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Rusiyvokieiiu taikos 
tarybos pertrauktos?
Rusams nepriimtinos vokiečių 

taikos sąlygos
kokiomis nors kitomis sąlygo
mis, aš pranašauju, kad pasira
šančiais po tokia , taika bus ne 
bolševikai, o priešingų jiems po
litiškų partijų žmonės”.

Iš Daily Nexvs korespondento 
žinios neaišku, kada ivvko ini- 

i »

tingus, kuriame kaip jis sako, 
liko pertrauktos taikos tarybos. 
Galbūt kad pranešimas mena 
pertraukimą tarybų keletą die
nų atgal, kada svarstymai liko 
atidėti.

Tarybos pertrauktos?
“Aš turiu privatiškų ir užti- 

kimų žinių apie pertraukimą 
taikos tarybų, kas parodo nea
bejotiną bolševikų siekinių sąži
ningumą”. sako korespondentas 
utarninkc išsiųstoj žinioj. “Cen- 
traliuės valstybės bandė padary
ti smulkmeniškeshį pranešimą 
apie sąlygas, iš kurio pasirodė, 
kad jie skaito Lenkiją, Lietuvą. 
Kurliandiją ir tt. jau nuspreu- 
dusiomis savo likimą. Jie parė
mė savo reikalavimus Ukrainos 
pranešimu, kad ji nepripažįs to
kiu laikos tarvbu. kuriose nebus 

C • t
oficialiai atstovaujama. Jie rei
kalavo. kad jų garnizonai butų 
palikti Rygoje. Liepojoje ir ki
tose strategiškose vietose.

Rusai nenusileidžia.
“Rusijos delegacija, veikda

ma pagal nedviprasmes instru
kcijas nuo ladševikų valdžios, 
užėmė griežtą poziciją. Ji pa
sakė, kad apsisprendimas yra 
negalimas kol paskutinis vokie
čių kareivis neapleis šalies.

Tyčiojasi iš vokiečių.
“Tolinus jie pasityčiojo iš vo

kiečių. klausdami ką jie mano 
daryti. Jie paklausė, ar jie ma
no paimti Petrogradą ir maitin
ti 3,000,000 badau jaučių žmo
nių, ar nuginkluoti revoliucinę 
šalį, kurioj kiekvienas darbinin
kas turi šautuvą. Jie taipgi pa
klausė. ka vokiečiai mano pa- 
sakyti savąjai demokratijai, ku
ri porą mėnesių atgal protesta
vo prieš manomąjį aneksavimą 
Lenkijos ir Lietuvos.^ Jie patč- 
mijo, kad jie buvo nustebinti, 
jog net Prūsijos junkeriai turė
jo tokią drąsą.

“Vokiečiai paprašė laiko ap
svarstymui ir maldavo, kad apie 
šį stovį tarybų nebūtų skelbai- 
ma. Rusai atsisakė tai daleisti 
ir apleido Brest-IJtovską”.

Vokietijos karės tikslai.
Sulig Exchange Telegraph Co. 

pranešimu iš Petrogrado, Vėli
mai! Pavlovič, nebolševikas, na
rys Rusijos delegacijos Brest- 
Litovske, sako, kad Vokietijos 
pozicija kaslink paliuosnvimo 
užimtų Rusijos teritorijų prigu
li išimtinai nuo bolševikų val
džios santikių su Ukraina ir ka
zokais. Jis taipgi sako, kad jei 
talkininkai atsisakys tarties a- 
pie visuotiną taiką. Vokietija 
neskaitys savo užreiškimus bol
ševikams ją surišančiais.

Pavlovič sako, kad Vokietijos 
pamatiniu karės tikslu yra su
tvėrimas ekonominio sąryšio, 
besitęsiančio nuo Hamburgo iki 
Persijos užtakos, suteikiant Tu
rkijai ir Bulgarijai, su tūlais ap- 
rubežiavirnais. tokią pat pozici
ją, kokią ątžirna Australija ir

i nie translation filed xvith the post- 
uiaster at Chicago, Januarx 3, 1918, 
as required by the act of Oet. 6, 1917.

VOKIETIJOS TAIKOS 
SĄLYGOS NEPRIIM

TINOS.
_____ a

Jei Vokietija sp irsis, rusai 
darys taiką su Vokietijos 

socialistais.

PETROGRADAS, sausio 1 
(suvėlinta). - - Rusų taikos de
legacija siandiy sugrįžo į Petro
gradą ir davė 'pranešimą bend
rame centralinio Darbininkų ir 
Kareivių Atstovų 'Karybų pildo
mojo komitete ir Petrogrado 
Darbininku ir Kareiviu Atstovų 
'tarybos posėdyje apie bėgi tai
kos tarybų Brest-Litovske.

Narys Rusijos delegacijos. 
Kamenos perskaitė Vokietijos są 
lygas, kurias jis apibudino, kai
po parodančias centralinių val
stybių tikrus amksavimo ple> 
ims ir kartu užreiške. kqd jos 
nėra priimtinos dabartinėje fo
rmoje.

Jis pridūrė, kad sąlygos nė 
nebuvo svarstomos.

“Jeigu po atnaujinimui taryj 
bu”, sakė jis. “Vokietija spirsis’ 
ant šių sąlygų, Rusija Rykis ta
iką ne su V okietijos imperialis
tais, bet su žmonių atstovais — 
\ okietijos socialistais”.

Truc I ranslation filed \vith the post- 
niastrr at Chicago, January 3, 1918, 
as required b\ the act of Oct. 6, 1917.

TAIKOS TARYBOS 
PERTRAUKTOS?

Rusai nesusitaikė apie Lie
tuvą ir Lenkiją ir pertra
ukė tarybas, sako kores
pondentas. 

-------
LONDONAS, sausio 2. Su

lig telegrama nuo Petrogrado 
korespondento į Daily Nesvs, 
pasirodžiusia šiandie vėlesnė] to 
laikraščio laidoj, bolševikų val
džia pertraukė taikos tarybas 
Brest-Litovske, dek i Vokietijos 
pažini ų j Lietuvą ir Lenkiją ir 
deiei priešo pasiūlymo, kad gar
nizonai pasiliktų Liepojoje, Ry
goje ir visur kitur.

Sąlygos nepriimtinos

Žinia paduoda ištraukas iš 
straipsnio, tilpusiu bolševikų 
laikraštyje “Izvestija”, kuriame 
svarstoma “apie naują atmainą 
laikos tarybose”.

Straipsnyje sakoma, kad dė
lei spaudimo iš apačios, vokie
čiai buvo priversti sutepti savo 
lupas su formula, iškelta socia
listų karės pradžioje; bet Vokie
tijos imperialistai nebūtų impe
rialistais, jeigu jie (nebandytų 
atsiimti faktiškai tai. ką jie grie
ždami dantimis pasakė žodžiais.

“Rusijos revoliucija negali 
priimti jų sąlygų pasilaikyti Le
nkiją ir Lietuvą. Tik jus pa
bandykite* tai. ponai!” įsako Iz- 
vesti ja.

Bolševikai nepriims 
vokiečių sąlygų. •

Kpres|>ondentas sako, kad 
bolševikų tikslu yra pasaulio 
revoliucija už taiką jų sąlygo
mis, kuriomis jie mano paminti 
visus imperialistus. Korespon
dentas tęsia:

“Ir jeigu galų-gale Rusija bus 
priversta padaryti atskirą taiką

Kanada jų ekonominiuose ry
šiuose su Anglija.

Pavlovič mano, kad Vokietija 
už paliuosavimą Belgijos ir už
imtosios šiaurinės Francijos ti
krai reikalaus evakuacijos Me„- 
sopolamijos, Arabijos ir Palesti
nos, ir jei centralinių valstybių 
pasisekimas Italijoj tebesi tęs, 
jie reikalaus taipgi sugrąžinimo 
Tripolio.

Gali sutrukdyti tarybas.

Rusų delegatas Pavlovič taip- 
gj sako, kad Bulgarijos ir Tur
kijos delegatai, palyginus su 
Vokietijos delegatais, yra daug 
atkaklesni apie nusileidimus ir 
lodei jis mano, kad tokia jų po
zicija gali sutrukdyti tarybas.

Reikalauja paliuosavimo 
socialistų.

Daily New Petrogrado kores
pondentas kalbėdamas apie Ru
doko kalba sako, kad rus,ai rei
kalavo tuojaus paliuosuoti vi
sus Vokietijoj apkalintus socia
listus. Grafas von Mirbacb, vi
ršininkas Vokietijos politiškos 
delegacijos Petrograde' atsakė, 
kad tai yra politiškas klausimas 
ir kad delegacija yra įgaliota 
veikti techniškuose dalykuose. 
Korespondentas sako, kad rusai 
lėčiau spyrėsi ii' grafas von Mic
haelį sutiko perduoti reikalavi
mą Vokietijos valdžiai.

Korespondentas dar priduria, 
kad delegacija gal būt vėl bus 
pastatyta kėblan padėjimai! rei
kalavimu. kad daugybė civilių 
gyventojų, kurie tapo išvežti į 
Vokietiją ir ten verčiami dirbti 
butų paliuosuoti.

'I riu* Iranslation filed xv.il h the post- 
masler at Chicago, January 3, 1918, 
as i*equn*ed by thcuict of Oct. 6, 1917.

sNAUJA RESPUBLIKA 
RUSIJOJE.

Černomorskas sudaręs 
savo respubliką.

PETROGRADAS, sausio 1 . 
Juodųjų jurų apygardoj susida
rė nauja respublika Černo- 
jnorsk, kurios sėdynė buvo No- 
vorosijsk. Sudarytas koalicinis 
kabinetas, į kurį įeina ir konsti- 
tucionalistai demokratai (kade
tai) .—

(Černomorskas yra Trans- 
kaukazijoj ir sudaro ilgą siaurą 
juostą palei Juodąsias juras).

Ukrainos delegatai į Steigia
mąjį Susirinkimą ryto atvyksta 
j Petrogradą. Jokio bandymo 
atidaryti Steigiamąjį Susirinki
mą šiandie nedaryta. ’

Pritaria Finlandijos 
neprigidmybei.

Bolševikų žinių agentūra pa
skelbė, kad liaudies , komisarų 
taryba nutarė rekoinėnduoti 
Darbininkų ir Kareivių Atstovų 
Tarybai pripažinimą politiškos 
neprigulmybės Finlandijos res
publikai.

Paskirta specialu komisija 
rupinties reikalais atskirimo 
Finlandijos nuo Rusijos.

KIRVIU SUŽEIDĖ DU 
ŽMONES.

N Aibinėse peštynėse 
Roselande.

CHICAGO. Charles Paske- 
vitcli (lietuvis?) susipykęs su 
kitais, pagriebė kirvį ir sunkiai 
sužeidė du brolius Frank ir 
Theodore Brunblin. Pranu? 
padaryta keturios žaizdos, su
kapota galva ir pečiai, o Tadui 
perkirsta pečiai’ ir ranka. Visi 
trįs gyveno prie 209 E. 107th 
st., Boseland. Paskevitch pabė
go. jr 

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, January 3, 1918, 
as rcquircd by the act of Oct. 6, 1917.

Civilė karė Rusi
joj tebesiaučia

KAZOKAI MOBILIZUO- 
JASI PRIEŠ BOLŠE

VIKUS.

Kaledinas turįs 20,000 
oficierių.

LONDONAS, sausio 2. Ex- 
change l'elegraph Co. iš Petro
grado praneša, jog gauta žinia, 
kad bolševikai Irkutske, Sibc- 
rijoj, areštavo narius Amerikos 
geležinkelių misijos.

Iš Petfogrado į Times prane
ša, kad eivilės karės dvasia ka
zokų teritorijoje yra pakilusi ir 
kad visi gyventojai Dono klo- 
•yjc tapo sumobilizuoti. Visi 

vyrai karinio amžiaus yra po 
ginklu, o moterįs ir jaunieji di
rba užpakalyje linijų. Tūksta
nčiai reguliarūs armijos oficie? 
rių prisidėjo prie gen. Kaledino, 
kuris dabar, sakoma, turįs dau
giau kaip 20,000 oficierių.

Užėmė miestą.
Sulig pranešimų jš Petrogra

do apie civilę karę Rusijoj, ka
zokai be jokios opozicijos užė
mė miestą Alcksandrovsk ir nu
ginklavo bolševikų1 garnizoną 
(Yra keli miesteliai tminlįs var
dą Aleksandrovsk. j Arčiausiai 
kazokų teritorijos yra Ekateri- 
noslavo ir Stavropoliaus gub.).

Kili bolševikų pulkai, sako
ma, tapo nuginkluoti Orenbur- 
go kazokų vadu Kazatin, kuris 
sugrąžino ginklus, kada lx>lše- 

»kai prisiekė niekad nekariau
ti prieš ukrainiečius ir kazokus.

Kazokų komanduotojas Ros
tove praneša, kad bolševikai pa- 
liuosavo daugybę kares belais
vių ir juos apginklavo.

Bolševiku kareiviai vis dar t<*- 
c

belaiko dalį Dono kasyklų apy
gardos, bet negali pasiųsti ang 
lių į Petrogradą.

NORVEGIJOJ ĮVEDAMA
PORCIJŲ SISTEMA.

9

Perspėja žmones apie grę
siantį pavojų ir vargų.

- Į —1

CHRISTIANIA, suasio 2. - 
Su pradžia naujų metų Norvi’- 
gijos laikraščiai svarsto apie a- 
belną užrubežinę politišką situ
aciją, o ypač kaip galima butų 
susitarti su Suv. Valstijomis a- 
pie maisto exportą j Norvegiją.

Šiandie įėjo*galėn aštri porci
jų sistema, ypač miltų, duonos, 
cukraus ir kavos dalykuose. Už 
dviejų mėnesių »galbut prisieis 
dar sumažinti porcijas.

Valdžia laike naujametinių 
pamaldų perspėjo per kunigiją 
visą šalį oficialėj proklamacijoj, 
kad šiais metais gręsia pavojus 
ir vargas. Valdžia kviečia žmo
nes parodyti atsidavimą ir būti 
taupiais, kadangi maisto mažai, 
o pavojus Norvegijai likti įtrau
ktai karėn yra didesnis, negu 
pirma.

Laikraščiai kritikuoja val
džią, kam toji nepasako iš kur 
gręsia pavojus.

Truc translation filed with the pdst- 
inaster at Chicago, January 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

SUGRĄŽINO KONSTI
TUCIJĄ.

Monaco sugrąžinta 
% konstitucija.

MON'rE CARLO, sausio 2.
Monaco kunigaikš. Albert nauju 
metų dieną paskelbė patvarky
mą, sugrąžinantį konstituciją.

kuri buvo suspenduota nuo pa
saulinės kares pradžios. Tuo 
patvarkymu konstitucija pra
plečiama liberali škesnė j pras
mėj ir kunigaikštis pats susi
siaurina savo galę.

(Monaco yra visai mažytė 
valstybėlė palei Viduržemio 
jurą, Francijoj. Iki 1911 m. ji 
buvo absoliute monarchija. 
Tais metais kun. Albert sutei
kė konstituciją su visuotinu balę 
savimu išrinkta tautine taryba).

PASITRAUKIA ANGLI
JOS AMBASADORIUS 

WASHINGTONE.

Anglijos politika neper
simainys.

WASHINGTON, sausio 2. - - 
Pranešimas iš Londono sako, 
kad Anglijos ambasadorius Suv. 
Valstijose Si r Cecil Spring-Rice 
pasitrauks nuo savo vietos, ta
po šiandie patvirtintas oficia
liuose rateliuose.

Ambasadorius pasimatys su 
sekretorium Lansingu ir, mano
ma, praneš sekretoriui apie per
mainą. Sakoma, kad delei pa
sitraukimo ambasadoriaus 
Spring-Rice nebus jokių per
mainų Anglijos politikoje \Va- 
shingto.ne.

Truc translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, January 3, 1918, 
as rcquired by the act of Ori. 6, 1917.

PASITRAUKS IR DAUGIAU 
AMBASADORIŲ.

Reikalas “naujo kraujo”.

LONDONAS, sausio 2. Pa
skelbdamas’ kad Sir Cecil Spri
ng-Rice ir lordas Berlie galbūt 
pasitrauks iš ambasadų Washi- 
ngtone ir Paryžiuje ir pranešda
mas apie gandą, kad galbūt re
zignuos George Buchman iš 
Petrogrado ambasados, Daily 
Chronicle sako, kad yra “dide- 
1 i s reikalas įnešti 
n a u j ą k r a n j ą į tarny
bą, kuri senai persiskyrė su mo
derniškojo gyvenimo tikrybe”.

Laikraštis klausia, ar valdžia 
turi užtektinai drąsos padaryti 
naują žingsnį užpildyme šių tri
jų svarbių vietų.

NUTEISĖ 8 METAMS 
KALĖJIMAN.

Už sulaužymą armijos 
taisyklių.
r--------

ROCKFORD, III., sausio 2.p 
Kariškas teismas Grant stovyk
loj nuteisė 8 metams prie sun
kių darbų federaliame kalėjime 
Leavenworth, Kan., buvusį Chi- 
cagos laikraštininką H. Austin 
Simons, kuris ’buvo kaltinamas 
pabėgime iš armijos, vartojime 
nepadorios kalbos prieš ofięie- 
i^ų ir nepaklusnume. Simons, 
sakoma, buvęs Emmos Gold
man pasekėjas. Bausme sun
kiausia kokia tik buvo duota 
dezerteui ar “sąžiningam prie
šininkui” Grant stovykloje.

True translation filed with the post- 
master at Chicago. January 3, 1918, 
as require<l by the act of Oet. 6, 1917.
MUŠIS SU UKRAINIE

ČIAIS.

PETROGRADAS, sausio 
2. — Skelbiama, kad daugy
bė žmonių užmušta mūšyje 
tarp bolševikų ir Ukrainos 
spėkų mieste Smolenske. 
Tečiaus smulkmenų negau
ta.

SHELBVVILLE, UI. Va
kar sudegė naujas garažius su 
80 automobilių. Nuostoliai sie
kia $75,000.

Amerika skubiai siųs 
kariuomenę Europon

Suv. Valstijos turi 1,500,000 
kareivių

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 3, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

AMERIKA SIŲS KARIUO
MENĘ} EUROPON.

Ant kiek spėjama, bus siun
čiama Amerikos kariuo

menė Europon.

\VASHINGTON, I). C., sausio 
2. — Amerikos kariuomenė bus 
skubiai siunčiama Europon, di
džiausiais pulkais ir nuolatinėj 
Čilėj, ant kiek tas fiziškai gali
ma bus padaryti. Talkininkų 
šalįs taip sutaisys savo vežioji
mus laivais, kad pampinus rei
kalingus transportus. Pirkly- 
bos laivų budavojimas turi būti 
paskubintas. Bus padarytas 
bendresnis veikimas visų ka
riaujančių šalip, kad sudarius 
vienrt bendrą frontą prieš vo
kiečių autokratiją. Suv. Valsti
jų pąrcigos tapo aiškiai apibrė
žtos ir padaryta ja i rengimai jų 
išpildymui.

Tai yra principialės pasek
mės, kurįos paliečia Ameriką, 
dabartinės talkininkų karės ko- 

j nfereicijos Paryžiuje, kaip apie 
tai šiandie pirmu sykiu paskel
bė Valstybės departamentas.

Pageiba naujos talkininkų or
ganizacijos suvienodinimui lai- 

i x ų ištekliaus, įvykinta išgalė 
i pavesti “kuodaugiausiai galima 
įtalpos transportacijai Ameri
kos kariuomenes”.

Išdirbta pienai pasekminges- 
niam suvartojimui Amerikos 
laivyno ir padaryta sutartis su 
Anglios admiraltija jipie neku
rtuos pienus kovos su submari- 
noinis.

True translation file<l with the post- 
master at Chicago, January 3, 1918, 
as re<[uircd by the act of Oct. 6, 1917.

DAR 5 NEGRAI NUTEIS- 
/ TI NUŽUDYMUI.

Už Houstono riaušes.

f SAN ANTONIO, Tex., sausio 
2. - Maj.-gėn. Ruckeman šįryt 
paskelbė, kad paskutinis kariš
kas teismas nuteisė penkis neg
rus kareivius nužudymui. Jie 
buvo teisiami kartu su kitais ne
grais sąryšyj su Houstono riau
šėmis.

Nužudymas nuteistųjų bus a- 
tidėtas iki bylos neperžiurės 
prezidentas Wilsonas. Trįs iš 
15 teisiamųjų nuteisti 10 metų 
Leavenworth kalėjimai!, o sep- 
tvni —7 metams kalėjiman kie- 
kvienas.

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

KAMANTINĖJO 25 ŽMONES

Sąryšyj su Norfolk gaisru.

NORFOLK, Va., s. 2. — 25 
nužiūrėti asmenįs buvo kaman- 
tinėjami šiandie, tyrinėjant prie 
nepaprastų aplinkybių vakar 
kilusius gaisrus, pridariusiam 
Norfolk ui už $2,000,000 nuosto
lių. . Mažesnių nuostolių prida
ryta ir artimiems miesteliams 
Nevvport News ir Portmouth.

Krūvos ledų padengtų griuvė
sių, apsuptų kareiviais, jurinin
kais ir namine sargyba priduo
da miestui išvaizdą kariško sto
vio.

True translation filrd with the post- 
master at Chicago, January 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.
AMERIKA TURI 1,500,000 

KAREIVIŲ.

Prieš pabaigą metų tikisi 
turėti 2,000,000 kareivių.

WASHINGTON, sausio 1 
— Dėdė Šamas nešioja savo 
karės uniformą jau devynius 
mėnesius ir sekamos dabar 
yra jo karinės spėkos:

Armija
Kareivių buvo prieš

karę .....................
Dabar yra.................... 1,500,000
Prieš 1918 m. pabai

gą turės.............  2,000,000
Ikišiol paskiria karės

reikalams . . $7,519,866,116 
Dar autorizuota. . 2,000.000,000 
Apskaityta sekamiems

fiskalinius me
lams .... $10,096,126.594

Laivynas
I Jurininkų buvo prieš

karę .............  106,000
Dabar yra .........  300,000
Paskirta.......... $1,500,000,000

True translation filed with the post- 
n.aster ai Chicago, January 3, 1918, 
as rcquirCd by the act of Oct. 6, 1917.

2,500 ŽMONIŲ ŽUVO 
GUATEMALOJ ŽEMĖS 

DREBĖJIME.

Taip sako San Salvador 
laikraščiai.

SAN SALVADOR, SALVA
DOR, sausio 2. — Šio miesto 
laikraščiai rašo, kad nemažiau 
kaip 2,500 žmonių žuvo laike 
žemės drebėjime Guateinaloje.

True translation fikil with the post- 
inastcr at Chicago, January 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.
ITALAI MANO INTERNUOTI 

PRIEŠUS.

Nedarys jokio skirtumo.

RYMAS, sausio L ---I^a Epo
cha sako, kad Italijos Saldžia 
griebėsi ^riemotiių laike atein
ančių 1 ar 5 dienų internuoti vi
sus priešo valstybių pavaldinius, 
gyvenančius Italijoj. Jokių išė
mimų nebus daroma.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 3, 1918, 
as required by the act of Oct. 6, 1917.

STREIKAS UŽSIBAIGĖ.

45()0 Hamiltono darbininkų 
sugrįžo į darbą.

H^flLTON, Ohio., sausio 2 
— Paleidus iš kalėjimo už kau
ciją visus unijistus, kurie prisi
pažino nekaltais primetamame 
jiems kėlime riaušių., už ką jie 
ir buvo suimti, 4,500 darbinin
kų užbaigė penkių dienų strei
ką ir sugrįžo prie darbo.

Truc translation filed with tbe,post- 
master at Chicago, January 3, 19t8, 
as rcquired by the act of Oct. 6, 19t7.

IŠKASĖ Už $84,000,000 
AUKSO.

yVASHINGTON, sausio 2. —♦ 
1917 m. Suv. Valstios iškasė 4,- 
085,585 uncijų aukso, vertes $81 
456,600. Tuo pačiu laiku iškab
ta 74,244,500 sidabro uncijų. Si 
dabro vertė nepaduodama.
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del-gi kapitalistų spauda 
taip garsiai šūkauja apie da
rbininkų trukumą?

Todėl visų-pirma, kad ka-
Published Daily except Sunday by ^Unliatai o-pidžin kml hutuThe Lithuanian News Pub. Ine. pitailSiai geiGZia, KdU DUių

SO. HALSTED STREET1
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Užsisakomoji kaina:
ChicaMoje, nešiotojams kasdien pri
statant i namus, moka:

Savaitei .................................. 12 centų
Menesiui ....................... 50 centų

Miesto dalyse, kur nešiotojai nepa
siekia. dienraštis siunčiamas pačtu, 
ėmėjams išanksto užsimokčjus: Me
tams $6.00; Pusei metų $3.50; Trims 
mteesiams $1.85; Dviem mėnesiam 
$1.45; V ienaiu mėnesiui 75c.
Kitur, ne (’hieagoj, metams $5.0tff 
pusei metų $3.00; trims mėnesiams 
$1.55. Kanadoje metams $7.00. Vi
sur kitur užsieniuose $8.00 metams^

Del menamos dar
bininkų stokos.

Vis dažniau girdėt kalbų 
apie darbininkų trukumą 
Suv. Valstijose. Tūli pesi
mistai šneka jau net apie 
tai, kad dėl stokos darbinin
kų neužilgio reikėsią susta
bdyt daugelį dirbtuvių.

Tiesa, kad šiandie Ameri
koje yra darbininkų mažiau, 
negu t re jetas-ke tvertas me
tų atgal, palyginant su tuo, __ _  ______ _______
kiek jų reikalaujama. laikiniuose, kurie paskui prii- 

' ma rezoliucijas, išreikšdami 
• pageidavimą, kad trūkstan

čių darbininkų vietos fabri- 
■ kuose butų užpildomos par- 
> gabentomis iš užsienio jiego- 

mis.
Ta agitacija dabar prasi

deda* jau ir vakaruose. Jos 
aidas girdėt jau ir lietuvių 
spaudoje. Štai, ištikimas 
kapitalistų klapčiukas, “Dra 
-ugas”, vakarykščiame savo 
numeryje rašo:

Užuot moterų, ameriko
nai verčiau apsiima parsi
gabenti tinkamą skaitlių 
kinų darbininkų ir šituos 
pastatyti prie sunkesnių 
darbų.
Tie “amerikonai”, kurie 

“apsiima” (ne tik apsiima, 
bet ir trokšta!) parsigabent 
kyniečių ir pastatyt juos į 
baltųjų (brangesniųjų) dar
bininkų vietas, tai yra kapi
talistai. Kad jie verčiau 
nori kyniečių, negu moterų, 
tai aišku, nes kyniečiai yra 
ir už moteris pigesni darbi
ninkai.

Bet Amerikos darbo žmo
nės visai kitaip žiuri į daly
ką, negu tie “amerikonai” 
su jų sėbrais klerikalų orga
no redakcijoje. Darbo žmo
nės anaiptol negali geisti, 
kad pigus darbininkai užim
tų, brangesnių darbininkų 
vietas. Jie turi reikalaut, 
kad įstatymai uždraustų ka- 
jitalistams mokėt pigias al- 
ras darbininkams; tada pas 
kapitalistus tuoj išnyktų no
ras svajot apie pakeitimą 
vyrų darbo moterų darbu ir 
apie kyniečių parsigabeni- 

mą.
Nereikia duoties mulkint 

kapitalistų ir jų agentų kal
bomis apie “darbininkų sto
ką”. O reikia žiūrėt, kad iš 
darbininkų rankų nebūtų iš
plėšta tas, kas buvo jų iško
vota per ilgus metus.

vienos pusės, šalies industri
ja labai padidėjo pastarai
siais metais; iš antros- gi 
pusės, beveik visiškai pasi
liovė imigracija iš Europos, 
kuri pirma kasmet pristaty
davo šiai šaliai po kelis šim
tus tūkstančių naujų darbo 
jiegų; be to, nemaži vyrų 
tapo čionai paimta į kariuo
menę.

Darbo jiegu pareikalavi
mas padidėjo, o jų pasiūly
mas sumažėjo.

Bet butų labai klaidinga 
įsivaizdiht, kad darbininkų 
stoka jau priėjo prie to, jo- 
gei grasina dirbtuvių susto
jimo pavojus. Tokio pavo
jaus dar nėra. Priešingai. 
Paskutiniu laiku dauginasi 
ženklų, kurie rodo, kad dar
bininkų Amerikoje pradeda 
daryties perdaug.

Kiekvienas darbininkas iš 
kasdienio patyrimo žino, 

kad pabaigoje pereitųjų me
tų kaikurios dirbtuvės su
mažino darbininkų skaičių; 
kitos dirbtuvės, dirbusios

pradėjo trumpinti darbo lai
ką arba net duoti darbinin
kams ‘vakari jas” (žinoma, 
be užmokesčio) savaitei ir 
ilgesniam laikui.

Ir ką šitas kasdienis paty
rimas sako, tą patvirtina ir 
darbo sujieškojimo biurų 
pranešimai. Federaliui dar-

cagoje, valstijiniai darbo su
jieškojimo biurai Illinois vai 
stijoje, Michigane, Iowoje„ 
Kansas ir Coloradoje prane
ša, kad lapkričio mėnesyje į 
juos kreipėsi vidutiniškai a- 
pie 25 iki 50 procentų dau- 
giaus jieškančių darbo, ne
gu buvo liuosų vietų dirbtu
vėse.

Šiomis - gi dienomis mes 
perskaitėme ve kokią žinią 
vienam New Yorko laikraš
tyje: Viena dirbtuvė turė
jo staigiai paleist 500 darbi
ninkų, bet darbo sujieškoji
mo biurui, nežiūrint visų jo 
pastangų nepavyko tiems 
žmonėms surast vietų; biu
ras kreipėsi į penkiasdešimt 
penkias dirbtuves, kurios pi
rma, prisispyrusios reikalau
davo darbininkų, bet jos at
sakė, kad dabar joms darbi
ninkų nereikia Šiapi bei taip 

■ pasisekė ant galo suteikt už
darbio daliai tų 500 atleistų
jų žmonių ,o trįs ketvirtada
liai jų da ir gruodžio mėne
sio pradžioje neturėjo užsi
ėmimo.

Taigi išrodo, kad ne dar
bininkų stoka grasina dabar 
Amerikai, o bedarbes. Ko-

ke susitvėrimo jo Vilniuj, 
. daug nustojo savo veikime: 

nors jame darbavosi ir jau
tresni (? “N” Red.) veikėjai 
kairiojo sparno, bet nekurie 
užsikirtėliai trukdė darbą ir 
todėl, jeigu to skylimo butų 
bebuvę, Komitetas butų dau
giau nuveikęs... Nors buvo 
kaltė suskilime ir iš pusės ne
kuriu veikėjų kairiojo sparno, 
bet, bešališkai sprendžiant, di
desnė atsakomybė turi gulti 
ant sąžinės nekuriu dešiniojo 
sparno ypatų, nes jiems pri 
gulėjo galutinas žodis.

Tai taip kalba p. Naruševičius, 
kuris pats savo akimis matė 
Centr. Komi L veikimą. Jis yra. 
pagal savo pažvalgas, artimas 
dlešiniemsiems, o betgi jisai at
randa, kad ant dešiniojo sparno 
veikėjų puola didesnė atsakomy
bė už komiteto suskaldymą. Vie
nok kiek riksmo kėlė Amerikos 
tautininkai, kada Bulota kaltino

dar daugiaus atliekamų dar
bininkų negu jų yra. Juo 
didesnė yra atliekamų dar
bininkų armija (“rezer
vas”), tuo didesnį kapitalis
tai turi pasisekimą darbo 
rinkoje; tuo pigiau jie gali 
pasisamdyti darbininkų; 
tuo aršiau jie gali juos iš- 
naudot.

Bet yra da ir kitas kapi
talistų išrokavimas. Šuka
vimais apie “darbininkų sto
ką” jie nori pateisint savo 
pastangas pakeist dirbtuvė
se brangesnius darbininkus 
pigesniais.. Jie ima tūkstan
čiais samdyt moteris prie to
kių darbų, kuriuos pirma at
likdavo vyrai; ir, žinoma, 
moterims už tą patį darbą! _______ ______
jie moka mažiau, negu vy-|partyVi§kumu Centralio Komi- 
rams. Pagalios, jie ėmė va-' 
ryt smarkią agitaciją, kad 
valdžia jiems leistų parsiga
bent iš Azijos kyniečių.

Iš laikraščių girdėt, kad 
rytinėse valstijose po mies
tus ir miestelius trankosi 
tam tyčia pasamdyti fabri
kantų agitatoriai ir sako 
prakalbas biznierių šusirin-

tcto vadovus!

BEGĖDIS.

Didis “revoliucionierius’' K. 
Vidikas atsiliepė iš “surpaipės”, 
į kurią jisai įlindo mėnesis laiko 
atgal, ir atidarė savo burnelę 
prieš “Naujienas” ir “ Keleivį”, 
prasimanydamas, buk jie “per
šasi valdžios myliston, smerk
dami L. S. S. organų revoliucine 
taktiką”.

Tam begėdžiui turime pri
mint, kad, kalbant apie “Kovos” 
nelaimę, mums jos taktika višai 
nerūpėjo. Ne “revoliucinę” jos 
taktiką mes pasmerkėme, o Vi- 
diko niekšybę, kuris, pamatęs 
pavojų, pasiskubino užsigint sa
vo “revoliucioniškuiųo”, suver
tė bėdą ant savo draugų ir pasi
slėpė, kaip šeškas.

Gerai tečiaus atsako jam “Lai
svė”, kuriai jisai dabar, po ke
leto mėnesių užsipuldinėjimų 
ant jos, mėgina prisigerinti. Ji 
rašo jam:

Al^ plabočyk mums, ger
biamas redaktoriau! Kada jus 
seniau mus niekinot, o kariais 
net šineižėt ir kada dabar jus 
meilinatės prie musų — tai 
mes jums atsakom ve ką: jus 
veidmainiauja t dabar, taip 
kaip jus veidmainiavot 
niau.

se-

Paskui dar “Laisvė” tam “re
voliucionieriui” pastato trejetą 
klausimų apie jo, “išrunijimą” 
ir mėginimą išsiteisini prieš po
liciją, įklampinant savo drau
gus.

Išrodo, kad Vidikėliui, nieko 
nepešus pas socialistus, reikės 
eit j ieškot “džiabo” pas vyčius.

tuomet nebūtų buvę reikalo ne 
peif “surpaipę” nerti.

DAR APIE
DEMORALIZACIJA.

Pancdėlio numeryje

Apžvalga
DEŠINIŲJŲ POLITIKA.

P-as T. Naruševičius prisiuntė 
mums labai ilgą straipsnį ant- 
galviu “Lietuva Pavojuje”. Del 
jo ilgumo ir dėl tos priežasties, 
kad, dedant jį į laikraštį, reikė
tų jį visą išversti anglų kalbon, 
mes negalime jį išspausdinti. 
Paduosime iš jo tik vieną ištrau
ką, kuri pasirodė mums esant 
įdomesne.

Autorius, rašydamas apie yči- 
nį komitetą, sako:

Centraliiiis Komitetas, iš 
priežasties nesusitaikymo lai

musų 
darbštus bendradarbis, drg. F. 
A. Jaučauskas, išreiškė nepasi
tenkinimą, kad “Naujienų” pa 
stabus apie demoralizaciją ne
buvusios aiškios. Mėgindamas 
tečiaus padaryti jas aiškesnė; 
mis, F. A. J. pasakė, apskritai 
imant, tą, kas buvo pasakyta ir 
musų straipsnyje.

Jisai, taip-pat kaip ir mes, at
meta tą filosofiją, pagal kurią 
esą “juo blogiau, tuo geriau”; 
ir jisai mano, lygiai kaip ir mes, 
kad progreso laimėjimai yra 
“susipratimo, drąsos ir energi
jos - 
sius”.

produktyvis jicgos—vai-

tūlą demoralizacijos rųšis ne
tiktai “demoralizacijos’’ kable
liuose, o ir demoralizacijos tik
roje to žodžio prasmėje — butų 
geras daiktas, kuomet ji apsirei
kštų tenai, kur mes geidžiame, 
kad ateitų pragaištis.

Kaine-gi tad yra musų “neai
škumas”?

Musų bendradarbis sako:

Pirmos rųšies demoralizaci
ja yra paskutiniu daiktu, jei-

gu ji apsireiškia plačiose mi
niose. Nors ta demoralizaci
jos rųšis ir butų geras daik- ir pasirūpinti, 
tas, kuomet ji apsireikštų vpl-1 
dan&oje klesoje kai-kuriuo- 
se atsilikimuose, bet aš neži
nau nei vieno atsitikimo, kur 
ji butų apsireiškus. Kaip su- 
puvust kaip netikus ir kaip 
nežmoniška valdžia butų, bet 
ji’ visuomet pajiegia drąsiai 
ginti savo reikalus, nors kar
tais ir nepnsekmingai, Pa- 
vyzdlžiui, Rusijos caro valdžia 
negalėjo daug priešintis*ne to
dėl, kad ji butų buvus sude- 
moralizuota, bet todėl, kad 
jos priešo spėka buvo perdi- 
dclč, kad ją apveikus.

Kad caro valdžia nebuvo 
sudemoralizuota, rodo ir ta- i 
sai faktas, kad dar ir dabar 
visokie jos gaivalai nesiliau-

reikalauja daug išlaidų, (ai pir
miausia tuo dalyku mes turime

Tafhe dalyki*, apkaltinime 
centro draugų, L. S. S. Pildo
masis Kum. nutarė įsteigti L. S.

re, kad to Fondo komitetas bu
tų po globa L. S. S. 19 kp., Bro-

Mes su šita F. A. J. nuomone 
nesutinkame.

Tąja “pirmos rūšies demora
lizacija’’ jisai vadina dvasios nu
puolimą, stoką drąsos ir noro 
kovot už savo reikalus. Ir jisai 
mano, kad šitų dalykų niekuo
met neapsireiškia valdžiose ir 
neapsireiškę net puolusioje caro 
valdžioje. Mes-gi manome prie
šingai. Kiek mes esame paty
rę apie revoliucijas, tai jose vi
suomet labai svarbia žmonių 
laimėjimo priešastim būdavo 
moralis valdžios susmukimas: 
išgąstis, n (*s u gebėjimą s energin
gai veikti kritiškame momente, 
nepasitikėjimas savim. Speci
aliai žiniose ape Rusijos cariz
mo puolimą tokie dalykai buvo 
aprašomi labai plačiai.

Visos revoliucijos yra davu
sios dhugybes nepaprastos drą
sos, pasišventimo ir net didvy
riškumo pavyzdžių revoliucio
nierių pusėje; tuo-gi tarpu seno
sios tvarkos apgynėjų elgimąsi 
revoliucijos laike paprastai pa
rodo jų visišką moralį menku
mą.

Pridėsime dar, kad mes taip 
kategoriškai (grieštai) nesmer
kiame, kaip F. A. J., ir tą teo
riją, pagal kurią “juo blogiau, 
tuo geriau”. Aplamai kalbant, 
ji yra klaidinga; bet joje yra ir 
dalis tiesos.

ir visos aukos butų kontroliuo
jamos.

L.S.S. 19 kp. išrinko Apsigy
nimo Fpndo kasierium drg. I. 
Matiošaitj (398 So. Ist St., Bro- 
oklyn N. Y.) jo finansų sekre
torium, J. Jakimavičių, 455 
Grand St., Brooklyn, N. Y.

Kasierius yra po kaucija ir 
aukas malonėkite siųsti ant drg. 
J. Jakimavičiaus vardo, o patį 
čekį ar moliey orderį išrašykite 
ant I. Matiošaičio vardo.

Rodosi, dlalykas draugams ga
li būti aiškus, jus tai galite pa
tįs suprasti svarbumą viso rei
kalo. Nore iki šiam laikui1 bu
vo susitvėrę įvairus visokį ko
mitetai, bet jie nebuvo po Są
jungos kontrole ir mes jais ne
galime naudotis. Jie buvo a- 
belnais visų žmonių komitetais, 
bet Sąjunga savo komiteto ap
sigynimui iki šiam laikui visai 
neturėjo. Todėl, šis apsigyni
mo Fondas bus abelnu vien tik 
Sąjungos Fondu ir pinigai bus 
suvartoti vien apgynimui musų 
draugų ir Sąjungos.

Todėl, draugai, subruskite 
veikti! Aukaukite kiek kurie 
galite, nes nuo to priklauso mu
sų likimas. Taip-pat raginkite 
ir kitus aukauti. Visi dirbkime, 
kiek galime, kad apgynus savo 
legaliŠkas teises.

L.S.S. 19 kuopos komitetas: 
Org. A. Staniškis. 
Kas. I. Matiošaitis. 
Fin. Sekr. J. Urbonas.

kunijiniais rūbais ir tie vargdie
niai zniontJiai seka paskui jį... 
paskui kiekvieną papraščiausią 
bumą (!) ,by tik tuomi išreik
šti savo neapykantą bile katram 
tikrąjam (matot! -P.) kunigui, 
su kuriuo turi bent kokius as
meniškus nesusipratimus... At
siminkite, lietuviai, kinį Micke
vičius yęa atskalūnas, ir kad di
džiai biaurus daiktas su juo tu
rėti bent kokius ryšius”.

Gana, užteks tos keršto ir bliu- 
znijimų litanijos. Skaitytojai
patįs gali spręsti, ko verti tie prasčiausia, 
mūsiškiai artymo meilės skelbė
jai.

Bet ko jie, tie kunigai, taip ne
kenčia to Mickevičiaus, kuris 
juk taip pat, kaip ir jie, stengia
si atvest ant “gero kelio” visas 
“paklydusias dūšeles”? Ko jie 
taip koliojasi?

—Business, my friend, busi- 
ness — dažnai sako yankės. ši
tą galima pilnai pritaikinti ir

prie musų rymiško trusto agen
tų. Biznis verčia juos neap
kęsti Mickevičių. O nepasiseki
mai kolioties.

Rymiško trusto agentai pui
kiai supranta, kad taip greit, 
kaip tik sustiprės “neprigulmin- 
gieji” jų amato “broliai” jų 
biznis turės didelio nuostolio- 
nuostolėlio. I’aigi jiems ir svar
bu, kad žmonės žinotų apie juos 
kuomažiausia, o negalint išveng
ti to, kad jų nuomonė apie “ne- 
prdfiulminguosius” butų kuo

Dėlto jie ir pasakoja visokių 
butų Ir nebūtų dalykų apie “nc- 
zaležninkus” ir jų “vierą”. Dėl
to, pagalios jie taip niekina ir 
kolioja juos. — Biznis, mano 
draugai, juos verčia tai daryti!

Bet ką tuomet turi bendra su 
visa tuo Kristus, kure ir pats a- 
namet išgijo iš bažnyčios tos rū
šies biznierius? v

—Pašulnietis.

Liet. Motery Progres. Susiv. Dirvoj
L. M. P. S. 24 kuopos veikimo metinis raportas.

L. M. P. S. 24 kuopos veikimo 
metinis raportas.

Cleveland, O. — Vielos L. M. 
Pf S. 24 kuopa paskelbia šitokią 
savo darbo vintus pereitais 1917 
metais apyskaitą:

Sausio 22 buvo surengus pra
kalbas d. L. l^ruseikai is Brook-

Mes negcidžiame,

nestatome savo vilčių ant prie
šo ydų. 'Lodei, pavyzdžiui, so
cialistai negeidė karės, nors did
žiuma jų buvo įsitikinę, kad ka
rė suardys valdžių spėkas ir pri-

riuo socialistai kovoja, vis dėl
to įvyksta, tai jisai paprastai pa
kenkia tiems, kurie jį užtraukė, 
(langiaus, .negu tiems, kurie 
jam priešinosi.

L. S. Sąjungoj.
Atsišaukimas j sąjungiečius.

Draugai ir draugės, visi au
kaukime Amerikos Lietuvių So- 
cia.listų Sąjungos Apgynimo 
Fondan!

Valdžios agentai 14 d. gruod
žio, 1917 m. atsilankę Kovos 
spaustuvėli, areštavo musų Cen-

Šukį, ir suėmė visą Sąjungos ar- 
chivą. Su tuo uždarė ir niysU 
organus, Kovą ir Naująją Ga
dynę.

Suareštuoti draugai pastatyti 
po kaucija: drg. J. V-Slilsonas 
po $10,000, o draugas J. Šukys 
po $5,000, kuri buvo pastango
mis Pliiladelphijos draugų sudė
ta; tie draugai dabar paleisti ir 
Liukia teismo.

Tai yra smūgis visai musų 
Sąjungai,

Draugai ir drauges! Musų or
ganizacija yra legalė ir kaipo t
jos nariai,ir šios šalies piliečiai, 
mes turime juos ginti. Mes tu 
rime paduoti jiems pagelbos 
ranką! Niekas kitas jiems ne
pagelbės, kaip tik męs. Tai mu
sų šventa pareiga padaryti. Jų 
dalykas — yra musų dalykas. 
Jų teismas — yra musų teismas.

Kadangi vedimas tokių bylų

Skaitytoju Balsai
----------------------------

[Už išreikštas šiame skyriuje nuo 
mones Redakcija neatsako.]
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Artimo meilės skelbėjai.

Juo toliau, tuo aršesni darosi 
musų tai]) vadinami artymo 
meilės skelbėjai kunigai ir ar- 

’timi jn sėbrai. Iš sakyklų, savo 
konferencijose” ir, laikraščiuo
se jie išpila tiek juodos, biaurios 
neapykantos, kad girdint ir ska
itant visa tai net koktu darosi.

Ir kas blogiausia, kad tie žmo
nės plačia burna kalba vardu 
didžiojo draugijos refurma- 
torio ir artymo meilės skelbėjo, 
Kristaus!

išniekina 
jį, mina po kojomis visa, ką jis. 
Skelbė esant prakilnaus ir gerb-
apkalbėk jį, nevcidniainiaiik, ne

lupa devyrfis kailius nuo savo 
artymo.

Ir demoralizuoja, tvirkina ma
žai svarstančią musų visuome
nės dalį!

Jeigu jus tam netikite, tai pa
imkite kunigų organo nr. 305. 
Ant antrojo to neva laikraščio 
puslapio išspausdinta vieno jo 
bendradarbio straipsnelis apie 
mulkinimus. Kiek ten nešva
raus koliojimosi ir keršto!

Ir iš stiliaus ir iš turinio tuoj 
numanai, kad to straipsnio au
torius turi būt kunigas, neveizint 
dargi to, kadmis pasirašo darbi
ninku.

Taip kolioties, taip agituot už 
rymo trusto reikalą darbininkas 
nesugebėtų. Tai gali padaryt 
tik kunigas, kuris yra užinterc- 
suotas tuo bizniu.

Visas reikalas eina apie “neza- 
liežninkus”.

Ir pasiklausykite, kaip apie 
juos rašo tas rymo trusto agita
torius:

“Visgi dėlto tasai atskalūnas 
Mickevičius turi pasekėjų, jei 
jis drįsta taip piktiri šventvagiau- 
tjZ. Kažkoks tingulys šarlatanas 
pasivadina “kunigu”, apsitaiso

Kovo 25 surengė vakarą, kur 
buvo vaidinta veikalas “Karės 
Nuotakos”.

Gegužės 13, susirinkime kuo- 
opa aukojo iš savo kasos $10, o 
atskiros narės dar sudėjo $5, tai
gi rišo $15 Rusijos Revoliucijos 
reikalams. /

Birželio 17 buvo surengtas 
piknikas ir prakalbos; kalbėjo 
dd. A. Bimba ir Andmlevičius 
—Valpr. moksleiviai. Piknike 
surinkta $22 aukų Laisvei pa
remsi (“poperos fondui”), ir

L. M. P. S. kuopa priklauso 
prie Clevelando Lietuvių Pro
gresyviųjų Draugijų Sąryšio.

L. M. P. S. organo Moterų Bal
so parsisiųzdinta nuo num. 1 
(4) iki 10 (13) viso 380 egzem
pliorių; iš to 344 cgz. parduotu, 
o 36 pasiliko kuopos archive. 
Knygų parsitraukta šiaip: 1) 
Kūdikių priežiūra 16 egz. (par
duota 3 egz.); 2) Moteris ir jos 
ekonominis padėjimas 10 egz. 
(visa parduota); 3) Moteris tu
rėtų rupiu ties savais reikalais 
10 egz. (visa parduota).

Visa tai rekapituhuojant, L. 
M. P. S. 24 kuopa pereitais 1917 
metais nuveikta šiaip:

1) Surengta ketverios prakal-

Liepos 8, kuopa savo susirin
kime paskyrė $6 moksleiviams

rengta du vakaru su vaidini
mais. 4) Paaukauta pinigais:
a) Rusijos revoliucijai $15.80;
b) Laikraščiui Laisvei paremti 
$30.20; c) Vaikų Draugijėlei

skiros narės paaukojo Laisvei 
paremti.

Rugsėjo 9 kuopos susirinki
mas paaukojo iš kasos $5 orga
nui Moterų Balsui. c

Rūgs. 16 surengė prakalbas, 
kuriose kalbėjo Dr. A. Montvi
das iš Chicagos.

Rūgs. 21 surengta prakalbos 
Drei J. Baltrušaitienei iš Pitt- 
sburgo; surinkta $15.15 aukų 
organui Moterų Balsui paremti.

Gruodžio 2 buvo surengtas 
vakaras; sulošta 4 veiksmų vei
kalas “Kryžius”.

Be to, L. M. P. S. 24 kuopa

e) Moksleiviams $6.00. 5) Kny
gų parduota 23 egz.

L. M. P. S. 24 kuopa turi na
rių 46; pinigų kasoj $103.38. 
Susirinkimų atlaike viso 15.

laikė nepaprastą susirinkimą, 
•kuriame tapo išrinkta nauja 
1918 metams valdyba: Organi
zatorė Marė Brazaitiene; Prot.

pp

nansų Sekr. ZuzanaSdmonienė; 
Išdininkė Agota Tupčauskienė; 
Iždo Globėja Ona Kubienė.

Kuopa susirinkimus laiko kie
kvieno mėnesio antra nėdeldie- c

n j. 2 vai. po pietų, bute nr. 6006

jo prie Įsteigimo ir palaikymo 
Vaikų Draugijėlės.

*■ •» ................. iu ... . . ,

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
fr cMtiikaose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieraa.
Nnnių Ofisas:

1923 S. Halsted SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Berborn U.

It 11-13 IMty Bkft.
Tel. Central <411

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
brangiai. Atsišaukite laišku į 
“Naujienų” Ofisų, pažymėda
mi No 160.

T VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted 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

Barbora V’. Jackštienė.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permairu.
Panedėlyj, Ketverge ir S>hatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN

. HALSTED ir 32-ra GATV1

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* 9M-M4 NatloBal Life
. 29 Bo. La Hali* 8t.. Chuaio, III
\ Tei Central 88904381. Atdara: 
ntarninko, ketverge ir aubatoe vaka- 
raįa nuo 8 iki 8 vakare, po numeriu: 
IMI M1LWAUKEB AVK, Ckleaco, DL 

Tol Humboldt 91.

Nariai Cook Coonty Real Katate Tarybo* 
A. PETRATIS & €0. 

Kcal Katate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktun, padarlo popieraa 
NOTARY PUBLIC

731 W. 36U gatvd 
kampas Halsted DroTer Z44>

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St, Chicago

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir H1RURGAS

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

>3332 North Are., Chicago, III.
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Korespondencijos

EAST CHICAGO, INO.

Įvairumai.

sako, yra sausas svaigalai 
pardavinėti uždrausta. Kai ku
rte vyrai, palikę pačias ir šeimy
nas, išvažiavo į rytų valstijas 
uždarbių jciškoti, Dėlto pasili-

c-

A PMĄSTYKIT APIE VALDYMĄ trisdešim
tus milijonų telefono atsišaukimų i dieną! Tas 

greitas išsivystymas iki savo augščiausio laipsnio. 
Del suteikimo lengvumo perleidimui šio milžiniško, 
nesuprantamos daugybčs pranešimų yra labai didelis 
apsiėmimas.
THE BF.IJ. SYSTEM susitinka su tokiomis a t sako- 
mvbėmis. Yra sutrukihmų, bet jie yra ne svarbus, 
jeigu sulyginus su skaičiumi užsiėmimo. Visuome
nė gelbsti; žmonės realizuoja tą sunkų padėjimą, po 
kuriuo yra Telefonų Kompanijos.
NELABAI SENIAI, didelėje kariuomenės stovykloje, 
pasitaikė svarbus reikalas, ilgai jieškotas, ir išėjęs i 
eikštę,-ir kareiviai kuogreičiausiai norėjo susižinoti 
su savo namiškiai*'. Greitai buvo panaudota visi te
lefonai viduje ir iš lauko stovyklos. Pasekmė buvo 
tokia, kad Šaukimai pasipylė iki negirdėto skaičiaus 
visoje permainymo teritorijoje. Buvo, tikrai žino
ma. atidėliojimų, bet nčvienas netruko ilgai, ir ant

TfiMYTINAS IK UŽGANĖDINĄS PAVIDALAS grei
tumo buvo vienodas jfttro pobūdžio ir pakantrumo 
kareivių. Tas ne vien tik atliko darbą sulig jų rei
kalavimų lengviau ir maloniau, bet atliko jį greičiam
KIEKVIENAS SUTEIKIA NAUDA kuomet geras ūpas 
turi viršų ir žmogiški dantis didelėje publikos pa
tarnavimui mašinerijoje dirba lengviau ir augščiau
siu greitumu.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Spektaklis, Koncertas ir Balius
Rengiamas 

KUSV SKYRIAUS SOC. PARTIJOS

Subatoje, Sausio-January 5, 1918

Kampa'' 15 Avcnue ir Lake gatvės

Melrose Park‘
enoje statoma vieno veiksmo vaizdas 

M. Ai Totapenko

Žaidimas su Stabu’
Dainos, Muzika ir Deklamacijos.

Siame koncerte dalyvaus dešimts metų 
mergaitė Aldona J. Grušiutė.' 

Unijos muzika vadovauja 
šokiai iki 1 valandai 

vadžia 7 valandą vakare, 
įžanga 35c.

p-as Grušas, 
nakties.

50c. porai.

Didelis Metinis Balius
Rengia 

DRAUGYSTĖ LIETUVOS GOJUS

Subatoje, Sausio=Jan. 5,1918 m.
J’l I.ASfilO S\ ETĄLNĖJ, 1711-1^5 So. Ashland Avė., Chicago 

^Pradžia 7 valandą vakare. įžanga 25c. porai
Gerbiamieji ii' Gerbiamosios! K-vieėiainc visus atsilankyti i 

iSj pasilinksminimo vakarą, nes tai bus vienas puikiausių va
karų, kur galėsite linksmai laiką praleisti ir bus viena pui
kiausių muzika, kurį ąrieš lietuviškirs ir angliškus šokius 
Apart to minėta draugija deda visas savo spėkas šitam vaka- 
’u*: .. 1‘dgi. nepamirškite atsilatiksti kuoskaitlingiausiai. 
Kviečiame visus, kiūj> jaunus taip irjsenus, nes busite užganė
dinti. Lauksime kuoskaitlingiausių svečių. O mes stengsi
mės visus priimti. Kviečia Dr-stės L. Gojus Komitetas.

, Orkestrą J. Bernoto.
Nepraleiskite progos, kad polaik nereikėtų gailėties.

piiiiiiiiHiiiiiiniiiiiiiiuiiiiiiiHMiinm
Malonėkit įsidėmėti ■ 
šiuumi pranešame Rockfordiečiams ir apiclinkės lietuviams, = 
kad mes perkėlėm kriaučių dirbtuve iš 219 Morgan St., dabar 
ant 1202 S. Main Streei.

lodei turime už garbę užkviesti kaip senus savo koštu- ! 
riterius taip ir naujus atsilankyti j musų naujai įrengtą vietą. 
Dirbam ant orderių užsakytus Siutus ir Overkautus, taipjau 
u- senus išvalome, prosiname ir taisome. Ateikite pasižiūrėti. == 
Mes užlaikome Detmer AVoolens kompanijos apie 400 įvairių 
žieminių ir pavasarinių scmpęliųi iš kurių nesunku yra pri- H 
sirinkti sau patinkami drabužiai. Pas mus užsakytas darbas 
visados yra gyarantuojaiuas, lodei, užtikrinam, kad musų dar
bu visuomet busite užganėdinti.

Su pagarba. A. M NAUJOKAS.
3

AKIŲ SPECIALISTAS 
TftlfYKIT MANO UŽRA3A.

IH01 SOUTH ASHLAND AVĖ 
*4.1100 II b.t Aut Phtt’s Aptiekei I
Vilaugo*: mto | <>to iki f vak. Nedėliotu au<> I ryto

Tai. Canal MIŠ

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos akaadėjlmą. 
Jeigu nuolatos Tau aiaros krinta ii akių, 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą, 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba slavant, tuokart gal 

reikalingas akinių.
i.|Vl) takia specislfstnf aklų, km Ii turi (I metų ag- 

trrimo Iv. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų aidu tr 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

------------------------- \ valierių ir vedu gana palaidą 
U >1.1) 7(1 kuopa gruodžio 23 gyvenimą, tuo tarpu, kad jų vai- 

turūjo vakarėlį su programų.1 kai> kūdikiai, be priežiūros, pri- 
Pinn i ausiu kalbėjo d. T. Dun
dulis apie Literatūros Draugijos 
ir, aplamai, darbininkų reikalus. 
Paskui buvo sulošta vienaveik
smė komedija “Knarkia palie
pus“ ir “Mokytas Mimikas“ (?);
be to dar buvo monologų ir dek
lamacijų. Vaidintojai atliko sa
vo uždavinius gerai ir publikai 
suteikė malonios pramogos. 
Žmonių betgi nedaugiausia bu-

sikenČia visokio vargo.
—Viską Matantis.

GKAND KAPIDS. M1CH.

LSS 201 kuopa bendrai su 
LSS kuopa iš Indiana Harbor 
rengia didelį vakarą, sausio 6 
dieną. LSS XII Rajono naudai. 
Vakaras įvyks Indiana Harbor,
Imi.

. Daug musų
tų .susirūpinę dėl atsitikimų LSS 
Centre ir sulaikymo organo Ko
vos ir Naujosios Gadynes. Bet, 
draugai, nenusiminkime. Turė
kime geros vilties, kad visa su
sitvarkys savu laiku, d mes ne- 
nustokime veikę, kas reikia veik
ti. Organizuokimės ir trauki
me Į savo eiles juo daugiau ko
votojų už geresnę ateitį.

draugų sociatis-

Kaip regis, šią žiemą eastehi- 
cagiečia turės progos pamatyt 
daug gražiu vakarėliu ir vaidi
nimu. Greitu laiku žada įvykti 
net trįs vakarai. Jaunuomene 
bruzda, darbuojasi, kas savaitę 
turi lavinimos vakarus (utar- 
ninkais). Tą jaunuomenę čia 
išjudino vienas musų darbščiau
sių ir energingiausių draugų, F, 
J. Zickus. Nesigaili jis ne spėkų 
nė dagi turto, kad patraukus 
jaunimą prie naudingo visuome
ninio ir darbininkiško krutėji
mo.

Norėčiau ir nuo savęs para
ginti tuos jaunuolius, kur dar 
miega, mesti kortas čalin ir už
miršti saliunu duris, o dėtis prie 
veikiančiųjų jau. lavinties ir be
ndrai veikti.

—Senas Pipiras.

Nežinia, ko susilauksime. 
Dideli šalčiai spaudžia žinone- 
lius be pasigailėjimo, o anglių 

■ nėra. Del stokos anglių dagi ir 
kaikurios dirbtuvės sustojo (Ur
busios. Kad sutaupius kiek an
glių. miestas sumažino 4% ži
burių. Žmonės nerimauja.

—Keletas dienų atgal tapo a- 
reštuoti šeši žmonės, lietuviai. 
Kaltina juos, buk jie apiplėšę 
prekių vagoną. Jie pastatyta po 
1000 dolerių kaucijos.

Mat, viskas brangu, o šeimy
nos didelės, pragyvent sunku, 
be to, žmoneliai mėgsta išsigerti, 
tat kartais kitas vargšas ir pa
siduoda piktai pagundai.

— Anandie čikaginis kunigų 
Draugas rašė, kad musų kunigas 
Girvickas buvęs persilpnas žmo
gus parapijai valdyti, tai vysku
pas jį iškėlęs ir atsiuntęs lietu
vių parapijai lietuviškai kall>ėt 
nemokantį, svetimtautį kunigą. 
Tiesa, kad gavome svetimtautį 
reverendą Šmithą, bet neliesa, 
kad kunigas Girvickas — silpnos 
sveikatos žmogus. Sveikatos 
tai jam netruko. Jis pajiegdavo 
daug. Ir taip, kaip jis “pajieg
davo“, ne bet-kas galėtų su juo 
susilyginti. —K. P. K.

MUSKEGON, MlCH.

ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

šiuo laiku, kada reakcija taip 
siaučia, reikėtų juodaugiausia 
atidžios atkreipti į žmonių švie
timo reikalą, į aiškinimą mi
nioms artimiausiųjų jų uždavi
nių. LSS 75 kuopa betgi šiuo 
sezonu nesutaisė dar nei vienų 
rimtų prakalbų, ačiū tam negei
stinam susiskaldymui ir įtemp
tiems draugų santikiams. Kai 
kurie “tikrieji revoliucionieriai“ 
mat tvirtina, kad artimesni ir 
geriausieji kalbėtojai išvirtę so- 
cialpatrijotais ir oportunistais 
ir jiems “tikriems“ esą su tokiais 
ne pakeliuj. Ot, sako, kad Sta- 
lioraitis butų arčiau, tai bent ga
lėtume iš jo ko pasimokinti...

Hm, hm... (gal kaip dumti, 
valdžios agentus pamačius?...)

irias registrantams apie išpildy
mą klausimų blankų stipriai nu- 
puldė jaunuolių tipą ir atejnė 
norą dalyvauti visuomeniniame 
judėjiihe. Kalbinamieji rašyties 
į kokią nors organizaciją ir sy
kiu veikti paprastai atsako:

—Well, tur būt greitai paims, 
ką čia besirašysi.

J oks ūpo nupuolimus labai 
bloga. Nejaugi dėlto mes dabar 
rankas turime nuleisti ir, liki
mui atsidavę, laukti lyg tos “bai
siosios dienos“? —Reporteris.

ABERDEEN, WA8H.

Lietuvių čia maža tegyvena, 
dėlto ir veikimo jokio nėra. Tie 
patįs, kur čia gyvena, užsiima 
daugiausia kortavimu ir girta
vimu, ypatingai girtuoti mėgsta 
moters, nors miestelis, kaip tai

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 
Banko Turtas viršina

$300,000.00 • 
$3,000,000.00.

Už DEPOZITUS MOKA 3% METAMS.

CENTRAL MĄNUFACTURING DISTRICT BANK
r (A STATE BANK)

1112 WEST 35th STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Netoli So. Morgan Gatvės.

Del patarnavimo musų depozitoriams yra įtaisyta S PEČIAUS LIETUVIU 
SKYRIUS (Departamentas).
Bankas atdaras SUBATOMIS VAKARAIS iki 9 valandai. Paprastomis die
nomis iki 4 jx> piety.

Tur būt išparduota iki
Sausio 15 d., 1918 m. r f

Laikrodėlių ir visokių aukso daiktų 
krautuvė

K. Nurkaičio, 1617N.RobeySt
si t Priežastis atidarymo Akių Gydymo ofiso 

M 1 7 W. Madison St.

Gruodžio 29, 1917, vietos L. 
D.L.I). 83 kuopa turėjo vakarą. 
Programas susidėjo iš vaidini
mo vieno veiksmo juokingos ko- 
mcdijelės “Nenorėjai duonos— 
graužk plytą*’, pasikalbėjimo O- 
ficicrio su kareiviu, atlikto dd. 
T. Punio ir F. V. Domeikos; 
Džian Bambos spyčiaus, atlikto 
d. J. Budrio; ir monologo “Va
gis“, atlikto d. M. Punio. Kaip 
lošimas taip ir pasikalbėjimai 
ir monologai išėjo labai gerai. 
P-le F. J. Stasiuniute gražiai su
dainavo porą dainelių, tarp jų 
Marselietę. Galinus buvo dar 
deklamacijų; deklamavo p-lė O. 
Petersoniute, J. Mečionis ir Zig
mas Petersonas. Programai 
pasibaigus buvo šokiai, užsitę-

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

BORKEBARBERSCHOOL
612 W. Madison St., Chicago

VyriškyDrapanųBargm! 
^Nauji neatimti, daryti ant užsa 

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $16 
ir 25 dolerius.

Nąuji, daryti gatavi nuo $15 ik! 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 ik.’ 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
(y overkoty.

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 kasdieną, nedėliomis ir vm 
karais.

• S. G O R D O N
1415 & Halsted SU CbicaMe, fik

blogai. Rengėjams turbut Ūks 
šiek tiek ir pilno. — Sakalas.

Redakcijos Atsakymai
Atsiuntusiam Vilimo Luzavo 

(iš Smolensko) laišką ir nepada
vusiam ne savo vardo nė adreso: 

laiškelio nedėsime, dėlto, kad 
jame be draugiškų ir šeimyniš-

menei įdomaus nėra.
Martinui Zaramskiui. To

kių persergėjimų laikraščiai ne
gali dėti, nes pakliūtų teisman.

u—t i ... . ---------------------—-------------- -

Apsvarstykit 
Gerai.

Ar galima 
kitur deiman
to Žiedus pi
giau pirkti?

Ar galima
Arai

gauti?
Ar kitas au

kselius galėtų 
Jus darbu ge
riau užganė
dinti?

Paklauskite 
lietuvių, kurte 
Žino. Šimtai 

laikrodėlių
parduota. Visi užganėdinti. Teisin
gas patarnavimas.

K. Nurkaftis
1617 N. Robey St., Cblcap.

Prie MjJwaukee .ir North Avės.

HA3TER& g)5Y5TEn

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.

Specialia skyrius merginoms 
Duodama* diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

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

Master Deslgning Sehool 
J. F. Kasnicka, Perdėtinia 

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

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy b Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St,

Tel. Drover 7179.
OFISAS: 2359 So. Leavitt Str.
VALANDOS: 4—8 vakare; ne- 

dėldicniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4940. Chicago, III.

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

8149 S. Morgan St kertė 83 
Chicago, BĮ.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėto
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

PEARL QUEEN
KONCERTINOS Tel«phon« Humboldt 1278.

Dabar yra patvirtintos ir varto 
jamos daugumos lietuviu, kurie fra 
jija koncertiną ir augštai rekomen 
duojaina kaipo geriausia koncertini 
padaryta Suvienytose Valstijose, A 
merikoje. Mes galime jas parupto 
ti augšto arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri ilsino 
člame dykai.

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

Jd nori grrital ir pasekmingai temokti Angli
škai kalbėti, skaityti ir raiyti, tai lankyk tnastf 
mokyklą. Apart Anglų kalbos. Čia mokinama >
Lietuvių kaibos S.V.Istorijos Lateką Rašymo
Lenkų ” S.V.Valdybos Priekybos Teisių
Lotynų ” S. V.PiHetybCs Gramatikos
' ritrnetikos Geografijos Retorikos, ir tt

GRAMMAR ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyve- 
toHan mokiname per laiškus. Viskas 

lakinama lietuviškai.

American College Preparatory Sehool 
3K>3 S. Halsted St. Chicago IllI

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ Ij

Benas Rusas Gydytoju <r ChirvvM. 
Specialistas Motoriikų. VyrUkų ir 
VaikiSkų. taipgi Chroniškų Lirg.
OFISAS: 157® MUwaukaa Ava. 

Kampas North Ava , Kambary* MA. 
VALANDOS: 8:80 Iki lt Utyte 

1:80 iki 8 ir 7:80 iki • vakare.

Tel. Armitage 6680

AKUŠERĖ
A. M. KAITIENĖ

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

į i*
1

Kas Išganys Liaudį?
Knyga padalinta į skyrius:

Parašė ir išleido. K. šeštokas.
Ar Prietariškasis 'tikėjimas bei Tiky
ba Išganys Liaudį?
Prietariškojo Tikėjimo Atsiradimas. Jo 
Nekaltybė bei Kūdikystė.
Kunigijos ir Bažnyčios Atsiradimas.
Tikyba, Kunigai ir jų Darbai Senųjų 
Amžių Bėgyje.
Tikyba, Popiežiai, Kunigai ir jų Darbai 
Vidurinių Amžių Bėgyje.
Tikyba. Kunigai ir jų Darbai Naujųjų 
Amžių Bėgyje.
Kad giliaus supratus tikėjimo paslap

tis, patartina visiems įsigyti šią knygą.
Kaina 50c.

2.

3.

1840 S Halsted St __Chicago, III.

I
 TELEPHONE YARDS 5834. Į 
D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nno 8 iki 11 | 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. | 
3325 So. Halsted St., Chicageu ■

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai betariame ta.... .. per 14 ma
tų kaipo patyręs gydytoj*), ahtrargm 
ir akušeris.

Gydo aštrias b ehronttkaa Hcaa. vy
ra. moterų ir valkų, pa<ai aaiUa<Mrie« 
metodai X-Ray ir kitokius elektra* pato- 
taiffUfte į

Ofisas ir LabaratoriJa: IMS W.
Bt. netoH Pbk Bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 Ir
S 8 vakarais. TeiepŠMM Canal WA 
GYVENTMASt 8412 S. Habted Street 

VALANDOS: 8—0 -ryte, tiktai.

Telephone Yards 1081

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgas SL, Chicago 

VALANDOS: Nuo I iki 11 iš
ryto ir nuo 5 iki 1 vakaro.

GARSINK IS NAUJIENOS
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NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvergas, Sausio 3, 1918
Šviežios ........
Gaidžiai, švieži

26—32
20—25 ASMENŲ J IEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ

iCHICAGOS ŽINIOS
Viešos vakarinės 
mokyklos.

Auka pol. kaliniams.
Nauju metu vakare pas d. Įlo

mokėti minėtą sumą.

bei pažįstamą. 
Tarp kita buvo prisiminta ir a- 
pie musu pol. kalinius. Čia jau 
d. Bailevičia pasiūlė pankoli

ro viešosios vakarinės nemoka
mos mokyklos. Mokyklos yra

Išvogė už 1000 dolerių 
brangių kailių.

Visi tam mielai pritarė ir

27—31 
dėžutės 

19—28 
27—33

ZUS|S ....................
. uvįs (salmon)

Pink ............
Ped Alaska .

Baris
MnerikoniŠkas (full crcam) svnr
.šmote ..."............
Supiaustytas ....

Balta duona, svarui
Šitokiomis kainomis groscrninkai 

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

> 31
39 38 
. 8—9

Pajieškau savo 
moters Antani
nos (ilobienčs 
Lukiiuskytes ir 
dukters 3 metų 
Stanislavos). Už
mirškite praeitų 
laika ir sugrįžkit 
atgal. Gyvensi
me gerai. Jeigu 
kas pidėmysite 
kpr jos randasi, 
pirmas, už tikra 
pranešimų gau

site $5 dųvanų
Stanislovas Globis,

2920 Emerald Avė., Chicago, 111.

REIKALINGA jauna mergina prii 
namų darbo. Nėra plovimo. Atsišau
kite į: 7833 Peoria St., Chicago.

Aki* Egzaminuoja Dyka!
Gyvanimai yra 

«i*a, kada pranykit* 
regėjimai.

Mos vartojam page
rintą Ophthalmomat- 
ar. Ypatinga dama 
atkreipiama | valku. 
Valandos: nuo • ryte 
iki 9 vakaro; nadlld. 
nuo 10 iki 11 diaM-

4«4t So. Aahland Aveaaa, 
Kampas 47 St.

Telephone Yards 4117

REIKALAUJU kriaučių prie siuvi
mo moteriškų drabužių. Atsišaukite: 
2300 S. t-eavitt St. , Chicago.

bus atdaros keturis vakarus kas 
savaitę panedėliais, utarnin- 
kais, siredomis ir ketvergais. 
Mokinimosi laikas: nuo 7 iki 9

.•Ncžinomas blogdaris vakar 
išmušė Bishop krautuvės (did-

apie tūkstantį

Mokyklo-

rią. kur prirengiama norinčius

čia paduodame visą tą moky
klą sąrašą, taip kad gyvenantis 
:irčiau by vienus jų galėtų pasi-
naudoti jomis.

NORTH SIDE
Bdmont avė. ir Lincoln si 

JENNER -Dak st. ir l ilton avė. 
WALLER—Orchard ir Onter sts. 
I ANE Divisiou ir Scdgwick sis.

IAHN

NORTHNVEST SIDE
BURR Ashland ir \Vabansia avrs.
• rOETHE--Rorkwvll s. arti Eullerton 
MITCHELL Ballon st. ir \Vabansia 

Avenue.
VVASHINGTON---Morgan st. ir

dol. vertės k 
Vagilis nesurasta.

Užtroško automobiliuje.
“Barnčje“ nr. 3125 Union gi.

mobiliuje užtroškusiu Ed. Gol- 
dsvvarthy, 15 metu amžiaus, ir 
jo 12 metu suną Tomų. Polici
ja mano. kad Goldvvorthy 
užtroško nuo susirinkusią 
tomobiliun gazu.

Pabėgo vagilis, turės 
atsakyt policistai.

au-

stoties

žcngėlis. Charles W. Grey. Jo 
pabėgime kaltinama du policis- 

LKS—(North Avė. ir Augusta st.’lu J. Kcarnvy ir O’Brien’ą.
Potomae ir North (Jari 

mont Avenues. 
URZ -Mikvauke avė. ir \Vest 
Addison st.

Jeigu blogdaris nebus sur
ii)i-

nėti policislai.

Goodrich 
COOPER

WEST SIDE 
—Tiivlor ir Saugumui) 
19th ir Ashland avy.

M\RQUETTE—Wood ir Harrison s. 
BĮ BNS- -25th st. ir Central Paęk av. 
J1AMMOND—21st PI. ir California a. 
Ij\WS()N—West 13th st. ir Homan a. 
MEDILI^-l lth PI. ir Throop >tr.

La n g
liunininka M. Dillina, vos tik a- * <
(įdariusi savo saliuną. Atėmė

■ NE- Oaklej Avenue ir 
Van Buren st.
{R1SON—21th ir Marshall

\Vest
Blvd.

ARMOl

SOUTH SIDE
uth

K 33rd ir
D hitb st

Morgan Earl Stcvciisouui, 1226 Lus-

‘1111.LIPS , ir Prairieiave. 
?\vart avė. ii’ ti

j viii teatro skelbimas ties Temp-
nd strret.

Sl’LLI V A N—111>uston avenue. 
riLDEN 47th PI. ir Unioivavc.
BOWJ£N 87th st. ir Manistee ai 
r-ENGER 115th ir State sts.

(uotas ir dabar turės
prieš

Bacevičin, J. Stiklius. P. Valai
tis, 1). Bacevičių po $1.00; 
Juras, A. Martišius po 50c.;

Marcikevičia, J. Razminas 
po 25c. Viso $5.50. Pinigai pa-

Pranešimai PARDAVIMUI

redakciją

Aukavusiems širdingą ačiū!

a

NAUJIENŲ DISTRIKTAS
Nepasiseke pasipelnyt

stijono salintum Įėjo nepažįsta-

revolveriik paliepė ten esan
tiems (salimu’ buvo šeši žino-

ro.
lė saliunininko šuo. Matyda
mas, kad šuo darosi suvis m •

savininkui pašalinti jį iš su Ii tino, 
li.'loi 1 i I.- < i il'ir L i I:ik 11 <>/1y, >11 .

telmonas
gus.>7 šis griuvinėdamas, nuolat

nesibijau... ne 
viliodamas 
prie bandito.

girtas žmo-

prisiartino 
tuomet alsu- 

Tuo tarpu, ga
vęs progos, saliunininkas grie-

—B. F.

Pas ponus Gulantis, gyvenan-

atsilankė svečiuosiu) ponai Ar-

le, Maryte. Bekalbant apie ka
rę. dvidešimties metu Golaną 
sūnūs. Vladas, rodė ten esan-

Pradedant' naujuosius metus 
miesto valdžia rengiasi atleisti 
daug darbininku kad sutau
sius einamųjų metu išlaidas. Ki
ta tiek darbininku busią paleis
ta '’vakacijoms.“

t S

darbininku pusės, l ik kažin at

Biednas “Billis”.

Hilly Sutiilay. kuris rengiasi 
drožt chicagieciams “šventą 
upyčių’’... apie
Chicagojc. Jisai, su pono Die

kamioles. jau

Puklaustas reporteriu, I 
mano apie prohibiciją 
valstijoj, pamokslininkas 
uai nupamokslininkavo:

Hum. aš nemanau, kad II- 
linojus liktą sausu pirm negu 
liks sausos visos valstijos.

Velnias čia esąs įkalės žmo-

Illinois 
liud-

Turės išmokėti 10 tukst. 
dolerių.

.Kaip tik tuo laiku, kada mie
sto gaspadoriai tarėsi apie pini
gu tausymą ir kitus galus, mie
stui prisieis išleisti dešimt tūk
stančiu dol. Naują metą dieną 
gatvės tapo pabengtos stora

tilkstanėiu vyrą. Jiems taigi.

Kad sutausius
Dailės Instituto valdyba nutarė 
uždaryti institutą viena 
anksčiau nei iki šiol

“taip šaunama į vo-

ri.
nuo 9

o svkiu su

Gaisras.
Kilęs gaisras vakar sil- 

n'uikino pavieto sekretoriaus pa- 
gclbininko. J. P. Keevers’o. 7609 
Union gi., namą. Nuostoliai ne-

rylė; kulka pataikė jai į kaktą. 
Mergaitę tuojaus nuvežė į šv. 
Klzbielos ligonbutį, kur už keliu 
valandą mirė. Jąunąji Golaną 
areštavo ir nugabeno į policijos

luotasai dabar aiškinasi, buk

Užtroško.
Namc 61/ VV. l<Sth gt. vakar 

ryte rasta nžtrošklįsiu nuo ge
so Joną Kleiną ir Juozą Zamic- C C 4

Rasta atdaros geso pervados.

VALDŽIOS NUSTATYTOS 
KAINOS CHICAGOJ

e

MELROSE PARK
Triukšmingas 
susirinkimas.

.. 8—
(Maišas) 

2.85—2.98

rastas Vartotoją Bendrovės ak- 
cijonierią susirinkimas, kurį 
sušaukė šeši Bendrovės direkto
riai, negalėjusieji susitaikyt di
rekcijos s u s i r i n k i m e 
kas dėl uždarymo krautuvės ne- 
dėldieniais.

Susirinkimas buvo labai triu-

sią kėlė nekurie direktorių, kuri 
sušaukė viršminėtą susirinkin
ma.*

Akcijonieris.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

, Standi
Cukrus, burokų arba 

nendrių, svaras ....
Miltai

V4 bačkos maišas ... 
bačkos maišas ...

5 svarų bačkos maišas .. 33—37c 
Rugiu Miltai Maišas

Bohemian style Ys bač. 1.31—1.43 
Juodi, Ts bačkos .. 
5 svarai ..................
Graliam miltai 5 sv

Corn Meal ,
Balti ar geltoni ....

Maišas (Bominy), svaras
Ryžiai.

Faney head ..................
Blue rose ......................

Bulvės
N 1 Mis., Minu, ir Dak. .. 23—27 

Pienas (Kenas)
Condensed, geriausios .... 18—22 
Vidutiniškas ............
Evaporated, nesald. .

Sviestas, Smetonos 
l.š bačkučių ........
Prastesnis ................
Iš šaldytuvių ..........

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

Kiaušiniai
švieži ęxtra..............
Rrt frigeratorių, extra

..... 29—34 
maiš. 31—35

svaras

svaras 
10%—14 
. 10—13 
(Pekas>

16%—1854c 
... 13—15c 

svaras 
... 50—55 
.... 44—52

svaras 
32—35c 

31—34 
29—33 

tuzinas 
61—68

Iškilmingas Balius
Subatoje, Sausio-Jan. S d., 1918 
M. MELDAŽIO SVETAINE.!E; 2242 W. 23 Place. 
Pradžia 7:30 v. vak. Gera Muzika. Inzanga 25c porai 
Melitžiiune atsilankyti kaip jaunus laip ir senus, mažus ir didelius. 
Neužmirškite nė vienas. Kviečia visus KOMITETAS.

Lima .................. '...*.
Slyvos, geros svarui...
\ Vidutinės..................

Prastesnes ................
Kumpis, geras, svarui

Prastesnis ................
Lašiniai geri,- svarui .

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

svarui
16— 19
17— 20
13—17 
13—16 
11—14
33-37 
32—36 
45—56

Palaidi, geriausi 
^Paprastieji .... 
Kalakutai

švieži ..............
J šaldyti ..............
Vištos

svarui 
—3529 Vj

.. 28%—34
. 25 % 

svarui
... 34—40

31

svarai

Rosclando, YVėst Pullmano ir anic- 
linkės draugijos šiuo pranešam, kad 
mes, LSS. 23d kuopa iš West Pull- 
niano, rengiame vakarų sausio 27 d., 
1918, K. of P. Svetainėj, 11037 Mi- 
chigan avė. Statom scenoj 3-jų vei
ksmų dramų “Paskutinė Banga”. Už
tai draugijos bei kuopos malonėki
te tų dienų nerengti Kito panašaus 
vakaro, kad neužkenkus vieni ant
riems. Renginio Komitetas.

LSS. 22 kp. metinis susirinkimas 
įvyks ketverge. 3 sausio 1918 m. 8 v. 
vakare, M. Meldažio svetainėje, 2212 
W. 23rd pi.—Visi nariai malonėkite 
atsilankyti paskirtu laiku ir atsive
skite prirašyti naujų narių. Valdyba

LSS. 201 kp. East Chicago, Ind. — 
mėnesinis susirinkimas (vyks ket
verge, sausio 3 d. K. Grikši) svet. — 
Visi draugai kviečiami atsilankyti, 
nes yra svarbių reikalų, k. a. Sąjun
gos centro reikalai ir tl. Nepamirš
kite ir naujų narių atsivesti.

Komitetas.

Milwaukee, Wis.—LSS. 119 kuopa 
rengia didelį vakarų sausio 6. Bus 
lošiamos dvi labai įdomios komedi- 
os. įvyks South Side Tumei’ sve
tainėje. Pradžia 2:30 vai. po pietų.

Lietuvių Darbininkų LietraturOs 
Draugijos 38 kp., \Vest Pullman. III., 
metinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
sausio 6 d.. .1. Gruzdžio svetainėje 
(122 \V. 12(1 str.). Pradžia 10 vai. 
iš r\|o. Visi malonėkite atsilank\- 
li; yra daug svarbių reikau.

—Rašt. S. Tilvikas.

LSS.* 235 kuopos, M ėst Pullmap, 
III., metinis susirinkimas įvyks nedė-

nė.i (722 \V. 120 st.). Pradžia l Vai. 
po pietų. Draugiii, nepamirški! d 
silankyti: turim daug reikalų apta
rimui. Apai’t to bus renkami dar
bininkai vakarui, kuris įvyks sau-

nlrabamiislai”, bet dėl tūlų priežas
čių lapo permainyta. Dabai' vieloj 
"Konlrabandistų” bus statoma du 
veikalai: “įmonės" ir “Vagįs”. Per- 
stahmas atsibus vasario 17 <1., M. 
Meldažio svetainėj, 224 1 W. 23rd PI. 
Todėl meldžiu kilų draugijų ir kuo
pų nerengti toj dienoj panašių va
karų. —Komitetas.

SLA. 100 kp.. Ručine, \Vis., meti
nis susirinkimas atsibus sausio 6 <1. 
2 vai. po pilių, \Vinlers svetainėj, 
ant 6 gatves. Gerbiami draugai ir 
draugės, malonėkite atsilankyti, nes 
turim daug svarbių klausimų apsva
rstyti. —Sekr. A. J. Saitas.

L.M.P.S.A. 29 kuopa nutarė statyti 
veikalų "Iš Meilės” nedėlioj. kovo 3 
d., Meldažio svet. Todėl visos pro- 
gi’esyviškos draugijos malonėkite 
nerengti tų dien jokių perstatymų.

—Komitetas.

Lietuvių Bučernių ir Grosernių 
darbininkų susirinkimas įvyks nedė
lioj, sausio 6 <1., 1 K po pietų, J. Mi- 
kolajuno svetainėj, 2331 So. Leavilt 
st.. Gerbiamieji draugai, malonėki
te kiekvienas atsilankyti į šį susirin
ki imi; yra svarbių reikalų aptarti. 
Bus renkama nauja valdyba 1918 
metams. —Organizacija.

Visi LSS. 4 kp. artistai, malonėsit 
susirinkti ketverge vakare, sausio 3 
d., 8 vai, name nr. 3416 Auburn avė.

—Koni.

Sekamas L 
Bockford, III. 
įvyks naujojoj svetainėj (Vega Hali, 
9 st. ir kampas 15 avė.), sausio 6d., 
1918 m., 2 vai. po pietų. Malonėsite 
visi nariai atsilankyti, nes yra svar
bių reikalų. —Rašt. O. Valiulienė

LDLI). 29 kp., Rockford, III., susi
rinkimas įvyks sausio 6 d., 8 vai. va
karo, 319 E. State str. Visi malonė
site atsilankyti. —Rast. O. Valiulienė

metinis susirinkimas

LSS. 4-tos, L. S. J. L. 1-moH ir L. 
Ml’S. 9-tos kuopą bendras lavinimo
si susirinkimas įvyks nedėlioj, sau
sio 6 d., Fe)lowship llouse, 831 W. 
33 PI., 9:30 vai. iš ryto. Lękcijų 
skaitys d. A. Petraitis. Visi atsilan
kykite. —Rašt. K. Verbitskas.

Dramatiškos Giedorių Draugystės, 
Kanklių, Rockford, III., metinis susi
rinkimas įvyks sausio 1 d. Montague 
svet., 1528 S. Main str. 7:30 vakare. 
Draugai ir draugės, visi malonėkite 
atvykti; bus renkama nauja valdy
ba. —Sekr. Vincas Kalašynskas.

Cicero, UI. — Sausio 7 d. S. žvibo 
svetainėj, kampas \V. 14th st. ir 50 
avė., įvyks Liet, kooperacijos visuo
tinas susirinkimas. Visi šėrininkai 
malonėkit pribūti 8 vai. vakaro bū
tinai. —Sekretorius.

Extru Pranešimas! — Visų LSS. 
kuopų išrinktieji komitetai reikale 
koncerto rengimo naudai “Laisvės”, 
ir “Naujosios Gadynės”, būtinai turit 

pribūti sekaman susirinkimai), nes 
šiame susirinkime turėsime apsvar
styti pienų viršminčtam koncertui. 
Susirinkimas atsibus sausio 5 d., Lie
tuviu knygyno kam,l)ariu,ose, ,1617 
N. Bobey st. (arti Mihvaukee ir 
North avė.). Pradžia 7 vai. vaka-
re. Draugiu, kuopų išrinktieji — 
širdingai esat meldžiami pribūti.

—Komitetas.

REGISTRACIJOS BLANKAS išpil
dau. Alsi kinkykite vakarais.

(III

Augusi Saldukas,
So. California avė.

Pajieškau pažįstamo Prano Rakš
čių, Kauno gub., Telšių pav.. Rakių 
parapijos. Meldžiu atsišaukti, arba 
kas žinote, praneškite Jo adresų.

Pranas Roff, 
Sunny Side, Utah.

PASINAUDOKITE DERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis — savininkas apleidžia Cnica- 
ga. Atsišaukto: 1619 S. Ilalsted st. 
Cbicago, IR.

•PARSIDUODA labai pigiai kar 
ėiama iš priežasties nesveikatos biz 
nio savininko. Virta apgyventa tir
štai lietuvių, lenkų ir kitų tautų. 
Biznis išdirbtas per 25 metus. Kam
ilas 24-tos ir Oakiev Avė.

GUST HAHNE, 
2401 So. OakĮey Avė., Chicago.

Telepbone Drover MSI1

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

gpeelallataa Moterllkg, VyrUk*. Valka 
Ir viag ekreaUkg ilgą.

VALANDOS: 10—11 ryto, 4—1 po pUtn. 
vakare. NedDldianiala 10—1 pe platą.

3S54 S. HALSTED ST., arti 14 BU 
CHICAGO. ILL.

K OS ( ANTINAS RAUDON 1S 
Mirės Gruodžio 22 d. 1917.

County ligonbutyje
Jo broliai: Bagdonas 'ir Juo

zapas gyvena New Yorke, o sesuo Andriiiuskienč—Brooklj- 
n’e, N.Y., lai tuojaus atsišau
kia šiuo adresu:

Liud. Antanavičia, • 
712 \V.» 19th Place, Chicago, III.
Jeigu giminės neatsišauks iki 
Sausio 6 dienai, tai miestas 
pats apsiims jį palaidot.

Norintieji apie Velionį pla
tesnių žinių tesikreipia virs
iu inėt u adresu.

Pajieškau pono L. BRODOYVIC.H. 
Jis prasišalino jau bus arti metų lai
ko; pirmiau gyveno Cicero, III. Gir
dėjau, kad išvažiavo į East St. Louis. 
III., o dabar nežinau kur jis yra; jis 
mažo ūgio: I pėdų ir apie 7 colių 
augščio; jo veidas rauplėtas ir vie
na akia; nešioja akinius; jo priežo
dis, visados sako: "panie ir tego”. 
Jis yra lietuvis, bet gerai kalba ir 
lenkiškai. Kas tokį žmogų patėmys 
ii- pirmas praneš man jo adresų -- 
gaus $5.00.

P. Mcškeris, 
1009 Markei SI., DeKalb, III.

JIEŠKO DARBO

PAJIEŠKAU DARBO kaipo jąnito- 
rius. Kalbu rusiškai, lenkiškai, lat
viškai, vokiškai ir lietuviškai. Jani- 
loriaus darbų moku atsakančiai. 40 
metų amžiaus, nevedęs.. Malonėkite 
atsišaukti. T 
671 XV. 181h Str., Chicago, 111.

JIEŠKO KAMBARIŲ
SMUIKUS LEKCIJOS mainais už 

naudojimąsi priekiniu kambariu, 
kaipo studija; vienų dienų savaitėje. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų"” o-

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAM 10 patyrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų. Pasto
vus darbas. P. GOLDMAN.
1820 W. 141b St., Cbicago.

BEI KALINGA mergina prie taba
ko plėšymo. Darbas nuolatinis ir 
gera užniokesnis. Atsišauk ite: 
2156 W. 23rd St., Tel. Canal 4019.

PATĖMYKfTEt Reikalingi moters 
patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba veselijose, kreip
kitės į mane. A. DOBKIEWICZ, 
3113 S. Halsted St. Chicago, 111.

Tcleonas Yards 3111.

REIKALINGA gerų dailydžių lie
tuvių. Darbas geras, lengvas, sva
rus ir jiastovus. Krei|>kitčs:

Jonas Bernotaitis,
139 N. Jackson St., NVaukegan, III.

REIKALAUJAMA karpytojų ir lei- 
berių. Atsišaukite į

LEOPOLI), COHEN IRON CO.
31st and Įlomiui Avė., Chicago.

REIKALINGA 2 patyrusių mote
rų prie išskirstymo sukeikusių sku
durų. gersi mokestis, ir pastovus da
rbas; taipgi vyro dirbti į dirbtuvę. 
Gera mokestis. Atsišaukite į 
Chicago Wool and Cotton Stk, Co., 
1504 So. Peoria St., (Jiicago

L. Liberman, Mang.

REIKALINGA 2 moterų arba mer
ginų prie abelnd namų darbo ir va
lymo.

‘ PRESBYTERIAN 11OSPPDAL 
1753 XV. Congress St., Chicago.

REIKALINGA moteris indų plo
vėja; 10 vai. į dienų.

HARRY BLOCK, 
1356 S. Paistei! Str. Chicago.

REIKALINGAS janitoritis, moka 
ntis tų darbų. Užmokestis gera;

1 darbas pastovus. Atsišaukite:
3323 S. 1 Talsled St., Cbicago

\įChicago

RAKANDAI i Dr. Ramser
EXTRA

Jaunu pora priversta paaukaul sa
vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigių kainų, >925.00 sekly
čios setas, tikros skuros. už $20. Vė
liausios mados valgomojo kambario 
rakandus, 2 jmikiu difonu, daven- 
port. taipgi š>25 pianų su 25 m-. gxa- 
rancija už. SI 15 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Šis 
yrą retas pigumas ir jums apsimo
kės patjrti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaites.
Parsiduos taipgi po vienų. Atsišau
kite tuojaus. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kcdzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

UŽ $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografų, 2 Jcsvcl 
points, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuolų ir ir ke- 
Jctų rakandų už pirmų pasiūlymų. 
Divonus 9x12, $<S, firankas, tapytus 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 3 
mėnesiai. 1520 N. \Vcslern Avė., 
Chicago, III.

JAUNA .PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setų, tikros skuros, di
vonus, $9.00; misingines lovos, $22; 
komodas, $12.00; valgomoji) kamba
rio betas, $250.00 victrola, deimenti- 
ne adata ir rekordai $55, $850.001 
player piano už $210.00. Vartotai 
vos 90 dienu.: 3019 Jackson Blvd.J 
arti Kcdzie Avė., | .Chicago. j

NAMAI ŽEME
•M\Ž\S PATAISYMAS PADARYS 

JUMS GERA N AM A”
Greitai parduodama namelis, 26’^G 
W. 36th place, už $800. Apsukrus 
žmoguj gali iš to pasidaryti puikų 
namų. Pamatvkite šių savaitę. 
PHELAN, 38th and Archer ,Chicago. 
Atdara vakarais ir nedėliomis.

Phone Yards 6539.

PARDUODAM labai pigiai trokų, 
nedidelį; butų labai geras dvi gro- 
sernės biznio ir taip pat dėl kitą 
bizniu. Taip pat turiu naujų Limi- 
zenų inicle — ant septynių sėdynių, 
parsiduoda labai pigiai; ir dar vie
no naujo automobiliaus viršų turiu 
ant pardavimo. Išeinu į kariuomenę. 
Atsišaukite šiuo adresu:

W. B. JUČUS,
3305 S. Ilalsted St., Cbicago, UIK 

((iarages—3237 Auburn Avė.) T,

AKIŲ SPECIALISTAS

nuoja ir patanm-ja duo-ia dytau
786-88 MH*aukea avė., arti Chicago av. 2rae 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 ifiryto iki vaka
rui. Nedaliomis nuo 9 iiryto iki 2 po

Tel. Haymarket 2484.

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. 
Rezidencija:

731 XV. 18th S., arti Halsted «t.
Telephone Canal 2118

Vai 9—U ryte; 1—2 popiet: 7—8 »*k.
4 Ii* i c si >2 •

1900 S. Halsted St.
Viršuj Bischoff’o Aptiekoa. 

Telephone Canal 114.
Xralandos 3—6 po pietų 

Ii«kiriant Nedėldieniųs ir Sereeaa

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 tokį pat dai
ktų gauti pigiaus, kaip aš parduosiu.

Aš duodu “guaran- 
<ad pas mane 
auksų pirksi, tai 
ir gausi. Jeigu 

įrodys, kad mano 
is 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 YVestsaidiečiai beveik 
kiekvienas pas mane perka.

Aš esu senas biznierius Chicago). 
Pirmiau gyvenau 2256 X\r. 22 St., o 
dabar: PETER A. MILLER,

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

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

kavusi Pennsylvanijos lioapitalėse ir PhL 
tadelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
gimdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 
ligose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiukai ir 
slavokiškai.
3113 S. KALSTEI) STREET, CHICAGO,

Tel. Yards 3654.

AKUŠERIU MBS. k. VIDIKAS

AKINIAI
Hladl©s 

s3 00 
ir augščiau

JJusu Akys B''l\U\^nTAKil"’lAPEHTA». 'Į' .' V 
kuojrtnio nnl STATE GATVĖS, (u., laiku »«‘s pntalkeme tukslanoaim 
'K jįJ'gausile palarnavi.ua nuo ir k"™
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesne kaip jus nioki>sit. jusm llc 
riui arba optikai.

Ateikite. į ofisų—- _Dr. FRANKLIN O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerkles Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, IM..
\Tisas antras augštas. r.,.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedėliomis: nuo 10 ryto ik. 1- du na.

palarnavi.ua

