas. Po to ir vėl 
ten pasirodydavo du žalsvi žibu
rėliai ir girdėjosi ilgas, atkarus 
ir pasibaisėtinas urzgimas.

Jų aš nebesigailėjau, bei nei 
susijausdinau. Buvau tarsi su
akmenėjęs. ir šaltas, sunkus, ne
valdomas* žudymo reikalas už
valdė mano rankas, kojas ir 
kiekvieną pasikrulinimą. Ma
no sąžinė glūdėjo, tarsi įvyniota 
nešvariame gleivėtame aute. 
Man darėsi šalta, krutinėjo ir vi
duriuose jaučiau atkarų, erzi
nantį kutenimą; buvau arti lei- 
pimo.

Atsimenu taipgi, kad šviesusis

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Dury. Lentų Kerny ir Stoginės Popieros.

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

BOHHHI■■■■MMM

AKINIŲREIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skaadėjimą.
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta ii akių.
Jeigu Tau skauda akys, nįt
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą.
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba,
Jeigu turi uždegimą akių,
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart ėsi 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui akio, kuris turi 15 metu pa
tyrimo Iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių tr 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

TRMYKIT MANO U2RAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 13-tos latvės Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augitas. 
Valandose nuo 9 ry to iki • vak. Nedėliom nuo • ryto iki 12 diena. 

Tel. Canal 5335

CARTER

Sunkus nlsyiri-

sai reginys, tas suakmenėjimas, 
nebojimas ir šaltas žudymo gei
dulys!....

itfis ir vėl nutilo. Antrame 
kampe kas tai storu balsu pri
tarė:

-Taip, liesa 
irimai.

Bet kalbėjusia aitriai pertrau
kė jį: J \

- Ne, ne tik prisistatykite, dėl 
Dievo prisistatykite ttins nelai
minguosius, kur ėjo žudyti, ir 
žudė, žudė, žudė... Aš manau,s 
diena jiems turėjo išrūdyti tinu
si nei naktis! Man rodos, jiems 
darėsi negera ant širdies nuo

savo darbą jie vistie.k negalėjo 
mesti. Per visas tas dienas jie 
galėjo gulėt, valgyt, net juokaut 
ir šnekiičiuoiie$, bet jie nebuvo 
jie, tik velnias,) tokiom atkariai 
žėrinčiom akim ir glavėta .oda, 
kurs laikė juos savo rankose... 
Aš sakau “nelaimingieji” todėl, 
nes aš prisistatau juos ne da
bar, bet paskiau, daug pdskiau, 
kuomet jie susens ir pražils... 
Jie juk neužmirš, niekuomet ne
užmirš tų niekšybių ir baiseny
bių, kur dabar visam amžiui su
darkė ir suteršė jų sielas. Aš 
galiu sau prisistatyti jų ilgas be
miegio naktis senatvėje, ir tuos 
baisius atkarius sapnus. Savo 
klejonėse jie nuolat prisistatys

Chicagos seniausias ir pasekmlngiausias

Akiu-Ausu-Nosies} Gerkles
SPECIALISTAS

GYDOMA VISOS GALVOS LIGOS
Nebrangios Mokestjs. Patarimas dykai.

120 South State Street
Arti The Fair

VALANDOS: 9—7; NEDĖLIOJUS 10—12 
Visas Antras Augštas

budu buvo atsimainęs, pasida- 
rys tamsiu: sniegas liko gelsvas, 
dangus pasidarė toks pilkas-pil- 
kutėlis... Ir savyj jaučiau šaltą 
akmeninį nebojimą prie^viso: 
ir prie dangaus, ir prie saules, 
ir prie medžių su jų skaidriai 
mėlynais šešėliais.

Jau tečiaus sykiu grįžau iš šlu
bos ♦užtaisytu revolveriu. Prie 
jaujos durų aš pasitikau išeinan
tį Juzikautą. Jisai nešė už pas
kutinių kerjų ką tokį raudoną, 
sureškentą. išlindusiom žarnom 
ir nuolat kniaukiantį.

Pamatęs mane jis stačiai įkir
to: f

•Tegul... nereikalinga... aš
pats...

Jis vengė pažiūrėti man j akis,

veide nevaldomą pasibiaurėji- 
mą. ir žinojau, kad visa tai yra 
taikoma į mane.

Jis spėjo kertę, gerokai atsilo
šė Tu stipriu užsimojimu trenkė 
<atiną į sieną. Dalykas buvo už-

taku, kad virš jų driekiasi tam
sus paniuręs dangus, o abiejose 
kelio pusėse ilga begaline eile 
stovi beginkliai, pririšti žmonės, 
kuriuos jie muša, šaudo, teške
na jų galvas šautuvų kulbėmis... 
Ir tie budeliai nejaučia ne keršto 
nei gi gailesio, bet savo darbą 
jie vis tiek negali mesti, nes kru
vinos, velniškos klejonės užval
dė. jų smegenis... Kuomet jie 
pabus, jie didžiausiame pasibai
sėjime griež dantimis, drebės vi
su kimu, ir matydami veidrodyj 
savo veidą verks, prakeiks visa 
ir užvydės tiems, kurių gyveni
mą pačiame jo žydėjime pakirto 
žiauri budelio ranka. Ir niekuo
met jie nepasiliuosuos nuo tų 
velniškų klejonių. Net pasta
rojoj mirties agonijoj jiems pri
sistatys tas kruvinas atkarus vai
zdas, kurį jie.kadaise surengė...

Vertė Klajūnas.

Pasakotojas nutilo. Po valan
dėlės jis nusičiaudėjo, pasikru
tino ir pradėjo išnaujo, tik <lar 
tyliau, nei pirma, ir taip liūdnai, 
nedrąsiai: I v

Taip, vadinasi... Visą dieną 
vaizdinosi mano galvoje las kru
vinasis reginys. Ir naktį aš ne
galėjau užmigt: vis mislijau apie 
baltąjį, nešvaru katiną. Ir nuo
lat prisista lydą vau sau, kad aš 
einu į jaują ir vėl girdžiu kanki
nantį kniaukinią, matau du žal
svu. pilnu pasibaisėjimo ir ker
što. žiburėliu; ir nuolat šaunu, 
Vis šauliu į juos... Prisipažįstu; 
mano ponai, kad tai yra vienas 
visų liūdniausias ir atkariausias 
Įspūdis visame mano gyvenime.^ 
Aš suvis nesigailiu to susivėlu- 
sio, nešvaraus katino... Ne... 
Man prisieidavo šauti briedžius, 
mešką... Trjs metai atgal aš len
ktynėse dargi nušoviau arklį. 
Pagalios, aš esu dalyvavęs ka
rėje — tegul velnią)!.. Ne, ne, 
bet tai neprilygsta anam. Sa
vo gyvenime aš neužmiršiu to, 
kaip staigu mano sielą užtvenkė 
tamsi, nepermatoma, neužčiuo
piama, bet kartui rusti ir neper- 

Oh, tas kruvina-

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. 1 Diplomai. 
Ix*ngvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti snknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kalnų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra G AT VI

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

sija, nevirintoms pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rtibežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
rninėtoą aj duolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas Lsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
srnJ$.al V* bnksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
r* ir llrlkl¥ visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
1-rnn KNSTTTUTION J. Baltrenns, Prof.
1709 So. Halsted St^ TVephone Canal 6417. Chicago, III.

*
.i

HflSTERi
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DR. G. M. GLASER

VUNATINIB BCGI8TBUOTAB BUBA8 AFHBKOBIVB ANT BKIDGBPOBTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS .
Akiniai ank*o r*muo*« nuo 88.08* ir aa- 
ffičiau. Sidabro rėmuo** nuo 81.00 ir 
auglčiau. Pritaikom* akiniu* tildyk*. 
Atminkit: Galvo* sopėjimą*, n*rrilk» 
maa. akių skaudėj ima*, ui vilkima* tr 
tt. yra vaisiai* {vairių ligų, kuri* gali 
būti prašalinto* garu akinių pritaiky
mu. lityrlmas uidykg, j*l pcrirtl ar 
■kauda aki*. Jai jos raudono*, jai gal- 
vat sopai, 3«1 matui. Jai idcla
K>g*t*a. net&k ilsriau. o Jloaicolc —
aptiekoj. ktri* kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai tildyk*. Atmink kad maa kai 
nam gvarantuojam akiniua ir khnlda- 
n am garai prirankam.

a. M. MQB8IBOrr, Bkeparta* Optika*,
Jai fra »ar»ato Ir reikalaujat* patarimo arba vairių, ateikit pa. mni Al buvau ąp- 
ttekorta* Rusijoj viri M matu. 0 Marikoj 10 asrių. Al duodu patarimu* DYKAL Galia 

rakomanduoju tik GERUS daktaru*. Al **a 
814* SO. MORGAN 8T.. CHICAGO, DLL.

PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos gcriiuisis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki J5 centų mažą buteliuką ir iki 65 centų 
didelį. '
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pągelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę čienią.
Šią seną tikrą gyduolę gausite visuomet tokiame 
pakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
butų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 
„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PAIN-EXPELLERIS parduodamas visosą^ 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš mų-. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių

dvigub'ai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO

74-80 Washington Street, New York I

ntlUTniTi 1 nrnni nirrtrarii m t

Tel. Yards 3654.

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

Ant antrų lubų.

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

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

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

Telefonas Yards 1546.

TELEPHONE YARDS 2721-

DR. J. JONIKAI? 1$
Medikas ir Chirurgas

3315 S. Halsted St., Chicagr

THE HEW RIVER COMPAKY
Operuoju 15 kasyklų The Nevv River anglių kasyklose, kurių 
daugiausia yra prie dviejų gelžkelių, duoda ger^ parūpiniiny 
kuru ir, kasdieninį darbų. Geros mokyklos, bažnyčios ir tt. 
Parduodu darbininkams namus lengvu išmokėjimo budu. TU
RĖDAMI PASTOVŲ DARBA GERI ANGLIAKASIAI UŽDIR
BA $100.00 iki $125.00 KAS DVI SAVAITE Gali panaudoti ke
letą gerų angliakasių, tiktai geri žmonės kad atsišauktų. 
Jeigu jųfi susalę užinteresuoti rašykite arba atsišaukite savo 
prigimtoje kalboje j P. O. ANDERSON,

McDonald, w. va.

I5Y5TEM

Čia YraJūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau

gi a up inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialia skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Deslgning School
J. F. Kasnicka, Perdėtinis 

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

IPEARL QUEEN 
KONCERTINOS

Dabar yra patvirtintos ir varto* 
Jamos daugumos lietuvių, kurie gra^ 
jija koncertiną ir augštai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertai!, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri iisinah 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Ce. 
1540 W. 47tli St.. Chicago, 1M.

Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St kertė 12 ei. 
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. Nedegio
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 127>.t

Sena* Roiaa Gydytojai Ir Chlnirfaa. 
Specialistai Moteriikų, Vyriikt) Ir 
Vaikiokų, taipgi Chronilkų Ligi.
OFISAS: 157» Milwaukaa Ava. 

Kampas North Avė , Kambary* M*.
VALANDOS: 8:80 iki 10 ttryte 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki • vakar*.

TA. Armitage 984

........... .......................... ....  ■ .. —

Vyrišką Drapanų Bargenai 
*Nauji neatimti, daryti ant užsa« 

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamini 
tų overkotų.

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

Atdara kasdieeą, nedaliomis ir va
karais.

• S. G O R D O N
1415 S. Halsted SU Cblcaac. M,

l 
t... " -.........—..........—. ..............

TELEPHONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3825 So. Halsted St, Chicago.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams Maoma* per 10 m*, 

tų kaipo patyru* gydytoja*, chirurgą* 
Ir akuleri*.

Gydo aitria* 1* chronilka* Kasa, vy
rų, moterų ir valku, pagal naujanata* 
metodas X-Ray ir kliokiu* elektra* prie
takų*.

Ofisą* ir Labamtorljat IMS W. lltk 
BL netoli Ftab it.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr 
B 8 vakarai*. Telephone Caaal ŠUO. 
GYVENIMAS < 8412 8. Halried Iftrest 

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.
t____________________ ______________________ 1

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Su v. Valstijų pilietis, bet no- 

• rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotime).

^NAUJIENOS”
1840 S. Halsted Street, Chicago, III.

r

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 ji yra taip svarbu ir inte
resinga, nes jis paduoda kaipo pavyzdį, del- 
ko įvyksta sukilimai.

Siųskite reikalavimus šiuo adresu:

*

I

DR. A. J. KARALIUS
Gydytojas Ir Chirurgas 

X-SPINDULIAI 
2121 N. Western are. 

Valandos: 9—12 ryte; 2—9 
▼a kare.

Specialiai
Pabaigęs.

Northern Illinois Cole- 
gija Pritaikymo Akinių 

Gerumą Stiklų Gvarantueju
Vah>**dos nuo 5 iki 9 vakare.

Dr K. NURMITIS Oph. D.
1617 N. Robey St., Chicaga. 
Knmp. Milvvaukee ir North av.

Tel. Humboldt 4613.

. ....................... i i i n’^gg 
mnine M Alf Vlf 

Vakarinė M VIA 1 U
Jei nori rreitai Ir pasekmingai Išmokti Am 

Akai kalbėti, skaityti ir raSrii, tai lankyk nrt 
mokyklą. Apart Aarh| kalbos, eis motinam 
Liotaviųkalbos S.VJsterijM UIAĮoiRMot 
Looku ” S.V.Valdybos PrtokybosToi 
Utynų n Gramatika*

Retorikos, hAritmetikos
Ir GKAMMARlr HIGH SCHOOL Kurst*.
■nančius toliau mokiname per telikus. Viskis 
riškltiama lietuviškai.
I American College PrųvatM) Šelmi '
13103 S. Halsted St. Chicago ku

Chicago, III.1840 So. Halsted St.,

Garsinkis ‘Naujienose’
ė 1 ’

4

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

BURKE BARBĖK ŠONU
612 W. Madison St., CMetgo
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NAUJI E N O 8, Chicago, III. trecia, Sausio 2, 1918,

Lietuvos Atstatymo Bendrove no sero ; aina 10 dolerių. Vienai y patai [ 
parduodama 5 Šerai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius Į 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru-į 
bliu kursas. ' L1THUANIAN DEVELOPEMENT CORPORATION gy;H>»,ve.>NEw>oRK Į

BSME*

LtilCAdOS ŽINIOS Didelis Maskinis Balius

tainėje. kol h -

mi’engė pasilinksminimo va l ai pirmas, gir-

i , ‘ J mingai buvo atvuizidintas; tai\akaro programas buvo gandĮ
turtingas, ir išpildyta jis. apl.i-J 
inai imant, vidutiuiai. Vakarui 
programas buvo atidaryta nau-l 
juoju Rusijos himnu, kurį išpil i

\ ilsios ir II. ir tl.

Buvau tame vakare ir ma-

i h -»• •• ♦♦ i i » • i vvkęs, suvis nekalbant apie pakalbėti įSauįienu redaktorius,1 ... .
Ii veikalą, vaidino, nu kaip 
ir \ isi musu lietuviški lošėjai- 
mylėlojai. Nei perdaug prastai, 
nei gi rai. Kai-kur dargi darv-

(augiausia kalbėjo apie organ

sminimo vakare yra nedėkingas 
darlias.. č.ia susirenka daugiau
sia jaunimo, kuris, rodos, taiii 
ir laukia, kad juo veikiau užsi-

vu> apsisukti kartą-kilą

Mano manymu. .1. B-is buiil 
geriau pasitarnavęs ir rengė
jams ir laikraščiui. įeinu jis bu-

ą susirinkusieji gana ramiai iš 
slau.se kalbėtojo, ir plojo jam.

buvo.

buvo taipjau reikalo girti

REIKIA DARBININKŲ
I Dr. A. R. Blumenthal j

cijų. duetų, monologų, dainų ir 
tt. Iš jų užvis geriausia susirin
kusiems paliko p-lės Aldonoj 
krušaitės ir p. .1, Grušo duetas

Musų reporteriai turėtų dan
ui prisilaikvli teisybės, o ne

orm -» m
k

rokavimais.
Nuo Red.—

M. T i

špildt vieni geriau.
vakaras

nių buvo pilnutėlė Mel 
svetainė. Keikia todėl Ii 
kad rengėjai turės gra

cino. —K. Jainontas

šiai įtarti asmeniškumu.
kili buvusieji tame 
mums irgi pranešė, kad

pavykusiu iš buvtisių "Birutės” 
vakarų, o ne aplamai visų va
karų. Taigi ir jo pagyrimai ner i

'aldžiakalbiai kritikai.
Aš niekuomet nepritardavau 

tiems musų reporteriams, kurie,! 
kaip yra sakoma, “tik okazijų

met tik man prisieidavo skaityti 
lu rėceuzijas, kuriose* jie sten
gėsi parodyti savo didelę išjnin- 

viska nuo nrndžios iki n.o-

surengė t. v. “naujų metų vaka-

Vakaro programas veik išim-

neveizint ar

kuoja.

ar ne aš norėdavau sudrausti 
juos. Tie "okazijų” jic.škan- 
tįs kritikai dažniausia vadova
vus asmeniniais išrokavimais:

Juo dažniausia jie atnešdavo ne 
gerą. bet tik nesusipratimų lai
kraščiuose ir draugijose.

macijų, kuri išpildė vieni vaiku
čiai. jei neskaityt socialistų ir 
liet; Vyrų chorų ir dialogo. Tie 
jaunieji musų “žvaigždės” savo 
užduotis išpildė kiek to gali
ma reikalauti nuo“kudikiu V'
vidutiniai. Susirinkusieji ypač 
plojo broliams Briedukams ir 
mažajai panelei Kulikauskaitei. 
Pastaroy, beje, aplaikė dargi
gyvų gėlių bukietų.

VAIKŲ DIENINĖ GLOBA 

Subatoje, Sausio 5 d., 1918 
MICKEVIČIAUS SVET., 3312 So. Morgan St.

REIKALINGA 2 patyrusių mote
rų prie išskirslv mo sukl ikusių sku
durų, gera mokestis, ir pastovus «la- 
rbas: taipgi vyro dirbti į dirbtuvę.; 
Gera mokestis. Atsišaukiie i } 
(Jiicago VVool and Cottoii Stk, Co.. 
1501 So. Peorią St., Chicago 

L. Libėrman, Manu.
AKIŲ SPECIALISTAS 

Akle Egzaminuoja Dykai

t 1

■' V-

•

A
į.

Apsvarstykit 
Gerai.

PARDAVIMUI

DOVANŲ UŽ $500

Bcl rengėjai suvis nerugojo: 
“Taj-ta šimtinė bus kaip rip
ka! pasakė vienas jų. O aš špė- 
ju, kad jiems liko bent pora tų

gon žinomasai “kovotojas su 
velniu” evangelikas Billy Sun-

kanuo-

tise' radosi 11 žmonių c
juos kampan, biogdariai iškrau
stė j|ų kišenius ir, “susikolekta-

Nubaudė tris 
“daktarus”.

baudė tris 
išdirbėjus 
šimtu dol.

PASINAUDOK1TE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Chięa- 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted si. 
Chicago, Ilk

za. Bet. .. mes turime kitą “kri
tikų" rųšį, kuri taip jau daro 
žalos musų judėjimui. Tai sal- 
dziakalbiai kritikai. Tos rūšies 
kritikai nieko Bepeikia. Kiek-

chorai padainavo, nu irgi nei 
šio nei to, nors nuo jų turėtume 
teisės reikalauti truputi daugiau. 
Ir viename ir antrame chore, 
matyt, yra gerų dainininkų. 
Tik... jie turėtų truputi “pamik
lini” savo balsus... Ypačiai liet.

Kuris tik pasirodo ant 
čiaus,” jiems yra ųabtis.

menkiausios vc- 
p a žiba musų

literatūroje, žodžiu, jit ins vis
kas gera, niekur jie nepastebi 
jokių vdu- trukinu u.

lošėjai butų vengę “gražinti” 
jį šuns “kringeliais” ir “ka- 
runkomis.” Tokiu dalvku, ži-

C- » l ’

Bet argi visa tai tuč tuojans rei-

prisimena los rūšies "recenzi
ja , tilpusi “Naujienų” nr. 310.

perdaug. Abi Mildos svetainės 
buvo kiiNŠtinai prisikimšę. l)au-

r utį surengtų cieilikai tur būt nori apsudyt

iškilmingas Balius
Rengia Lietuvių Darbininkų Sąjungos Draugystė 

Subatoje, Sausio-Jan. 5 d., 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23 Placc. 
Pradžia 7:30 v. vak. Gera Muzika. Inžanga 25c porai 
Meldžiaine atsilankyti kaip jaunus taip ir senus, mažus ir didelius. 
Netunurškilc ne vienas Kviečia visus KOMITETAS.

LMPS. 9 kp. Choro repeticijų šir
die. sausio 2, nebus dėl choro vedė
jos, p. Gugienės, negalėjimo atvykti.

LSJf. 217 kuopos, Indiana Harbor, 
Ind., mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj. sausio 2d.. 1918 nu A. Mi- 
kalovičiaus svet., 2112 — 137 gatv.
šliaukykite paskirtu laiku, nes turi
me daug svarbių reikalų apsvarstyti. 
Taipgi kviečiame ir tuos, kur no
rėtų. įslot kuopom Bašl. P. Matonis.

LSS. 12 Uos kuopos susirinkimas
nėde, 500 Manuman SI. Visi draugai 
ir kli augės maitinėkite atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.’—Org. B. K.

ASMENŲ JIEšKOJIMA!

ENTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą 
čios setas, tikros skuros. už $20. Vė
liausios mados valgo|nojo kambario 
rakandus, 2 jiuikiu divonti 
port, taipgi .$,>25 pianą su 25 m. gva- 
rancija už .$115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00.! šis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur Jus gyve-į 
nat. Viskas vartota vos 9 savaitei. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojans. G\ veninio vieta. 1922 
So. Kedzie avi*., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

RAKANDAI

Gyvenimas yra ttl. 
čias, kada pranyksta 
regėjimas.

Mes vartojam park
rinta Ophtbalmomsl' 
•r. Ypatinga doaca 
atkreipiama | va ikse 
Valandos: nuo • ryte 
iki • vakaro ; 'nedtM. 
nuo 10 iki 11 tfieM-

Kampas 47 St.
Telephone Yardi 4317

Ar galima 
kitur deiman

to žiedus pi

Ar galima 
Elgino laikro
dėlius pigiau

Ar kitas au
ksučius galėtų 
jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurie 
žino. Šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

4 . Telephone Drover H9i$12.».OO sekly-j

|Dr. A. A. Roth
daven-; RUSAS GYDYTOJAS Ir CHIRUBGAI

Specialistu Moteriikf, Vyriikc, Vaiki 
Ir visi ehroniikt llr^.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—S po ptat^, T— 
vakar*. Nedčldienials 10—I po pl**> 

3354 S. HALSTED ST., arti 34 lt 
CHICAGO. 1LL.

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

Prie Milwaukee ir Nortb Avės.

KIŠENINIS

P. Remi (’.oal kompanijos oli-

Drąsus Banditai.
Penki nežinomi biogdariai

kandis uzyaKar nu- 
palenluolų gyduolių

kiekvieną po du 
ir teismo lėšas. Par-

riant kitokias, negu jiems lei-

Pajieškau savo 
moters Antani
nos Globienčs— 
I .ukausk\lės ir 
dukters 3 melų 
Stanislavos, l’ž- 
mirškile praeitą
nigai. Gyvensi
me gerai. Jeigu 
kas patčmysiie 
kur jos randasi, 
pirmas, už tikrą 
pranešima gau

site $5 dovanų

I’ujieškuii Slanishivos Jonaitis, pi
rmiau gyveno Chicago, III. Kas ją 
žino malonėkite pranešti arba ji pu
ti malonės atsišaukti. .1. Subačius, 
19621 Edbrook Avė., Chicago, III.

Pajieškau savo brolio Juozapo Ma
itino, Suvalkų gub.. Marianipolės pa
vieto, Senos Rudos kaimo. Jis pats 
tegul atsišaukia arba kas jį žinote 
praneškite man jo adresą:

M. S. Matonis, 
Camp Rike ('.o. G. 347th Inf.

I.iltie Rock, Arkansas.

Divonus 9x12, $8, fiiinnkas, tapytus 
paveikslus ir (t. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. VVeslern Avė., 
Chicago, III.

JAUNA PORA turi parduoti pui-

Už .$50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais pbonognafą, 2 Jewel 
points, ir recordus, tiiipgį puikų pi
aną 10 metų gvaranluotą ir ir kc-

Dr. Ramser
AKIU SPECIALISTAS

Prirenka visiems tinkamus akinius, egzami 
nuoja ir patarimus duoda d^kai.

7S6-89 Mihvaukee avė., arti Chicago ar. 2ro» 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 iiryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 išryto iki 2 po pieta

Tel. Haymarket 2484.

ŽODYNĖLIS

Lieluviškai-Angliškas į

vonus, $9.00; misinginės lovos,<$22; 
komodas, .$12.00; valgomojo kamba
rio setas, <$250.00 victrola, deimenti- 
nė adata ir rekordai $55, $850.00 
player piano už $210.00, Vartota 
vos 90 dieną.: 301!) Jackson BTvd.,! * 
arti Kedzie Avė., Chicago. I Į Akinius už nebrang

NAMAI-ŽEMĖ

Egzaminuoju Akie ir priskiriu 
;ias kainas.

Dr. Optikas

PARDAVIMl'I pagal jųsų pačių iš
gale, arba išrandavoju 10.038 akrų. 
Puiki kviečiams sėti žemė, arti Salt 
Lake, l'tah; visos mašinerijos. įran
kiai, arkliai, karvės, namas, rakan
dai ir lt. Mr. KRANKI. IN, 
102 Saratoga Uote), Chicago, Ilk

K. MICHALOWSKI
3303 S. Morgan St.

AUTOMOBILIAI

Angliškai-Lietuviškas
Talpina savyje reik a- f 

lingiausius, kasdie var- I 

tojamus, žodžius. La- I 

bai paranki knygutė ne- J 
šiotis ir kiekviename Į 
reikale pasinaudoti. |

Kaina 50c paprastu $ 
ir 75c geru skuriniu ap- į 
daru. i

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

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

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

Pa.įieškau pažįstamo Prano Rakš- 
gub., Telšių pav., Ilakių 
Meldžiu atsišaukti, arba

1 čio, Kaimo 
parapijos, 
kas žinote, praneškite jo adresą.

draugams ir pažįstamiems, kur sunnv Sidc

Šiuo norime ištarti savo inia- 
širdu ačiū visiems giminėms.

21 d.), o ypač Kliubui, kuris nu
pirko velioniui lotą 'Tautiškose 
kapinėse ir padėjo ant jo kapo 
gyvų gėlių vainiką, kuriam, be-' 
je, pinigus suaukavo patįs drau
gai, žodžiu, ačiū visiems,, ku-' 
rie tik tuo ar kitu prisidėjo 
dalyvavo min. laidotuvėse.

Sesuo Virginija 
Kazys čiurai.

lUCHEg."-S—J—-—-——?

Pranešimai

ir

LSS. 228 kuopos, Harvey, III., 
susirinkimas įvyks seredoj, sausio 2 
d., 7 vai. vakare, 15713 Halsted St. 
(Pheonix), Harvey, III. Visi nariai 
malonėkite pribūti laiku, nes turini 
svarbių reikalų aptarti S. Venckus.

Roselando, Weat Pult mano ir apie- 
tinkės draugijos šiuo pranešam, kad 
mes, LSS. 23;> kuopa iš West Pull- 
mano. rengiame vakarą sausio 27 d., 
1918, K. of P. Svetainėj, 11037 Mi- 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų vei
ksnių dramą “Paskutinė Banga”, už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te lą dieną nerengti Joto panašaus 
vakaro, kad neužkenkus vieni ant
riems. Rengimo Komitetas.

Soc. P. 16 war<lo nepaprastas su
sirinkimas įvyks seredoj, sausio 2 
d., 7:30 vai. vakaro. 1815 W. Divi- 
sion SI.—Visi privalo atsilankyti:— 
turės Imt išrinkta rinkimų kampa
nijos komisija. —Valdyba.

Cicero, III. LSS. 138 kp. met. susi
rinkimus įvyks seredoj, 2 d. sausio, 
1918 nu., I ainoliuno ir Gudgąlio sve
tainėje, 1 117 S. 49th Avė ir T5 gat
vės, 8 vai. vakare.—Draugės ir (Įran
gai malonėkite susirinkti laiku: yra 
daug svarbių reikalų. Atsiveskite ’no-

LSS. 22 kp. metinis susirinkimas 
įvyks ketverge 3 sausio 191$ m. 8 v. 
vakare, M. Meldažio svetainėje, 2212 
\V. 23rd pi.—Visi nariai malonėkite, 
atsilankyti paskirtu Jaiku ir atsive
skite prirašyti naujų narių. Valdyba

LSS. 20! kp. East Chicago, Ind. — 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, sausio 3 <1. K. Grikšo svet. — 
Visi draugai kviečiami atsilankyti,

gos centro reikalai ir lt. Nepamirš
kite ir naujų narių atsivesti.

Komitetas.

Pranas Roti’, 
Utah.

su mvlimo brolio a.a. Dominin-
4 K

K()STANTINAS RAUDON IS 
Miręs Gruodžio 22 d. 1917.

County ligonbutyje
Jo broliai: Bagdonas ir Juo-

siu >—A n d r ia usk i e n ė—- B r < >ok i y - 
n’e, N.Y.,, lai tuojans • atsišau
kia šiuo adresu:

Lifiid. Aidiįpavičia, 
712 \V. I9lh Plaee, Chicago, III.
Jeigu giminės neatsišauks iki 
Sausio 6 dienai, tai miestas 
pats apsiims jį palaidot.

Norintieji apie velionį pla
tesnių žinių tesikreipia virš
ui i net u adresu.

REIKIA DARBININKŲ
M aa ■ ■ Vyrams ir Moterim* VI-II ■ M H II I SOKIOS rųfcies metalo| | U K n U | arba tne.lĖio dirbamose

|| U 1^ I Kapose, fabrikuose, ho-
teltuose, restoranuos, sa- 

Aunuose, ligonbučiuose, raktinėse, sankrovose, 
namuose ir tt. Pamatykit inusų DIDELI »u- 
raių. Otriausios mokestis.

Advance Employment Exchange 
2-ras uugštas—179 W. Washington st

RE1KALAUJAM 10 patyrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas. l>. GOLDMAN, 
1820 \V. t llli St., Chieago.

RIJKALINGA mergina prie taba
ko plėšymo. Darbas nuolatinis ir 
gera užmokesnis. Atsišaukite: 
2156 \V. 23rd St., Tel. Canal 4019.

PATCMYKITE! Reikalingi moters 
patarnauti naipuose laike ligos, taip
gi baliuose arba vesetijose, kreip
kitės į mane. A. DOBKIEAVICZ, 
3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas/Yards 3111.

REIKALINGA gerų dailydžių lie
tuvių. Darbas geras, lengvas, šva
rus ir pastovus. Kreipkitės:

Jonas Bernotaitis,
13!) N. Jackson St., \Vaukegan, III.

REIKALAUJAMA karpytojų ir lei- 
beriu. Atsišaukite. į

LĖOPOLI), COHEN IRON CO.
3lst and Flotnan Avė., Chicago.

PARDUODAM labai pigiai troką, 
nedidelį; butu labui geras dėl gro- 

l'aip put turiu nauju l.imi- 
,'int septynių sėdynių,

sernrs biznio ir taip pat dėl kitų 
biznių
zeną inicle
parsiduoda labai pigiai; ir dar vie
no naujo autoinobiliaus viršų turiu 
ant pardavimo. Išeinu į kariuomenę. 
Atsišaukite šiuo adresu:

3305 S. Halsted St., Chicago, Ilk 
(Garages—3237 Anburii Avė.)

MOKYKLOS

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys-
lybos teisių, Suv

stenografijos, typewritmg, pirk- 
.^__s teisių, Suv. Valst. istorijos, a- 
belnos istorijos, geografijos, poliu- 
kinės ekonomijos, pilietystės, dailia- 
rašystės.

Mokinimo valandos t nuo B ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30. iki 1:30. 
3106 So. Halsted St., Chicago, III

•<

Didelis
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 lokį pat dai
ktą gauti pigiaus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
tee”, kad pas mane 

auksą pirksi, tai 
Jlauksą ir gausi. Jeigu 

kas darodys, kad mano 
daiktas rie toks kaip aS 

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

miaus, visi yra užganėdinti. Jei ne
ikite, pasiklauskite tų, kurie pas. ma

ne perka, nes VVestsaidicčiai beveik 
dekvienas 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.

Lictuvys Gydytojas, Chirurgas 
n . GYVENIMO VIETA: 

321)3 So. Halsted SI.,

OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: I 8 vakare; m- 

dėldieniais 10 -12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

GARSINKIS N? j

(TFiian a •
1900 S. Halsted St.

Virgoj Bischoff’o Aptiekot.
Telephone Canal 114.

Valandos 3—6 po pietą 
Tiskiriant Nedėldieniua ir Seredai

Ka-tik išėjo iš spaudos

D i 1 g i O

Telephone Yartis 5032

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan StM Chlcagn 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 li

pyto ir nuo S iki S vakar*. |

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

Kaina 15 centu.£

Gaunama “Naujienų”

I Tel. Drover

Dr. C. Z. Veze
Lietuvis Dentistas

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 i 
Nedaliomis pagal sutarimu

4712 So. Ashland Ava.

RANKVEDIS 
ANGLIŠKOS

KALBOS
Praktiškas Budas Išsi
mokinimui anglų kalbos

• *

pačiam per save, be pa- 
gelbos mokytojaus.

Kaina $1.25.
Tvirtu apdaru $1.50.

tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Galima gauti Naujienų 
Administracijoje,

1840 So. Halsted Street 
Chicago, III.

i

slau.se

