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Ameri ka paskel be tai kos sąlygas
Wilsonas paskelbs Amerikos 

kares tikslus
Prezidentas kalbėjo kongrese

Truc translation filrd \vilh the post- 
nmstvr at Chicago, Januan 9, 1018. 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

jos reikalų, skirtingų nuo savų
jų reikalų, ir jų išmintingos ir 
nesaumylingos simpatijos. '

Belgija.

7. Belgija, visas pasaulis su
tiks, turi būti evakuota ir atsta
tyta be jokio bandymo aprube- 
žiuoli jos augštenybę, kokią ji 
turi drauge su kitomis laisvo
mis (Automis. Nū joks kitas 
pavienis aktas nepagelbės, kaip 
šis pagelbės agitavimui tautų 
pasitikėjimo įstatymais, kuriuos 
jos pačios nustatė ir paskyrė 
valdymui jų santikių vienos su 
kita. Be to užgydančio akto vi
sa budavone ^r tvirtumas tarp
tautiniu istatvmu vra ant visa-4- 4 •> 4 *
dos pažeistais.

Alsace Lorraine.
8. Visa Francijos teritorija 

turi būti paliuosuota ir užgrie
btosios dalis atsteigtos, ir Pru-* *
sijos padarytas blogas Francijai 
1871 m. Alsace-Lorraine dalyke, 
kuris ardė pasaulio taiką per 50 
metu, turi būti atitaisytas, kad 
dar kartą butų galima įgyti vi
su reikalams užtikrinta taika. 4 4-4
Italija.

9. Pertaisymas Italijos rūbe* 
žiu turi būti padarytas sulig aiš
kiai pripažįstamomis tautybes 
linijomis.

Austrija.
10. Austro-Vengrijos žmonės 

kurių vietą tarp tautų mes no
rime matyti apsaugotą ir užtik
rintą, turi įgythlaisviausią pro
gą autonomiškam išsivystymui.

Balkanai.
11. Rumunija, Serbija, Černo- 

gorija turi būti evakuotos; už
imtosios teritorijos atsteigtos; 
Serbijai duotas liuosas ir užtik
rintas priėjimas prie jurų, ir 
sanlikiai tarp kelių Balkanų vai 
Istybių nuspręsti draugišku su
sitarimu palei istoriškai nusta
tytomis linijomis pavaldinystes 

,ir tautybės; ir susitarta apie tar
ptautinę gvaranciją politiškos 
ir ekonominės neprigulmybės ir 
h ritorialės nepaliečiamybės ke
lių Balkanų valstybių.

Dardanelai.
12. Turkiškoms dalims dabar

tinės Ottomanų imperijos turi 
būti užtikrinta apsaugota vieš
patystė, bet kitoms tautoms, ku
rios dabar yra po Turkijos val
džia, turi būti užtikrinta neabe
jotina apsauga gyvenimo ir vi
sai m paliesta proga autonomiš
kam išsivystymui ir Dardane
lai turi būti pastoviai atidaryti 
liuosam perėjimui visų šalių 
laivų ir pirkly bos tarptauti
ne. gvarancija.

Lenkija. «

13. Neprigulminga Lenkijos 
valstybe turi būti įstrigta, į ku
rią turi įeiti teritorijos,, apgy
ventos neužginčijamai lenkų 
gyventojų, kuriai turi būti už
tikrintas liuosas ir apsaugotas 
priėjimas prie jurų ir 
[lolitiška ir ekonominė 

AMERIKOS KARĖS TIK
SLAI PASKELBTI. '

l*rezi<tentas Wilsonas prane
šė kongresui kokiomis sąly

gomis Suv. Valstijso 
taikintųsi.

\VASHINGTON, D. C., sau
sio 8. Suv. Valstijų preziden
tas Woodrow Wilson šiandie 
kalbėjo kongrese apie Amerikos 
karės tikslus ir taikos sąlygas.

Stknmos yra prezidento \Vil- 
sono paskelbtosios taikos sąly
gos:

Amerikos taikos sąlygos.
Viešą diplomatija.

1. Viešai padaryti taikos susi
tarimai. po ko neturi būti, jo
kios rųšies privatiniu sutarčių, 
bet diplomatiją tini būti veda
ma atvirai ir viešai.

Jurų laisvė.
2. Visiška laisve plaukiojimo 

jurose už teritorialių vandenų 
kaip laikos taip ir karės laiku, 
išimant jei juros-gali būti pil
nai ar dalinai uždarytos tarp
tautiniu akcija Įpajieginimui 
tarptautinių sutarimų.

Lygybė pirkly bos.
3. Pašalinimas, ant kiek ga

lima. visų ekonominių užtvarų 
ir įsteigimas pirklybų sąlygų ly 
gybės tarp visų šalių, įvykinu
sių taiką ir prisidėjusių prie jos 
palaikymo.
Sumažinimas ginklavimus.

i. Duotos ir priimtos užtekti
nos g' arantijos, kad šalies gin
klai imąsis bus sumažintas iki 
žviuiausk) laipsnio, sutinkančio 
su naminiu saugumu.

Kolonijai© lygybė.

5. Laisvas, nuosaikus ir visiš
kai bešališkas sutvarkymas vi
sų kolonialių reikalavimų, pa
remtus griešto prisilaikymo 
principo, kad sprendžiant vi
suos tokiuose viršenybes klau
simuose paliestųjų gyventojų 
reikalai turi turėti lygią svarbą 
su teisingi.is reikalavimais val
džias, kurios savastis turi būti 
nuspręsta.

Rusija.

6. Evakuaciją visos Rusijos 
teritorijos ir toks išrišimas pa
liečiančio Rusiją klausimo, koks 
suteiks geriausią ir liuosiausią 
aandarystę visų kitų pasaulio 
šalių įgijime jai nesutrukdytos 
ir nesuvaržytos progos ncprigul- 
mingam nusprendimui savo po
litiško vystymos ir šalies politi
kos ir užtikrins jai širdingą pri
ėmimą i laisvųjų šalių draugiją, 
savo parinktomis įstaigomis, ir 
daugiau negu priėmimą, vi
sokios rųšies pagelbą, kokios jai 
bus reikalinga ar pati norės. 
Apsiejimas su Rusija jos gimi
ningų tautų bėgyje kelių atei
nančių mėnesių bus išbandymu 
jų pi n lauk limo. ių supratimo

gulmybė ir teritorijos nepalie- 
čiamybė turi būti gvarantuola 
tarptautiniu susitarimu.
šalių lygybė.

1 i. Turi būti sudaryta ypatin
gais susitarimais visuotina ša- 

jlių bendrija tikslu padarymui 
savitarpinių gvaėancijų politiš
kos nepriguliiiybcs ir teritoria- 

Jės mpaliečiamybės kaip dide
lių, taip ir mažų .valstybių.

»
Truc translation filfcd xvith the posl- 
master at Chicago, January 9, 1918, 
as reąuired by the det of Oct. 6, 1917.

AUSTRALU IŠ KABINE
TAS REZONAVO.

Delei konskripcijos 
atmetimo. 

t

LONDONAS, s. 8. Beute- 
rio žinia iš Melbourne pranešei, 
kad^Australijos kabinetas, va
dovaujamas VVilIiani Morris 
Hughes, rezignavo. Krank G. 
Tudor. darbininkų vadovas, ta
po pakviestas sudaryti naują 
ministeriją.

(Atimtus konskripcijos bilių 
191C m. premieras Hughes įtei
kė kabimdo rezignaciją. I'e- 
čiaus susidariusio naujo kabine
to premieru liko Hughe^Perei- 
tą rudenį jis vėl įnešė konskrip
cijos bilių ir balsavime prieš 
Kalėdas konskripcija tapo atme
sta dar didesne didžiuma balsų 
negu 191C> m. Frank G. Tudor 
buvo pįrklybos ir muito minis- 
terio Fisherio kabinete, kuris 
ri'zignavo 1909 m. pavasarį).

Truc translation filed with the post- 
inaster at Chicago, January 9, 1918, 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917.

TROCKIS IR TALKININ-
♦ KAI

Mano, kad talkininkai nori 
Vokietijai patogios taikos su 

Rusija

Londono Dailv News korės- 4'
pondentas Arthur Ramsome 
praneša iš Petrogrado sausio 8:

“Aš turėjau trumpą pasikal
bėjimą siu Trockio Sinolny in
stitute, kada jis po galutino pasi 
tarimo su Rusijos nariais taikos 
<L legaeijos rengėsi vykti i 
Bresl ’Litovską.
s “.Ils syko su klaidingu įsitiki
nimu, kad talkininkų' valdžios 
nori, jogui Vokietijai pasisektų 
pądąryii patogią atskirą taiką 
su Rusija, taip kad ji apsisaugo
jusi rytuose galėtų lengviau su
tikti atiduoti tai, ko talkininkai 
nori vakaruosi'.

Talkininkai tada kaltintų bol
ševikus už pražudymą laisvės 
Lenkijai, Lietuvai ir Kurliandi- 
jni.

“Jis buvo nuomonės, kad 
Lloyd George padarė klaidą, ku
ri daleido tokią interpretaciją. 
Aš tikrinau jam, kad jis klysta, 
brt jį sunku buvo pertikrinti. 
Jis pasakė:

“ ‘Tai yra talkininkų politi
ka' ",

Truc translation filed with the post- 
mastei> at Chicago. Januarv 9, 1918, 
as rcquire<l by the act of Oct. 6, 1917.

Paskandino torpedų 
naikintoją.

LONDONAS, s. S. Admi- 
raltija šiąnakt paskelbė, kad Vi-j 
duržemio juroje torpeduotas ir. 
paskandintas anglų torpedinis 
laivų naikintojas.

Visi naikintojo oficieriai iš-( 
kurios gelbėta, bet iš įgulos 10 žmonių 
nepri- žuvo. 1

t- . """ I---'-' ‘ .X

Truc translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, Jannary 9, 1918, 
as rc<Įiiire<l by the ąct of Oct. 6, 1917.

TROKŠTA DAUGIAŪ 
KRAUJO.

I

“Mes neturime turėti jokio 
pasigailėjimo’*-r-sako Prūsi

jos junkeris. C
A

ZLRICH, sausio 8. Genero
las von Lieb savo kalboj konser
vatyvų kongrese Halle,, Prūsi
joj, kurioj užreiškė, kad Vokie
tija turi pasilaikyti Kurliąndiją, 
Belgiją ir šiaurinę Franci ją, pa
sako:
. .”Mes turime pripažinti tik 
vieną principą, kad spėka yra 
tiesa ir mes neturim žinoti sen

timento, nė atsižvelgimo į žmo
niją ar pasigailėjimo.
. .“Mes sujungsime Kurhandiją, 
įvesdami $0.000,000 rusų ir 
slavų slogutis mus daugiau ne
bekankins.

“Dievo prakeikimas yra ant 
franeuzų. Portugalijos koloni
jos turi dingti. Franci ja turi 
mokėti iki paskutinio kraujo la
šo.

“Jus galite vadinti mane džin- 
gu, šovinistu ar kaip jus norite, 
bet mes turime turėti stiprią tai
ką.”

Rusai apleido Makedoniją
BEBLINAS, Sausio 8. - Ar

mijos kvatiera praneša apie pa
sitraukimu rusu kareiviu iš sek- 4,4. 4
toro Makedonijos fronte.

Truc translation filed with Ihe post- 
nutster at (’.hicago, January 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct.JJ, 1917.

ANGLAI SUĖMĖ 114,544 
BELAISVIŲ.

Anglai gi neteko 28,379 
belaisvėn.

LONDONAS, s. 8. Karės 
ofisas paskelbė sutrauką suim
tų ir pražudytų belaisviais karė
je laike 1917 m.

Išviso visuose frontuose suim
ta 111,511 belaisvių ir atimta 
781 kanuolū.

Aivglni gi neti'ko 28,379 ka
reiviu belaisviais ir 166 kanno- 
liu. 4

T) ne translation filed with Ihe post- 
niaster at Chicago, J.inuary 9, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Užmuštas generolas.

PABYŽK’S, s. 8. Franeuzų 
generolas Liže, artilerijos ko- 
manduotojas Italijos fronte, li
ko užmuštas veikime.

Musy Skaitytojams.
Dideli pusniai, kurie įvy

ko sausio 6 dieną, labai su
trukdė komunikaciją. Del 
tos priežastits musų skai
tytojai. kuriems Naujienos 
siunčiama krasa ar ekspre
su. labai gali būt, kad dien
raštį gauna nereguleriai ir 
suvėlintą. (Spėjama tai iš 
to, kad mums patiems <lien 
raščiai iš kitur ateina da
bar trimis ir keturiomis die 

'nomis suvėlinti). Jei taip 
butų, meldžiame Naujienų 

•ėmėjų turėti kantrybės, kol 
komunikacija įeis vėl į nor
males vėžes.
Nau jien ų A d minist racija. 

Titu* translation filed with Ihe post- 
niasler at Chicago, .January 9, 1918, 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917.

AMERIKOS SOCIALISTAI 
IŠRINKO ATSTOVUS

J tarptautinį socialistų su
važiavimą.

CHICAGO. Socialistų pa r- 
tijos nacionalis' ofisas paskelbė 
sekamas pasekmes rinkime vi
suotinu balsavimu Socialistų pa
rtijos delegatų į sekamą tarptau
tinę socialistų konferenciją, ku
ri bus sušaukta laike svarstymo 
taikos sąlygų. Išrinkti:
..Morris Hiląuit iš New York, 

George P. Kirkpatrick iš New
Jersey, ir

Victor Berger iš Wisconsin.
Persai su turkais Berline.

AMSTERDAM. Sausio 8.
TrĮs nariai Persijos parlamento 
lydėjo didijį Turkijos vizirą 
Talaat Bey, kada tasis atvyko i 
Bi'rliną pasitarimui apie karės 
situpeiją.

Truc translation filrd \vith the post- 
master at Chicago, January 9, 1918. 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917. 

SOCIALISTAS MINISTE- 
• RIS REZIGNAVO.

Pašvęs visą laiką taikos 
reikalams.

LONDONAS, s. 8. *Sulig 
žymių švistų Londone rezigna
cija llj'alinar Branting iš finan
sų ministerio vietos Švedijos ka
binete, paskelbia sausio 5 d., į- 
vyko dėlto, kad jo ryšiai su 
Švedijos ministerija kliudė, kaip 
jis skaitė, svtarbesniam tarptau
tiniai darbui. Dabar kada so
cialistu vadovas vra liuosas nuo 
valdiškųjų pareigų, jis paves vi
są savo laiką panaujintoms so
cialistų pastangoms Įvykinti tai
ką.

True translation filed xvith the post- 
niaster at Chicago, January 9, 1918, 
as reaųired by the act of Oct. G, 1917.

Tik blogiau padarė

LONDONAS, sausio 8. - M. 
T'arbman, buvusis Londono ko
respondentas Petrogrado laik
raščio “Birževija' Viedomosti”, 
/’ašo laikraštyj “London Press", 
kad premiero pranešimas apie 
karės tikslus tik dar labiau pra
plėtė ir pagilino bedugnę tarpe 
vakarų ir revoliucinės Rusijos, 
vieton tos bedugnės pašalinimo. 

,/Farbmaii sako, kad premiero 
išsitarimas apie Rusiją bus ten 
aiškinamas kaipo leidimas Vo
kietijai elglies su Rusija kaip 
lik ji nori.

Truc translation filed \vith the ]>ost- 
master ai Chicago, January 9, 1918, 
as re<|uired by the act of Oct. G, 1917.

“INDUSTRINIAI LUNA
TIKAI.”

Profesorius “surado“ naują 
rų.šį darbininkų.

PHILADELPHIA, Pa. Pro
fesorius Carlton • H. Parker ūš 
VVashingtouo universiteto kal
bėdamas bendrai konferencijai 
Amerikos Ekonoiįnįjos ir Ame
rikos Sociologijos asociacijų, 
pasakė: x

“Karinė pramonė sutvėrė nau
ją klesą darbininkų, benamių 
klesą, kuri prie pirmiausio pa
jautimo neužsiganūdinimo pa
virs pavojinga bendrijai. Dai
gelis iš tų darbininkų jau pavir
to “industriniais lunatikais“.

Trockis atvyko į tai 
kos tarybas

S J' ' ■ -

Taikos tarybos atsinaujina
Truc translation filed \vith |he post- 
inaster at Chicago, January 9, 1918, 
as reąuircd by Ihe act of Oct. 0, 1917.

TROCKĮ ATVYKO I TAI
KOS TARYBAS

L f '
I .. .Tarybos turėjo atsinaujinti 

panedėlyj.

LONDONAS, Sausio 8. —Su
lig pranešimo iš Berlino gauto 
Copenhagene ir perduoto čionai 
Exchange Telegraph Co., Rusi
jos taikos delegacija, kartu su 
bolševikų užrubežinių reikalų 
ministeriu Leonu Trockiu atvy
ko panedėlyj i Brest Litovską, 
kad tą pačią dieną po piet atnau
jinus taikos tarybas.

True translation filed \vilh Ihe post- 
inaster at Chicago, January 9, 1918. 
as reąuircd by the act of Oct. G, 1917.

Tarnow taikos delegatu
AMSTERDAM, sausio 8. Į 

Berlino Tageblatt pranešama, 
kail grafas Adomas Tarnowski 
von 'Varvim:. UpojiaskuTas au
strų įlelegatu Į taikos konferen
ciją Brest Litovske.

Grafas pereitą pavasarį buvo 
paskirtas ambasadorium į Suv. 
Valstijas, bet jis niekad nebuvo 
oficialiai priimtas Amerikos 
valdžios.

True translation filed with ihe posf- 
master at Chicago, January 9, 1918, 
as reąuircd by Ihe art of Oct. G, 1917.

NEATIDUOS NĖ COLIO 
ŽEMĖS.

Vokietija turi apsaugoti sa
vo rubežius, sako karalius.

AMST ERDAM, s. 8. Iš Mu- 
nich pranešimui, kad Bavarijos 
kiiralius Liudvikas vakar jo gi
mtadienio pokilyje pasakė, jog 
Vokietijos priešų sąlygos yra 
perdaug didelės.

Jis užreiškė:
“Ne vienas colis Vokietijos že

miu nebus atiduotas. Mes turi- 4
me apsaugoti savo rubežius.”

Lžtikrindamas, kad bavarai, 
kaip ir vokiečiai, visur yra per
galėtojais, karalius pridūrė: 
“Lai mums taip pasiseka sumu
šti musų vėliausi priešą ame- 
rikiečius.” 

delei įtemptų sąlygų, kokiomis 
jie dirba.

“Tie. ‘industriniai lunatikai' 
prisideda prie I.WAV. ir kilų 
organizacijų ir jie pastato Ame 
riką lyg į anarchistišką sto
vį, panašų tą, kuris dabar yra 
Rusijoj. Iš priežasties karės 
draugija yra ekonomiškame 
chaose."

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

L jį ERB. Naujienų skai- 
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkiniu rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skeBiks! 
Naujienose.

Truc translation filed \vith the post- 
master at Chicago, January 9, 19f8, 
as reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

NSEUTIKIMAI VOKIE
ČIŲ TARPE.

Taikos tarybos atsinaujina.

Associated Press praneša:
Rusija matomai tęs taikos ta

rybas su centralinėmis valsty
bėmis Brest Litovske. Gauta 
Copenhagene iš Berlino žinia 
sako, kad Rusijos delegacija at
vyko į Brest Litovską panedėly- 
je ii- tarybos turėjo atsinaujinti 
užvakar po pii I. I ’žru|)ežiniu 
reikalų mmisleris lydėjo dele
gaciją.

Oficialio patvirtinimo šiam 
pranešimui truksiu, bei apie jo 
tikrumą galima spręsti iš to, 
kad nė Rusija, nė cenlndinės 
valstybės neužreiške oficialiai, 
kad taikos tarybos galutinai per
trauktos. Vokiečiai pereitos sa
vaitės pabaigoj laikinai susp(in- 
įlavo laryl>us, kail ji nega
lėjo sulikti su rusų reikalavimu 
perkelti konferenciją į Stock- 
bolma. 4

Džingos grasina rezignacija.
Sulig pranešimų iš neutralių 

šalių, krizis Vokieti joj, pagim
dytas valdžios aneksavimo po
litika yra opus. Gauta žinių, 
kad gcn. von Ludendorff, va<lo
vas karininkų grupės, grasino 
savo rezignacija, kartu su field- 
niaršalu von Hindenburgu, jei 
valdžia ir toliau rems užrubeži
nių nukalu ministerio Von Ku- 
ehhnann'o taikos pienus.

Vokietijos socialdemokratai 
priėmė rezoliuciją, vėl užreiš- 
kiančią, kad lik demokratinis 
principas apsisprendimo teises 
užimtoms teritorijoms gali duo
ti pastovią taiką.

True translation filed \vilh the posl- 
jnaster at Chicago, Jnnuar> 9, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. G, 1917.

Anglų taikos sąlygos nepri
imtinos.

4MS1ERDAM, sausio 8.
Vokiečiu laikraščiai savo redak- 4 '
ciniuose komentaruose neranda* 
nieko, kas butų priimtina eent- 
ralinėms valstybėms, Anglijos 
premiero kalboje, pasakytoje 
pereitą snbatą.

“Mes negalėjome surasti žo
džio. kuris pateisintų afirmaty- 
vį atsakymą”, rašo Bcrlin Tage- 
blatt..

Tranki ‘aries Zcilung skaito 
kalbą, kaipo “naują karės kal
bą”, o Morgenpost sako:

“Sąlygos yra tokios, kokias 
tik pergalėtojas drįsta pasiūlyti 
pergalėtam. Mes turime paro
dyti, kad mes esame pergalėto
jais.“

Oficialė Nord Deutsche Ga
zelių sako, kad Austrijos ir Vo
kietijos teritoirjų nepalieeiamy- 
bė turi būti kertiniu akmeniu 
naujose taikos tarybose. Pre
miero Lloyd George kalba paro 
do, kad praktiškai beveik nėra

1 permainų Anglijos karės tiks 
Juose.
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haujien©s
The Lithuanian Daily News|l>l?či?s visuomenės domą. Ji-

sake valstijos legislaturoje[kalbėtojų,| kiek tik nešė jo 
Kalbą, kuri atkreipė į save

Įsai užreiškė:
‘Geriaus butų apsvars

tyt net apgavingu budu 
paduotą taikos pasiūlymą, 
negu atsisakyt atkreipi 
domą į dorą pasiūlymą, i- 
dant mes nepataptume 
milžiniško šios karės ar
chitektų nusidėjimo dali
ninkais, pratęsdami jos 
nelemta eiga bent valan
dėlei?’
Ir toliaus jisai išreiškė to

kią nuomonę:
“Jeigu priešas pasakys 

mums, ką jisai duosiąs, ir 
tatai bus permaža, tai pa
sakysime jam, ką mes pri
imsime. Kiekviena savai
tė neša neapsakomą gyva
sties ir turto sunaikinimą, 
ir kuomet mes neatlaidžiai 
rengiamės prie karės lai
mėjimo, tai mes neprivalo
me praleist progos užtik
rinti garbingą taiką”.
McCall tapo išrinktas gu

bernatorium trečiu kartu. 
Spauda sako, kad jisai savo 

......................... , .kalboje išreiškė didelės savo 
Sigiu dviejų savaičių. uutoriits Į valstios gyventojų didziu- 

mos mintis. Bet tam tikruo
se sluogsniuose jį už tą kal
bą labai aštriai kritikuoja.

l'ablįshed Daily exeept Sunday by
1 tuyl.ithuaniau Ne\vs l'ub. Co., Ine.

1810 SO. HALSTED ST.
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone ('anai 1506
Nau.jienos eina kasdien, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė. 1810 S. Halsted St., Chicago, 
111.—Telefonas: ('.ana! 1506.

Užsisakomoji Kaina?
Chicagoje—pačiu:

Metams ...........................
Pusei ineto<..................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui...........

Chicagoje—per nešiotojus: 
Viena kopija......t.................

Savaitei ...........................
Mėnesiui ..........................

Suvienytose Valstijose, ne C 
pačiu:

Metams ...........'...............
Pusei meto ...T.............
Trims menesiams .........
Dviem mėnesiam .........
Vienam mėnesiui .........

Kanadoj, ipetams .............
Visur kitur užsieniuose ...

$6.00
3.50
1.85
1.45

... .02

... .12

... .50 
hieagoje,

. $5.00

.. 3.00

.. 1.65
. 1.25

.. .65
,. 7.00
.. 8.00

Pinigus reikia siųsti Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Riišylojų ir korespondentų prašome 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naujienų Redakcijai, o ne RedaktO; 
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir ant vienos popierius pu
sės, be to paliekant platesnius tar- 
Ihis tarp eilučių. Redakcija pasilai- 
;o visas teises rankraščius taisyti ir 

trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai i 
jei (l»čgiu dviejų savaičių 
pareikalauja jų ir atsiunčia Arasos 
ženklelių pakankamai persiuntimo 
lėšoms apmokėti.
Asmeniškai Redaktorių matuti gali
ma tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. » f

1 True traushfion fiied wilh tlie post-

Redakcijos - :l‘>y
Straipsniai, "^priklausomųjų' 

. : frakcija auga.
Tuie translation file<l \vilh tlie post- 
inaster at Chicago. Januari 9. 1918, 
as rrųuired by Ihc act of Oct. 6, 1917.

Stambus žingsnis 
linkui taikos.

Senąją Vokietijos social
demokratu frakciją reich
stage vėl apleido keturi na
riai ir įstojo į Nepriklauso
mųjų socialdemokratų frak
ciją. Tų narių vardai yra 
sekami: Brandes, Dr. Erd- 
mann, Huettmann ir Jae- 
ckel. Trįs iš-'jų'ym seni li
nijų vadai. Brandes nuo 
1901 m. yra sekretorius me
talo darbininkų unijoje; Hu
ettmann yra namų statytojų 
unijos tarnautojas, o Jae- 
ckel yra vienas audimo pra- 
monijos darbininkų vadovų.

Taigi Scheidemanno frak
cija vėl neteko keturių na
rių, o Haase’s frakcija tokiu 
-pat skaičium padidėjo. Pir
moji dabar turi reichstage 
81 atstovus (vietoje 110), o 
antroji — 25. Liebknech- 
tas ir Ruele nepriklauso jo-

nas netikėtai pasirodė kong
rese ir pasakė įžymią kalbą 
apie karės tikslus arba "tai
kos programą”.

To programų punktus 
- skaitytojai ras pirmame 

“Naujienų" puslapyje.
Juos skaitant, metasi į a- 

kis prezidento Wilsono min
čių panašumas į tuos išva
džiojimus, kuriuos Anglijos 
darbo unijų kongresas šio
mis dienomis girdėjo iš Lloy 
George lupų. Bet preziden
tu taikos programas yra žy
miai švelnesnis ir liberališ- 
kesnis, negu Anglijos minis- 
terių pirmininko.

Dar geresnį įspūdį tečiau, kiai frakcijai; vienas atsto- 
negu tie programo punktai, vas apleido Vokietiją; o Sta- 
daro Wilsono kalbos įžanga, dthagen, Nepriklausomųjų 
Joje pilna didžiausių pagy- frakcijos narys, šiomis die- 
rimų ir simpatijos žodžių nomiš numirė.
Rusijai. Prezidentas labai --------
šiltais žodžiais giria Rusijos Klerikvliškųjų 
valdžios atstovu poziciją tai- 
kos derybose su Vokietija. ]UdoSellU darbai. 
Jisai vadina juos “nuošird- __ . ? ....
žiais” ir “Labai rimtais”: ji- Musų klerikalai vis dar
bai pripažįsta jiems tvirtu- huojasi, mėgindami “numal- 
mą principuose ir platumą sinT1 kiamolą .
pažvalgose; jisai atsiliepia .. 1 nedeldienį “Nau- 
apie jų reikalavimą, kad tai- redaktorius nuvyko į 
kos derybos butų vedamos R°c‘hesterį, N. Y., pakvies- 
atvirai, kaipo apie “labai tei- socialistų kuopos#pasa- 
singą, labai išmintigą” (ve- kyt^dvejetą prakalbų^ 
ry just, very vvise).

Pagalios prezidentas už- 
. reiškia, kad jo kalba tai yra

Vos spėjus jam įeiti į sye-

Gali būt, kad “kaimo bobele'’ 
tą žodį taip ir išaiškintą; bet ta
tai dar nerodo. kad šitoks aiški-

žioplas ramumėlis.
CIeveland’e, Ohio,

“Naujienų” redaktorius kal-Hiimas yra tehlbgas. žodis “tau- 
bėjo diena vėliaus (panedė- 
lyje), kankalai dar iki to
kios niekšystės nenusmuko,
— nors gal jie nesuspėjo (žodžiais “kaimietis 
“pasidarbuot”, kadangi pra
kalbos buvo surengtos labai 
umu laikų.

Bet musų “kramolos mal
šintojai” jau nuėjo pertoli.

Tarpe dvylikos Kristaus

Ji irgi nuima
kur

ta” yra musų inteligentą nukal
tas; iš to-gi Žodžio padaryta 
“tautietis” pagal analogiją su 

’ (kaimie
tis), “kaunietis” (kaun-ietis), 
“suvalkietis” (jnivalk-ietis) ir tl.

Paskui dar mums truputį kei
stai skamba Įritąs M. Petrausko 
“skrajojimas dausomis”. Nes 
apie “dausas”Įmąsų “kaimo bo- 

apaštalų kitąsyk buvo tik| belės” (o taip-pat ir “kaimo die
duliai”) fsako, kad į jas “varnos 
lekia”.

žodžiu, p. Butkaus pamokini
mus Išėjo ne visai... tautiškas.

vienas Jiidošius, o šiandie 
visa musų kunigų vadovau
jamoji armija ima užsikrės
ti judošyatės liga. Ar jau 
jie galutinai atsisveikino su 
sąžine?

Buvomį pranešę, kad So
cialistų partijos delegatais i 
tarptautinę socialistų konfe
renciją tapo išrinkti didžiu
ma balsų: Hillųuit, Kirkpat- 

5riek ir Scott Nearing (kuris 
gavęs 9 balsus daugiau už 
Bergerį). Bet dabar paty
rėme, kad geriaus suskai
čius balsus, pasirodė, jogei 
trečiu delegatu yra išrink
tas Victor Berger, nes už jį 
paduota 100 balsų daugiau, 
kaip už Scott Nearingą.

Taip ir gerai, kadangi 
Scott Nearing, nors ir yra 
labai gabus žmogus, bet or
ganizacijoje dar neišbuvo nė 
metų laiko.

KLERIKALAI AGITUOJA IŠ
PJAUTI LAISVAMANIUS.

j. n

“Vienybėje Lietuvninkų” skai
tome:

| verčia visą bėdų ant svetimtau
čių. Ir ji šitaip elgiasi, neturė
dama jokio kito pamato, kaip 
tiktai spėliojimus apie lenkus.

Pagal “Vien. L.” protavimą, 
vadinasi, išeina taip, kad, jeigu 
lietuvių parapijoje butų klebo
nas lietuvis, tai butų viskas ge
rai, nors tas klebonas ir butų be. I e ■
jokios vertės žmogus.

Geresnių advokatų musų:kle
rikalizmo'vadai negali sau nė 
geisti. O “Vien. L.” dedasi “ko
votoja” prieš klerikalizmą!

Kitoje tos pačios “V. L.” špal- 
toje karštai agituojama už visuo
tiną seimą, t. y. už tokį seimą, 
kuriame dalyvautų ir klerika
lai. Tuo-gi tarpu ji tik-ką (kaip 
parodyta augščiaus išspausdin
tame “V. L.” straipsnelyje) pa
sakė, kad klerikalai agituoja už 
žmogžudystes,-ir kad su jais to-

nai supranta reikalą, nes bema
tant tapo sudėta $10.50. Atikojo 
šie draugai: Po $1.00: S. Ven
ckus, Z. Milašius, K. Skirmon- 
tas, K. Izbickas, B. Jonauskas, 
J. Kaukelis, P. Žalpiš; po 50 cen
tų: A. Drobus. A. Skimiontas, 
V. Milašius, B. žalpis, T. Lubis, 
Po 25 centus: P. Tilla, F. Ja
kaitis, T. Jankauskas, P. slėnis.

Aukos pasiųsta Apsigynimo 
Fondan j New Yorką.

—Organizatorius.

CHICAGO, Brighton Pk. — 
Laikytame LSS 174 kp. susirin
kime sausio 5, T, Maženio sve
tainėj, kuopos reikalus pabaigus, 
kalbčta apie atsitikimą Sąjun
gos Centre ir reikalą gynimo dd.

PUS-BALSO SYSTEMAS
RR . Kaip smuiką M- 

Nunokinti grajif 
*1 r i trumpą laiką

1 į per pus-balso ši
lu stenu} taip yra I H lengva ir aiškiau

įU kad net dyvai
IIHt kaip muzikos to'. I IV J kompozitoriai 

■t Ha nesinaudojo jąja OL ’ mp anksčiau.
Hr rl - Privatiškos lek- 

ei jos ant smui- 
.įįį jE kos, mandolinos, 

g Tf 9L gitaros ir bar- 
Taipgi 

Orkestrą 
Praktika

NAUJAGADYNIftKA 
KONSERVATORIJA

FRANK BAGDŽIUNAS 
Direktorius

3343 So. Union Avė. Chicago.

Kazimieras Gugis

Apžvalga
---------------------------- ---

20—TO AMŽIAUS 
SOČIAUSIAI.

Pranas Butkus “l'ėvynėje” 
gvildena “l.aisvės” pakeltą klau-, 
simą “Ar M. Petrauskas yra so
cialistas. ar tautietis”? Tr atran
da, kad tasai lietuviu muzikas v 
esąs socialistas. O štai kodėl:

gas buvo užklaustas: ar tami- 
sta esi socialistas? .Į lai ma
no dranga atsako:

Dvidešimtame šimtme
tyje jau ir kūdikiai gimsta so
cialistais. Klausti suaugusio 
vyro, ar jis yra socialistas 
lai daugiau negu nemandagu. 
Kiekvienas, kas turi smegenis

“Garso” N32 ponas J. G. ra
šo straipsnį apie, tautininkus, 
žinoma nevadindamas juos 
kitaip, kaip laisvamaniais. Iš
spausdinti tą, kas rašoma, bu
tų nusidėjimas prieš laikrašti
nę etiką, juk lai butų kartoji
mas tikrų kolionių. Tenai 
visko yra, ir kun. Žebrio už
mušimas, ir Anglijos pinigai 
ir nusidėvėjimai ir doros nu- 
stojimai, elc. Visko ko tik 
norite. Tas juk jau mindo
mu, priprasta nuolat girdėti 
iš los pusės “katalikybės“ gra- 
žkalbystę ir mandagumą. Bet 
tarp to viso dar ir štai kaip 
pasaldyta:

” ... susispietę šliuptarniai, 
t. v. viduriniai,’nei šilti, nei 
šalti visuomeniniai elementai, 
kuriuos, anot švento Rašto, iš
pjauti paprastai reikia.” (Mu
sų pabraukta. — Red.)

Tai aišku kaip diena, Lad 
mus “katalikai" pasiremdami 
šventraščiu agituoja žmonių 
skerdyklę, pjovines. Kam dar 
pyko “Darbia.” kuomet pasa
kėme', kad artinasi Baltramie
jaus naktis. Juk dabar ai$-

Kur-gi to laikraščio redakto-

mo Fondui davė $4.75. Aukojo 
po 50 centų: P. Daubaras, A. 
Spranaitis, J. (iendvilas, T. Ma
žoms, P. Gura, A. Adomonis, J. 
Žemaitis. B. Daubarienė; po25 
centų: J. Buka, N. Bislis, J. 
Schagainogas. Aukos pasiųsta 
Naujienoms. Aukų rinkimo Ko
mitetas,

Vada visokius reikalus, kaip kriminaliikutne 
tepp tr cmUikttote feismunse, Daro 

vkHtkhu dokumentui irpopierao.
N»mų Ofisas!

1921 8. HaWW lt.
Ant trečių lubų

Tai. Drovu- 1310

M irsto OfiMs: I
127 R. Berbero lt I

1111-11 Srity t
TeL Ontral UI) ■

KAPITALIZMAS IR 
KLERIKALIZMAS.

šv. Juozapo broslvos organas, 
“Darbininkas”, paduoda tokį at
sitikimą :

Keletą metų atgal vienas 
žymus veikėjas, kaipo narys 
vienos pilietiškos organizaci
jos, atsilankė pas vieną tur-

na ir prašė paaukoti pluoštą 
pinigų vediniui kovos prieš 
socializmą? Kapitalistas atsi
sakė tam reikalui aukoti ir 
tarė: “Katalikų Bažnyčia ap- 
rupys socializmą.”

Vadinasi, tas kapilalistąs ma
no, kad niekam kitam nereikia 
duot pinigų kovai su socializmu, 
kaip tiktai katalikų bažnyčiai, 
nes ji tą dalyką “aprupinsian-'

ina prie to. Na ir “katalikai” 
pjauja, kaip kad buvo atsiti
kimas Lawre.nce, Mass.

1<q į tą pasakyti? Nieko! 
luk su žmonėmis, kurie agi-

N. žemaitis, 
P. Daubaras.

$175 gavome* ir persiusime* 
lyg paskyrinm. Red.

Nariai Cook Couhty Real Estate Tarybos 
A. PETRATIS & CO. 

, Kcal Eatatc Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda ir 

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

Peržiūri apstraktus, padaro popieraa 
NOTARY PUBLIC

751 W. 85ta gatvė 
kampas Halsted Drov«r 2 46 J

\ Sveikatos Skyrius^
PEARL (ĮUEEN

KONCERTINOS

nž

Pasarga. — Naujienų Sveikatos 
Skyrių veda Daktaras A. Mont- 
vidas. Re straipsnių sveikatos 
ir medicinos klausimais šio sky
riaus vedėjas rūpinsis atsakinė 
ti ir šiaip asmenims, kurie no
rėtą gauti šiokių ar tokių dak
tariškų patarimų. Klausimus 
reikia siųsti šiaip užadresavus:
Dr. A. Monlvid, 3332 W. Nortb 
Avė., Chicago, III.—Red.

Atsakymai j klausimus.
Miss. E. A. iš Phila, Pa., rašo: 
“Malonėkite pasakyti, kas blogo 
pasidarė su 12-kos motu mergai
te, kad nuo gruodžio 10. 1917 
m., ji liko kaili tai nervinga. Ka-

.kalbos negali būti. M,c\s ste
bimės liktai iš to, kaip katali
kai kaip visuomenės dalis taip 
žemai nupuolus doroje, kad 
tokius laikraščius, tokias agi
tacijas skaito ir palaiko.

Tolinus tas laikraštis paduoda 
ištrauką iš vieno anglų klerika
lų laikraščio, kur sakoma.:

“Jei socializmas stovi
sutriuškinimą kapitalizmo — 
o jo žymiausia išreiškėjas A- 
merike Ncw York Gali sako, 
kad taip'— tai Amerikos val
džia privalo stovėti už sutriuš
kinimą socializmo. Kapitali
zmas turi savo ydas, ir blogas 
ydas, bet jų pataisymas su> 
triuškininiu yra raudonosios 
vėliavos radikalizmas ir ne so- 
cialė teisybė, nei sveikas pro
tas.”

dešinėj rankoj, daiktas puola 
laukan. Taip pat yra su j&s de
šine koja. Ji negali nulaikyti 
ramiai jos dešinės kojos ir ran
kos.

TEISINA

ra socialistas. Žmogus gali 
nemokėti tinkamai apibudin
ti, kas tai yra socializmas, 
bet, vadovaudamasi išminčia 
ir žmoniškumo jausmais, jis 
aiškiai matys netik, jog da
bartinis susilvark.vmas žmo
nijos yra netikęs ir privalo| KUNIGUS, 
bu t i kitoks, bet ir numatys 
budus, kokie veda žmoniją į 
palaimą. į geresnę ateitį.

Bet p. M. Petrauskas esąs ir 
“taiitietisr, kadangi jisai yra 
lietuvis. Darydamas išvedimą 
iš savo privadžiojimų. Pr. Būt

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

Reikalaukite katalogo, kurt iisian 
čiame dykai.

Georgi & Vitak Music Co.
1540 W. 47th St.. Chicago. 111

Tel. Cicero 252

Dr. A. P.. GURSKIS
• DENTISTAS

Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 va
karo. Nedėlioms pagal sutartį. 
4847 W. 14th St., Cicero, Iii 

Kampas 49th Avė.

Atsakymas. — Mergaitė, išro
do, turi choreą. Tai yra tani 
tikra nervų systenios liga, apie 
kurią ne sykį buvo jau rašyta ir 
kuri atsitinka tankiausiai mer
gaitėse, mokyklą lankančiose.1 
Didelis įsilenpimas esti tankiau-! 
šia priežastim. Įteikia žiūrėt, 
kad mergaitė nedarytų lenkty
nių moksle ir savo gabumų bei 
gerumų parodyme. Namie ne
reikia ją ąpkrauti jokiais dar
bais ir mokslais. Ji turi daug 
miegot, gaut gana tyro oro, ge
ro maisto ir būt užlaikoma ra
miai. Geriausia sustot leidus į 
mokyklą tūlam laikui, kol pa
sitaisys. Fovvlcrio solinei j a duo
da dažnai gerų rezultatų choru
os gydyme, bei mergaite tuomVl 
turi būt po daktaro priežiūra, 
nes reikia žinot, kiek duoti ir 
kada sustot davus, kadangi tai 
pavojingos vaistas varto! neži
nančiam. lodei reikia kreiptis 
į vidos daktarą.

MUZIKAMS MOKINIMAS 
dėl jūsų vaiky ant smuikos • 

Prof. D. GOLDSTEIN 
Smuikos Mokytojas

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

Chicago, III

Taigi kapitalistų klesos atsto
vas deda savo viltis ant katalikų 
bažnyčios, o bažnyčios organas 
stoja už kapitalizmą, žodžiu - 
vienybė ir brolybė.

SMUIKININKAS
Petrogrado Konservatorijos 

mokina mokinius namuose. Ne 
, brangiai. Atsišaukite laišku į 

“Naujienų” Ofisą, pažymėda
mi No 160.

Ta pati “Vien. L.”, kurios 
straipsnelį apie klerikalus augš- 

| čiaus išspausdinome, rašo apie 
Grand Rapids’o lietuvių parapi
ją. Iš šios parapijos, kaip žinia. 
tapQ prašalintas lietuvis klebo
nas, ir pastatytas jo vieton kle
bonas vokietis, šitą faktą mu
sų klerikalų spauda (pav. “Drau
gas”) aiškino tuo, kad svetim
taučiai varą intrigas prieš lie
tuvių kunigus, — kuomet ištie- 
sų tenai kaltos buvo ne svetim
taučių intrigos, o tiktai - • ne-

tokių žmonių, kuriems nepatin
ka šitokia “unija 
“Darbininkas” cituoja kitą kle-

Tas pate
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2336 W. Ma- 

dison, 1850 Wells St.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų- Vie
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo* 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Sėeley 1013

SARA PATEK, Pirmininkė

Taip, Petrauskas yra 
dausomis skrajojantis socia
listas, o žeme vaikščiojantis 
musų tautietis.

lai yča gana liumoristiškai 
pasakyta). Bet p. Butkaus strai
psnyje! yra humoro da ir dau
giau.

Jisai surado reikalinga pa
barti “Laisvės” redaktorius - 
kuriems “žydai visad imponuo- 
ja” už nepažinojimą lietuvių 
kalbos. Ir visai teisingai jisai 
pastebi, kad tie redaktoriai su
maišė žodį “tautietis” su tam 
tikros partijos (“tautininkų”) 
Vardu. Bet, norėdamas pąts pa
lodyti savo žinojimą, jisai štai 
kokį pamokinimą duoda aniems 
griešninkams:

Tą žino kiekviena kaimo 
bobelė-

Užklausta ji paaiškintų: žo
dis ^tautietis“ susidaro iš 
dviejų žodžių tauta ir vie
ta; pirmiau buvo tariama 
“tiMitvietis”; dabar —“tautie
tis”. Prasmė šio žodžio ar |

no du “dėdės” ir ėmė kaman- 
atšakias T Ru“|tinė«> k? jisai kalbėsiąs, ir 
liu reikalavima? aT JlsaT‘ ^kurstysiąs zmo- 

mų. Juodu paaiškino pas
kui, kad ant prakalbų ren
gėjų ir kalbėtojo esąs paduo
tas skundas.

Vėliaus tuodu “dėdės” sė
dėjo svetainėje laike pirmos 
prakalbos ir laike antrosios.

Kas-gi buvo tą skundą pa
davęs?

Žinoma, niekas daugiau, 
kaip tiktai klerikalai arba 
jų pastumdėliai. Prieš Gri
gaičio atsilankymą Roches-' 
teryje tos vietos parapijoms 
per ištisą savaitę garsiai gy
rėsi, kad socialistų prakal
bos busiančios sustabdytos. 
G tą nedeldienį, kada turėjo 
įvykt prakalbos, kun. Kas.:.

sijos žmonių 
kad kariaujančiosios šalįs 
aiškiai pasakytų, už ką jos 
kariauja; žodžiu, visa jo 
kalba, tai didelė pastanga į- 
gyt revoliucinės Rusijos sim
patijas. Ir, kaipo tokia, ji 
yra didelis žingsnis prie vi
suotinos taikos.

Plačiau apie ją pakalbėsi
me ryto.

True translation fiied with the post- 
luastei* at Chicago, Jaunaty 9. 191 S, 
as reijuired by Ine net of Oct. 6. 1917, 

Išmintingas

chusett ?u guberna- 
vimiu-! W. McUall.

L. S. Sąjungoj

ja prieš tą nuomonę, kad socia- 
listišlcoji “kritika kapitalistiško 
surėdymo yra be* pamato arba 
kad kovojant prieš socializmą, 
reikia ginti kapitalizmą.”

Bet ar daug yra tokią žirninių 
klerikalų tarpe? Ir ko verta yra 
ta pasaka, kad, kovojant prieš

bau Naaj.enos” t.j dalyk., nu- socializ galima ncginti kapl. 
rodė ir klerikalų spauda ucdrj- laUziuo? ,)uk kova prieš socia. 
so jo užginčyti. Kų-gi sako apie u taį f kapitaUj!n.o gv- 
tai “Vien T ”9 .tai vien. l. .. nimas.

Ji rašo:
Sulyg musų čionai nekalta 

nei lietuviška dvasiškija, nei 
liet, kunigų stoka, o tiktai len-
kų intrigos. Kiek žinoma, | Auka Apsigynimo Fondui, 
miestas Detroitas ir jo vysku
pija (kartu su (Jrand Rapids) 
tirščiausia^ lenkais apgyven
ta. Tenykščiam vyskupui la
bai reikia skaitytis su lenkais. 
Tai lenkai, be. abejo, intrigų 
keliu pasistengė į lietuvių pa
rapiją, lietuviai neapkęsdami 
vokiečių bėgs iš savo parapi
jos ir glausis prie lenkų. Oi 
čionai ir yra vieta, “kur šuo 
užkastas.”

k
I uigi

Harvey, ILL.—Sausio 2 š. m. 
228 kuopa turėjo susirinkimą. 
Skaityta iš LSS Centro laiškas, 
kuriame raginama draitgai au
koti ir rinkti aukas Apginimo 
Fondui iš priežasties areštavi
mo draugų Centro įstaigoj. Lai
škas priimta ir čia jau padaryta 
aukų rinkimas. Mat musų kuo
pa jaunutė (narių teturi kol-kas 
tik devynioliką) ir finansiškai 
stovi silpnai lodei nutarta, kad 
palįs draugai, kiek kas gali, au
kotu. Pasirodė, kad draugai pil

J. Strazdui, Camp Bliss, To
kus. - - Atsakymas jums pasių
sta laišku.

Dr. A. Montvidas.

Skaitykite ir Platinkite 
n

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina;
Panedėlyj, Ketverge ir Subatej 

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

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATV1

Viena saugiausiųjų Bankų
ATIDARYKITE TAUPYMO SĄSKAITĄ CHICAGOJE

Saugioje ir Tikroje Rankoje, 28 metus Teisingai Vedamoje Rankoje. 
Po Priežiūra Valstijos ir Susivienijimo Banką (Clearing House) Dcpori-n 

ir Taupymo Padėjimų.

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

W. KASPAR ............. . ..........................
prezidentas

OTTO KASPAR
vice-prozidenlas

‘TOLIAM OETTING
prez. Oeting Bros. Icc

CHARLES KRUPKA
vice-prczidentus

PADĖJIMAS
PERVIRŠIS
K \P1 TALAS

\VALENTY SZYMANSKl 
pirklys pr
II. E. GITE

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

Co. vi<*e-|»roz. T. AVilce 
JOZEF SIKY’I A 

kasiomis
PERVIRŠIJA $6,000,000.

’ V. F. MASHBK 
•z. Pilsen Lumbcr < •

.1. PESHBL 
sekr. Turk Mafg (’•

G ITO KUBFN
Co. pn / AWi*-

[Bu v iiig <“•

IMPERFECT IN ORIGINAL. • . . .
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NAUJIENOS, Chicago, 111
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et u vos Atstatymo Bendrove Kviečia Prisidėti prie jos su Šerais: vie
no šero kaina 10 dolerių, Vienai y patai 

parduodama 5 serai ir daugiau. 1917 m. jau išmokėjome 4 nuošimčius dividendo. Norintiems pirkti Rusiškus rublius 
parduodame juos ant vieno punkto pigiau, negu bile koks bankas Amerikoje ir negu skelbiamas yra laikraščiuose ru
blių kursas.. žiuoadresu: L1THUAN1AN DEVELOPEMENT CORPORATION 5°YFifthnewyork

Mes turime tavoro prisipirkę kada 
pigesni, todėl dabar ir parduodame pi- 
kaip kitur. Atdara nedaliomis visų die-

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

Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų maž^ buteliuką ir iki 65 centų 
didelj.
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tą senai išbandytą 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingutno. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę dienią.
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-EXPELLER13 parduodamas visose 
aptiekose. Galite gauti ir tiesiog iš hiųs. Patariame 
pirkt buteliuką už 65 centus, nes jame yra gyduolių 

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.

74-80 Waehington Street, New York

I
 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. 
buvo 
ginus 
ną.

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

Tel. Drover 8167.

Sudegė 
Viskas

Jau aš nebeėsu ant 1718 So. 
Halsted st., ale tebedirbu kaip 
pirmiaus — Elektriškus Dar
bus: įvedu į senus ir naujus 
namus elektrų, taipgi parduo
du visokias Elektrikines Lem
pas ir pakabinu. Visų darbų 
padarau atsakančiai.

P. STEPHAN 
Electric Works &

Repair Co.
2417 W. 45th St., Chicago 

Tel. McKinly 5233.

AKINIAI
įvairi©® 
Mados

$3.00
ir augščiau

UvflFJiin 8al* reikalauti akinių arba ne.
J&lAyy© At esmi AKI U EX PERTAS, 20 METŲ prakti

kuojame ant STATE GATVĖS, tuo laiku mes pritaikėme tūkstančiams 
AKINIU-

Jus gausite patarnavimų nuo gydytojaus ir chirurgo, kuris speciali
zuojasi akių ligose ir kaina nebus brangesnė kaip jus mokėsite juwelie- 
riui arba optikui.

Dr. FRANKLIN O. CARTER
Akių—Ausų—Nosies ir Gerklės Specialistas

120 SO. STATE STREET, CHICAGO, ILL.
Visas antras augštas.

Valandos: Nuo 9 ryto iki 7 vak. Nedaliomis: nuo 10 ryto iki 12 dienų.

F. A. Jan&iuskas.

Mintis ••• žmonių 
valdytoja.

(Tąsa)

II
Pi rinkliu negu kalbėjus apie 

minties valdymų, reikia susipa
žinti su pačia mintimi, tai yra, 
pažinti, kaip svarbių įtekmę gy
venimam turi mintis. Jus turi
te aiškiai suprasti, kad mintis 
yra neapribota, kad ji sprendžia 
jūsų likimų ir turi įtekmę jūsų 
gyvęniman kas minutę. Jus tu
rite jausti, kad prideramas min
ties valdymas suteiks jums visų 
ką gerų taip pat kaip kad blogas 
bus jūsų dalimi jeigu jus jos ne
valdysite.

Kuo labiau yra studijuojama 
minties Urba minčių įtekmė į

k a i r ė s ė s ra n k o s, kurios 
nebuvo mankštinamos, sudru- 
tėjo 7 svarais. Iš to paaiškėjo 
kad protinis veiklumas sąryšy
je su gimnastika išvystė arba 
sudrutino netik tuos raumenis, 
kurie veikė, bet taipgi ir kilus 
muskulus, kontroliuojamus su 
pačia dalimi smegenų. Tas ga
lėjo atsitikti tik suteikiant tiems 
raumenims nervinę spėkų ir kra
ujų vien tik su pagelba protinio 
veiklumo. Praf. Andersonas 
sako:

“Su pagelba tam tikros lovos 
aš galiu prirodyti, kari svarbiau
sias dalykas gimnastikoje yra 
protinis veiklumas. Kai aš at-

apsireiškimų atrandama. Nors 
žmonės skirtingai žiuri į minties 
apsireiškimus bęi jos įtekmę gy
venimai), bet visi pripažįsta min
tį kaipo svarbiausį faktų žmo
gaus gyvenime. Moksliški ty
rinėjimai taipgi patvirtino nuo
mones svajotojų toje sritije. Pa
žiūrėkime, kaip mintis veikia, 
arba kokia įtekmę turi j žmo-

| gaus kimų.
Yale universiteto profesoriui 

W. (ir. Andersonui pasisekė net 
pasverti mintį, arba rezultatų 
minčių veikimo. Mokinys buvo 
pastatytas ant tam tyčia prireng
tų svarstyklių, taip kad centras 
jo gravitacijos (svarumo) su
puolė su centru jo kimo. Išri
šimi matematiškas problemas, 
svarumas pribuvusio kraujo 
smegenyse perkeitė centrų gra
vitacijos ir privertė svarstyki^ 
nukrypti į šalį. Atkartojimas- 

padauginamosios lenteles iš de
vynių cifrų iššaukia didesnį iš
krypimų centro grevitacijos, ne
gu lenteles susidedančios iš pen
kių cifrų, ir aplamai — tuo di
desnis iškrypimas esti, kuo di
desnis proto veiklumas apsirei
škia. Tolimesni tyrinėjimai 
štai ką parodė: mokiniui buvo 
paliepta įsivaizdinti, buk jis at
liekąs gimnastikų kojų raume
nų. Atliekant ta gimnastika 
tik ome 
į kojas taip apsčiai, kad pastu
mia centrų gravitacijos iš vie
tos, kaip jau augščiau buvo mi
nėta. Vien tik su pagelba pro
tinio veiklumo centras gravi ta-

nors kojų aš nekrutinų ir rau
mens neveikiu, lova pradeda 
skęsti po mano kojomis; tas pa
rodo kraujo pribuvimų į kojas, 
ir jeigu aš šokčiau “džigų”, ma
no kojos butų aprūpintos krau
ju po minties įtekme”.

(Bus toliau)

nA5TERfk A5Y5TEH

Čia Yra Jūsų Proga
Gauti geresni darbą ir dau- 

giaup inigų.
Visur reikalinga daug kirpė

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

Specialis skyrius merginoms 
Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jų- 

Smiera—bile stailės arba dy- 
io, iš bile madų knygos.
Master Designing School

J. F. Kaanicka, Perdėtinis 
118 N. La Šalie gatvė, Kamba
rys 416-417, prieš City Hali

=

rfnU| OphtD*lm0m«4-

REVOLIUCIJOS PAVEIKSLAI 
Z •

Ar Jųsų name jau randasi puikus Rusijos Revoliucijos paveikslai? 
Jeigu dar ne, tai nusipirkite tnojaus. Kaina 25c.
J. B. AGLINSKAS, 3346 S. Halsted St., Chicago. Tel. Boulvard 7328

Tur būt išparduota iki
Sausio 15 d., 1918 m

Laikrodėlių ir visokių aukso daiktų 
krautuvė

K. Nurkaičio, 1617 N. Robey St
Priežastis atidarymo Akių Gydymo ofiso

7 W. Madison St. *

Extra Pranešimas
Kurie norite turėti paveikslus trečio, antro ir 

pirmo “Naujienų” metinių sukaktuvių apvaikŠ- 
čiojimų, o taipgi Bulotų ir žemaitės pasitikimo 
vakaro (Chicago!). ir žinomojo musų rašė jo 
dramaturgo Bf. 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.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimą* yra tol-

Valandos: nuo 9 ryto 
iki 9 vakaro; nadkld. 
nuo 19 iki 11 dUM. 
ihland Avėsi 

Kampas 47 St
Telephone Yards 4317

9R.G.M. GLASER 
Praktikuoja 26 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan SL kerti 32 st 
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. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytai.

Telephone Yards 687

Telephone Humboldt 1278.

M. SAHUD M. D. 
gena* Rusa* Gydytoja* ir Chlrargu.

Specialtata. Mote r ūkų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų- 
OFISAS: 1579 Milwauk«* Ar*. 

Kampa* North Av* , Kambary* IM.
VALANDOS: 8:30 iki 10 išryta 

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

E"-:mokykl1Vakarinė

TELEPHONE YARDS 2721

Telephone Yards 5093

Telephone Drover 9693

Prirenka visiems tinkamus akinius, egiamri- 
nuo j a ir patarimus duoda dykai.

7fi<-88 Milwauk«s «vk, arti Chicayo av. trea 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto iki vaka
ru!. Nedaliomis nuo 9 iirj'to iki 2 po pietų.

Tel. Haymarket 2484.

I

Tel. Yards 3654.

AKUSERKA MRS. A. VIOIKAS
Baigusi Akušerijos Kolegiją; ilgai prakti
kavusi Pennsylvanijos Hospitalėse ir Phi- 
ladelphijoj. Pasekmingai patarnauju prie 
«imdymo. Uždyką duodu rodą visokiose 

gose moterims ir merginoms. Kalbu lie
tuviškai, angliškai, rusiškai, lenkiškai ir 
slavokiškai.
3113 S. HALSTED STREET, CHICAGO, 

Ant antrų lubų.

Medikas ir Chirurgas-
3315 S. Halsted St., Chicagv

lęi nori greitai Ir paukmlnral iOmoteti Antll- 
ai kalbėti, skaityti ir raAyti. tai lankyk mošų 
»kyklą. Apart Anglų kalbos, Čia mokiuama;- 
stuvių kalbos S.V.IstorlJos Laiškų Rašymoakų ” S.V.Valdybos PrlekybosTe
• į ” S. V.Pilietybės Gramatlkoi

itikos Geografijos Retorikos, Ir tt
r GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL Kursų. Gyv 
ančius toliau mokinamo per laiškus. Viską 

lietuviškai.

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

KAMPAS 31-MOS IR HALSTED GATVIŲ

Dr. M. Stupnicki
8109 So. Morgan St, Chicago 
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 18- 

ryto ir nuo 6 iki 8 vakarą.

MOKYKITĖS Barzdaskuty- 
; stės amato dabar, reikalau- 

jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestis, lengvi išmo- 

^ėje, kraujas priplaukia keJlmSV k,“0S Anomis b 
’ vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumia 
tuojaus.

BURKEBARBERŠCHOOl
612 W. Madison St., ChicMgo

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos akandejlmą. 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta iš akių. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | krūvą. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uždegimą akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart *sl 

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti savo akis specialistui aklu, kuris tori 19 metu pa
tyrimo 9v. Vaitekaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig Jųsq akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

HUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
SpecialiataR Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 popiet, 
7—8 vakare. Nedaliomis 10—1 dieną 

13354 S. HALSTED ST.. CHICAGO *933 S. ASHLAND AVĖ.
| Tel. Haymarket 2544.

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

colius iš vietos. Tas eksperi
mentas tapo atkartotas su dau-

vo vienas ir tas pats.
Tolesniam išbandymui min

ties įtekmes į raumenis buvo 
užregistruota rankų drūtumas 
vienuolikos mokinių. Vidutiniš
koji spėka dešiniųjų rankų bu
vo III svarų, o kairiųjų rankų 
— 97 svarai. Po savaitės laiko 
specialio mankštinimo vien tik 
dešiniosios rankos, rankų spėka 
tapo vėl išmierųota. Dešiniųjų 
rankų spėka vidutiniškai padi
dėjo 6 svarus, tuo pačiu laiku

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

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

AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO U2RA9A.

1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Kampas 19-tos {atves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras siuitas Valandos: nuo 9 ryto Iki ’j^Nedėįtom nuo 9 ryto iki 12 Aenį

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

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

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

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

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

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

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

Didelis Išpardavimas.
Parsiduoda nupiginto:!) kainom 

auksiniai bei sidabriniai daiktai, 
kaip tai: laikrodėliai, deimantai, žie
dai, branzalietai ir daug kitokių 
daiktų.

Užlaikoma viskas kuogcriauslai ir 
parduosim viską nu
pigintum kainom. Tai
gi ateikite ar atvažiuo
kite persitikrinti, o 
pamatysite, kad nie
kur pigiau negalėsit 
gauti kaip pas mane..

Taipgi už akinius, kur pirma mo- 
kėjot Jjil.OO, dabar parduodu už 25c.

Nepamirškit ateiti persitikrini pas 

PETER A. MILLER,
2128 W. 22-ra gatvė, Chicago. 

Tel. Canal 5838.

auksiniai bei

dai, branzalietai ir daug kitokių

Skaitykite ir Platinkite
A TT TTU.M A CJ ”

Vyrišky Drapanų Darganai 
•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 pamiii 
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 $3.0C 
Iki $7.50.

Atdara kasdierą, nedaliomis ir va
karais.

S. G O R D ON
141S & Halsted St_ Chicmacv M

REGISTRACIJOS BLANKAS išpil
dau. Atsilankykite vakarais.

4411
August Saldokas,

So. California avė. Chicago

DR; M. HERZMAN
Ii RUSIJOS

Gerai lietuviam* Skomą* per 16 me
tų kaipo j>atyr<a gydytoja*. chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aitrias ii chronišku Ilgu, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* 
taisua.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
Ht. netoli Fiak Bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Strecf

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

t

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezetis
Lietuvis Dentistas

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

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

■

.......... ■ ... : .. ................................................ ............
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TELEPHONE YARDS 5814.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL rak. 
3325 So. Halfited SL, Chicago.

Telephone Albany 5546

Dr. A. MONTVIDAS
GYDYTOJAS ir H1RURGAS

Valandos: 1J-—11 ryte 
2—3 po pietų 
(J 8 vakare

3332 Norlh Chicago, III

KIS \ AI U JENOS
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IJidžiausias ir Geriausias Vakaras
Rengiamas LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO. atsibus
Ned., Sausio-January 13, 1318 m.
Pulaskio Svet., 1709-15 S, Ashland Avė,

Pradžia 5 valandų vakare.

CHICAGOS
ŽINIOS

Stockyardų darbininkai ne
susitaiko su samdytojais.

Stokjardu darbininkų įgalio
tiniai vis dar negali galutinai 
susitaikyt su samdytojais algų 
padidinimo klausimu. Mat dar-, 
bininkų įgaliotiniai norį, kad 
pirma negu bus padaryta galuti
na sutartis, perstatyti visą da-

rinkimui. Tuo tarpu samdyto
jai reikalaują, kad paskirtas;! i 
atsakomųjų įstaigų taikytojas 
tuoj išklausytų vienos ir antros 
pusių i*asiiilvnnis ir tartų galu
tiną žodį.

Susidūrė traukiniai
Keturi žmonės tapo sunkiai 

sužeisti, kuomet Ncw York Cc- 
utral pasaž. traukinis vakar už
bėgo ant prekinio vagono, 
sėjusio ties 22 ir Li Salk gtt.

Areštavo daktarą ir 
aptiekininką

Dr. L. Ginsburg ir aptiekini-

Areštuoti už pirkimą morfino 
be speciillio valdžios leidimo, 
dargi pašaliniu keliu nuo tūlo J. 
Borton’o, kuris, manoma, turė
jo pavogti jį (morfiną) iš I’reil 
S. Betts kompanijos vaistinės 
dar pereitą spalių inen. Berto- 
nas taipgi areštuotas.

visas

J ieško dviejų mergelių 
ir moters

Policija stropiai daboja 
įtariamas virtas. Jieškoma dvie
jų mergelių ir moters, kurios 
nežinomu budu dingo iš savo 
namu. Jieškoma: c

P-lės Florence Miller, 17 me
lų amžiaus, 3007 N. Ashland gt. 
Prapuolusi |>ereitą subatą.

ta subata.
P-ios Mario Sabancek, 45 m.

Manoma, kad jos. turbūt, yra 
pn puolę į ištvirkavimo įstaigas.

N usižudė
Policija vakar rado nusižu- 

džiusį pasiturintį valgomu dai
ktų krautuvės savininką,. J. Ste- 
vens’ą, 1732 Fui ton gt. Prieža
stis nežinomos.

BRIDGEPORT
Nebesiseka.

U*

Bridgeporto lietuvių ganyto
jams ištiesų nebesiseka. Anavo, 
Kalėdos jau senai praėjo, o jie 
vis dar vaikšto pastabiais ir kalt 
iijasi dėl kalėdinių... Sakau, ti
kras vargas. Ir kaipgi, kur tik 
įeina ,visur išgirsta tą pačią į-

blogi laikai”... O pasitaiko ir 
tokių “nekultūringų sutvėri
mų”, kurie visai neįsileidžia stu- 
bon. “Nereikia” saką jie.

Ganytojai nejuokais susirupi-

daryti su tais “laisvamaniais” ir 
“cicijikais”, kurie esą išvedę iš 
“gero kelio” nuolankiuosius pa
rapijoms. Girdi, nors keikiant 
juos per pamokslus ir savo ga- 
zietose, bet tai nieko negelbsti.

Je, ištiesų vargas tiems “ga
nytojams”, kuomet jų apdum- 
iieji žmonelės ima susiprasti.

—J. Pinčiukas.

Minėtas vakaras yra rengiamas su įvairiausiu 
programų. Kalbės garsus kalbėtojai, kurie išaiškins 
lietuvių praeitį ir dabartinius laikus; taipgi ir šios 
šalies stovį Užkviesti geriausi Chicagos chorai, ku
rie sudainuos keliatą įvairių dainelių. Taigi, gerbia-

Teatras, Koncertas ir Balius
Rengiu Liet. Darb. Literatūros Dr-jos 45 kuopa. įvyks

Nedek, Sausio-January 13,1918 m.
M. Meldažio Svet., 2242 W. 23rd PI.

Inžanga 50c ir 35c ypatai. Po programui — 25c. /

CICERO
šis ir tas.

Sausio 7 <1. S. Žvibo svetainėj 
Liet. koo|>eratyvės bendrovės šė 
rimukai laikė savo mėnesinį su

ka ip pastačius min. valgomų 
daiktų krautuvę dar geresniais 
pamatais, negu iki šiol buvo. 
Belo tapo išduota raportas apie 
buvusį balių Padėkos Dienoje. 
Iš raporto paaiškėjo, kad vaka
ras davė kooperacijai gražaus 
pelno apie 50 dolerių. Tai Il
gi iš įvairių komisijų raportų 
pasirodė, kad krautuvės dalykai 
stovi kuogeriausiai. Vadinas, 
kooperacijos gyvavimas pilnai 
užtikrintas. Taigi, leisti paska
lai. buk kooperacija turės bau- 
krulyt ir tt. suvis nepakenkė jai. 
Dabar ji stovi geriau, nei kada 
nors pirmiau. Tatai dar sykį 
parodo, kad su vienytum spėko
mis žmonės viską gali atsiekt, 
lik reikia noro ir pasišventimo.

Vasario 3 d. p. Pakšto svetai
nėje kooperacija ir vėl mano su 
rengti šaunų pasilinksminimo 
vakarų. Lauksime!

kitiems visiems liks tik 10 tūk
stančių.

Aš, suprantama, nebūčiau 
priešingas, kad butų įsteigta ta 
menamoji drabužių ir įvairių 
mažmožių krautuvė. Aš tik no
rėčiau ,kad draugai dar tvirčiau 
pastatytų jau gyvuojančią kor
poracijos krautuvę ir tik tada 
imtų galvoti apie naują. Kitaip, 
mano manymu, tai yra tik be
reikalingas skaldymas jau ir be 
to išsklaidytų musų spėkų.

—Remiąs Korporaciją.

ENGLEWOOD 
Vokietis užmušė lietuvį

Kajetonas Baranauskas, gy
venantis 6218 Michigan ave., dir

ant 63-čios ir Michigan ave, dėl 
ko tai susiginčijo su John Shnei- 
deif. vokiečiu. Pastarasis smo
gė Baranauskui taip stipriai, 
kad K. Baranauskas, virsdamas 
skursni bėgiu, persiskėlė sau ga-

Loš Jaunų Lietuvaičių artisčių grupa.

P R O (i RAMA S:
“Butų Darželis”: 
Jonukas .. 
Onytė .... 
Marytė .. .

Baletas ....
.»/ Ihunorestika .... v. nernouuciuie ir J. M

llllllllllllllllllllllll 4) Jaunų Socialistų Stygų duetas ir kvartetas.

2)
3)

........................................L MiseviČiutė
..............................  V. Bernotaičiutė
.................................... V. MiseviČiutė
Bcrnotaičiutė ir J. ir V. Misevičiutčs

v Bernotaičiutė ir J. MiseviČiutė •

mieji ir gerbiamosios, nepamirškite šito vakaro ir 
nepraleiskite šios progos, nes kalbėtojai išaiškins 
daug svarbaus apie Lietuvą. Po programui bus j- 
vairių šokių. Su pagarba,

Kviečia visus L. L. Kliubo Komitetas, k

5) Introduction March ir
6) Opera Selection, atliks Italų Soc. muzikališ. Klhibas
7) Daina iš Operos ..
8) Daina iš Ojmtos ..
9) Duetas ...................
10) Populeriška daina
11) Daina iš l’lorence.
12) Duotas ................

...... .................  Et Tarcolo 
........................  T. BeilamtĖ 
. T. Bellandi ir E. Tacroko. 

....................... H. Hanseom 
1’. Bellandi, E. Tuccolo ir 

Helen Hanscom.
. p-lės Jasinskiučių 

Svetainė atsidarys 5 vai. vak. Programo pradžia vak.
------------------------------------------■■■ __________________
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DIDELIS, KONCERTAS IR BALIUS
Surengtas Bendromis Spėkomis Chicagos Progresyvių Draugijų Susivienijimo

Susidedančio iš Sekamų Draugijų:
D.L.K. KEISTUČIO, APŠVIETIMO BROLIŲ, B. IR S. AMER„ J. V. L. D. IR P. KLIUBO ir J AUN. D. M,

Subatoj, Sausio-January 12, 1918 m.
ATSIBUS 7 VALANDA VAKARR

Bohemian-Slav. Amer. Svetainėje,i436-i44o w. isth Gatvė.
Koncerto programas bus labai įdomus, susidedantis iš “Birutės” choro ir gabiausių solistų dainų ir muzikos numeriu, tainui diaiouo- “Aficieris ir Kareiviu”, “Pasikalbėiimo Rožytės su Motina”, monologo —'“Motina” ir kitokių paniarginimų.
Pasibaigus Koncertui bus šokiai prie puikios Brolių Sarpalių muzikos, šis Koncertas bene bus pirmas IJctuvių vakaTas šioje pui

kioje svetainėje, kuris be abejonės visiems svečiams patiks. Todėl širdingai visus ir visas kviečiame pribūti laiku, nes programas prasidės punktuališkai.
Tikietų kaino* yra sekamos: 75c, 50c.ir 35c. Pasibaigus Koncertui—25c.

< ■* *

PenfcioH draugijos rengia dideli 
koncertų ir prakalbas, kur kulbės 
Pilis Dubickas ir dalyvaus Birutės 
choras. Bus ir kitokių -painargini- 
mų. Visa tai įvyks sausio 12 d. A- 
merican Bohcmian-Slav Hali, 1440 
XV. 18th St., netoli Ashland ave. Pra
džia 6 vai. vak. —Kareivis.

LSS. 4-tos, LSJL. l-nios ir LMPSA. 
9-tos kuopų bendras lavinimosi su
sirinkimas įvyks nedėlioj, sausio 13 
d., Fellowship House, 831 W. 33 pi., 
9:30 vai. iš ryto. Draugas A. Vasi
liauskas skaitys referatų “Amerikos 
Darbo Federacijos Politika’’. Visi at
silankyti. —Rast. K. Virbickas

ASMENŲ JIEfiKOJIMAI
Pajieškau Savo sesers Onos če- 

kaičiukės. Paeina iš Kauno gub. ir 
pav., Skirsnemunės pnrap., Vincle- 
viškių kaimo. Gyvena Amerikoj 8 
metai. Ji patį ar kas ją pažįsta ma
lonės man pranešti adresu:

Jonas čekaitis, 
2303 So. Oakley Ave., Chicago

. REIKIA DARBININKŲ JIEŠKO PARTNERIŲ

Sausio 7 d. name Nr 1338 S. 
51 Ave atrasta užmuštas lietu
vis, Kostantinas Matulis. Kodėl 
K. Matulis tapo užmuštas ir kas 
jį užmušė, dar nėra žinių. Te- 
čiaus tvirtinama, kad tai bus 
tūlų jo artymųjų darbas. 
Matulis gyveno vienas. I 
mažą “dry goods“ krautuvėlę ir 
siuvo vaikams drabužius. A. a. 
K. Matulis buvo tikintis žmogus. 
Tebūnie jam lengva šios šalies 
žemelė.

i muštasis tuoj nugabentas į pa
vieto ligoninę, kur sausio 1 d. 
numirė. Veliųnjs turėjo 3K me
tus amžiaus, buvo vėdęs ir pa
liko moterį ir 2 kūdikiu vieną 
keturių metų, kitą tik pusantrų 
metų. Priklausė prie vietinės 
S LA. 251 kp. Iš kuopos iždo 
taigi nupirkta jam gražų vaini
ką. Keli geros valios kp. nariai 
parinko aukų pasamdymui mu
zikantų. Surinkta $42.00.

Velionis buvo doras ir tykus 
žmogus, tegul jam būna lengva 
šios šalies žemelė! —J. Mosgers.

LSS. 4-to», LSJL. l-nios ir LMPS. 
9-tos kuopų.Apšvietus Komisijos na> 
rių susirinkimą^ įvyks pėtnyČioje, 
sausio 11, 7:30 .valandą vakare S. S. 
Meskauskio name, 3752 So. Wallaee 
str. Malbnėkite visi atsilankyti: yra 
svarbių reikalų. —F. šeštokas.

Brightotf Park, Keistučio Dr-jos 
Vyrų Choro metinis susirinkimas į- 
vyks ketverge sausio 10 d.,_8 vai. 
vakare (Kur?-r-R.). Choristai ma
lonėkite būti visi laiku: yra daugelis 
svarbių reikalų. —Valdyba

Cicero, III. Pėtnyčioj, sausio 11 d. 
vist Naujienų B-vės šėrininkai, Ci
cero distrikto, privalote atsilankyti 
į susirinkimų Tamaliuno ir Gudgalio 
svetainėn, 1447 So. 49 Ave., 8 vai. 
vakare. —Valdyba.

JieŠkau Augusto Ražinsko, Kauno 
gub., Vilkmergės pav. Balninų pav. 
ir valsčiaus, Plaštakų kaimo. Gy
veno Detroit, Mich. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas Žinote praneški
te jo adresą. Gausite gerą atlygini
mą. Jonas Meilius, 
1123 So. Clinton St., Chicago, 111.

Pajieškau Jono Vainausko, Kauno 
gub., Raseinių pavieto, Dugų kaimo; 
23 metai kaip iA Rusijos! gyveno 
Chicagoie, ant 14 place. Jis pats lai 
atsišaukia arba kas jį žinot praneš
kite šiuo adresu::

Simonas Pilipaitis, 
10824 Michigan Ave, Roseland, III.

Pajieškau savo tėvo Z. I.eonaičio, 
pirmiau jis dirbo miškuose, Seattle, 
Wash.. vėliaus mokinos barberystės. 
Kas jį žinote malonėkite pranešti, 
arba jis pats tegul atsišaukia že- 
žiaus paduotu adresu.

Kostantas Skridulis, 
1346 So. 50th Ave., Cicero, III.

Nedėliojo, sausio 13 d. Vyrų 
it Moterų Apšvietus Draugyste 
rengia balių p. Pakšto svetainė
je, 4837 W. 11 St.. Cicero. Pro
gramas busiąs labai turtingas. 
Pažiūrėsime.

Ir vėl los kalbos apie kun. E- 
žerskį ir jo ką ten dar. Žinoma, 
aš netikiu toms davatkinėms 
pasakoms. Bet vistiek reikia 
stebėties, kad tas “gazietas" ne
šioja kaip tik pačios tamsiau
sios davatkos, tos kur veik kas 
dien eina prašyt “griekų atlei
dimo”. Keista, keista.

' —J. Aceris.

Auka pol. kaliniams
Lapkričio 29 d. paminint p-lės 

Soijos Diktavičiutės gimimo

manė paaukoti kiek kas išgali 
sušelpimui musų pol. kalinių.

Aukavo sekami asmens:
A. Dzinzelieta, I. N. Shimkus, 

J. Shimkienč ir J. Matulis — vi
si po' 1 dolerį; J. Vizbickas ir A. 
Vizbickienč po 50c.; A. Dikta- 
viČi'enė —25c.. Viso $5.25.

Varde politiškųjų kalinių 
visiems aukautojams tariu šir
dingą ačiū. —žvaigždutė

Nuo red. Aukos priimta ir 
bus perduota sulig paskyrimo.

Pranešimai
BRIGHTON PARK.

Spėkų skaldymas
Kiek laiko atgal čia tapo su

organizuota korporacija, tariant 
įsteigta valgomų daiktų krautu- 
yė. Sumanesnieji vietos lietu
viai mat tvirtino, kad tik tuo 
budu bus galima gauti maisto 
reikmenų pigesnei!) kainom, nei 
pas privatinius biznierius. Jų 
tvirtinimas išsipildė. šiandie 
mes jau turime kor|>oracijos 
krautuvę. Tik ve, dabar ir vėl 
užsimanyta 4verti iš jos nauja 
bendrovė. Dargi, kuomet jau 
gyvuojanti bendrovė nepastaty
ta tvirtais pamatais I

Mano manymu, tie draugai 
organizatoriai stačiog klysta. Y- 
pač dar ir todėl, kad ta bendro
vė, kurią jie norėtų suorgani- 
zuot, butų koiitroliojama vieno BRnstrupo .svetainėj — s kertė^45 ir

• . I ivi’iiu u*
asmens, nes jis vienas turės 15 vakaro.

Roseland, 111.—Del patarnavimo 
registrantams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukta. Nuo sausio 
14 d. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
ir norintįs mokyties malonėkite at
silankyti. —A. Grebelis.

L. V. Knygynas P. V. D. šiuo atsi
šaukia į draugijas, kurios priklauso 
prie Viešojo Knygy no, kad teiktųsi 
prisiųsti savo naujų atstovų adresus 
kaip galint greičiau. L. V. Knygynas,
*. V.D.—731 W. 18th St., Chicago.

LSS. 241 kuopos Sioux City, Iowa, 
susirinkimas atsibus sausio 13 d., 
2i)01 Conecst V. R., 2 valandą po pie
tų. Malonėkite visi atsilankyti? nes 
turime svarbių reikalų aptarimui.

—Fin. Sekr. Jonas Markūnas.
LDLI). 45-tos kuopos mėnesinis 

susirinkimas įvyks ryto, sausio 8 d., 
8 vai. vakare, M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23rd pi.—Nariai yra prašo
mi atsilankyti laiku ir visi: turime 
daug svarbių reikalų. Nepamirškite 
atsivesti naujų draugų. —Valdyba.

- —, t

Stockyardų darbininkų P. P. uni
jos liet, skyriaus No. 609 susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, sausio 11 d. A.
Hermitage gtt. Pradžia 7:30 vai.

Visi nariai, atsilankykite

Pullmano ir Kenslngtont) P. P. u- 
nios liet, skyrių metinis susirinki
mas įvyks šiandie, sausio 9 d. Auš
ros svetainėj, 10900 So. Halsted gat. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Nariai pri
valo atsilankyti visi.

—Ge’iL Organizatorius.

JIEŠKO DARBO
-------* > -

PAJIEŠKAU DARBO bučernėje ar 
šiap krautuvėje prie švarių žmonių. 
To darbo nėsu dirbęs. Liuosas nuo 
kariuomenės. Kalbu lietuviškai, an
gliškai ir lenkiškai. T. D., Room 4, 
664-66 N. Clark St., Chicago, III.

Liet. S. S. 37 kp. laikys metinį su
sirinkimą sausio 10 d. 8-tą vai. va
kare, Rašinskio svet., 731 W. 18-ta 
|t.—Draugai ir draugės, malonėkite 
visi kuoskaitlingiausiai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių dalykų ap
tarti. —Org. F. Sillius.

JIEŠKO KAMBARIŲ
SMUIKOS LEKCIJOJ mainais už 

naudojimąsi priekiniu kambariu, 
kaipo studija, vieną dieną savaitėje. 
Atsišaukite laišku į “Naujienų”” o- 
fisą pažymėdami Nr. 161.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI

PAJIEŠKAU SAVO VYRO — ZIG- 
MONTO AREŠKOS, kuris prasišali
no nuo manęs 11 dieną Augusto, 1915 
metais. Paeina iš Kauno guberni
jos, Panevėžio pavieto, Ramygalos 
miestelio; 33 metų amžiaus, tamsiai 
geltonų plaukų, mėlynų akių, 6 pėdų 
ir 5 colių augščio. Kairės rankos 
nykščio galas trumpesnis. Dauginus 
dirbdavęs gelažies liejyklose kaipo 
molderis. Paliko mane su mažais 4 
kūdikiais dideliame varge. Aš lig 
šiol nežinau ar jis gyvas ar įniręs. 
Jis pats malonės atsišaukti, arba kas 
jį žinote malonėkite pranešti. Už tei
singą pirmą pranešimą skiriu $5 do
vanų. Barbora Areškienė, po tėvais 
—Ciertuiskiutė, 32, 155 pi. Haminond 
Ind. arba brolio adresu: J. Areška, 
1330 So. 50th Ave., Cicero, III.

Pajieškau savo pačios, Malvinos 
Pronckienės, po tėvais—Dombrazai- 
tč ;ji išvažiavo sausio 26 d., 1917 ir 
išsivežė sūnų 6 metų ir savo moti
ną. Malvina, pagrįžk, viskas bus už,- 
miršta. Meldžiu pranešti adresą.

Kast. Pronckus, 
176 Center St., Napervillc, III.

Pajieškau savo brolio Pranciškaus 
MileŠkos, Kauno gub., Šiaulių pav., 
Tryškių parapijos, Gembitiškių kai
mo; 12 met 
kas I

Pajieškau kambario ik’ užlaikymo 
prie gerų žmonių ant Tcnvn of Lake. 
Atsišaukite laišku. B. B.
4604 So. Paulina St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJAMA PENKIOSDEŠI-

MTYS^ APSUKRIŲ MERGINŲ PRIE 
XPDARYMO DEŠRŲ. ~ PASTOVUS 
DARBAS, GERA MOKESTIS. PUL
KIAUSI DARBUI KAMBARIAI, PA- 
ŠILSIUI LAIKOTARPIS RYTAIS IR
PO PIETŲ. ATSIŠAUKITE IN SU-
PERINTENDENTO OFISĄ

OPPENHEIMER CAS1NG CO 
1020 W. 3ąTH STREET,

CHICAGO, ILLINOIS.

REIKAIJkUJAMA 2 PATYRUSIU

RA MOKESTIS. PASTOVUS DAR
BAS. ATSIŠAUKITE:

BACH’S DEPT. STORE, 
3641 45 S. HALSTED STR.

REIKALINGAS pardavėjas' parda
vimui dviejų rųšių populeriškiausių 
ir vidutinės kainos automobilių ir 

niptn* Amėrikdj. Jis pats ar trokų. Turi kalbėti lietuviškai ir k-f’ a Valtis atsišaukite šiuo dirbti vien tiktai ant komišino. 
kitas JI z imAi c- ------

A ■ M R ■ I Vyram* ir Moterimi VIII A D D A I HOKIOS ruftiM metalo || D K K ji | arba medtlo dirbamo*. V 11 U ■■ I kapose, fabrikuose, ko
teliuose, restoranuos, «n- /tunuose, ligonbučiuose, raitinfae, sankrovose, 

namuose ir tt. Pamatykit musų DIDELI *u- 
raAa. Otriausios mokesti*.

Advance Employment Exchange 
2-raa augštas.—179 W. Washington st

REIKALINGA moteris prie dviejų 
vaikų: vienas 3 metų, kitas 4 metų. 
Moteris gaus mokėti $4 į savaite, 
kambarį ir valgį. Malonėkite atsi
šaukti. J. Baltrėnas,
1707 So. Halsted St., Chicago.

GERA PROGA ĮGYTI BIZNI.
Galima prisidėti ant puses, arba 

paimti visą. Biznis išdirbtas per K) 
metų. Coal yards ir ledų sandiKs. 
Ciceroj yra tik vienas. Yra visi į- 
taisymai. Tymai, motorinis trakas 
ir kiti reikalingi tam bizniui dah 
kai. Atsišaukite šiuo adresu:

Shaltis and Co.,
16th St. and 49th Ct„ Cicero, HL

REIKALAUJAMA moterų ir mer
ginų išlyginimui senų popierių; ge
ra mokestis. _

WESTERN PAPER STOCK CO. 
1450-60 IndianA avė., Chicago.

RAKANDAI

REIKALINGAS lietuvis bučeris.

1980 Canalport Avė., Chicago.

REIKALINGA patyrusio barbeno. 
Pastovi vieta, gera mokestis, trum
pos valandos. Atsišaukite tuojau*.

45th STREET BARBER SHOP 
4458 So. Hermitage Ave., Chicago, III

EXTRA
Jauna pora priversta paaukaut sa

vo puikius, beveik naujus, rukaatfu> 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgomojo kanoterhi 
rakandus, 2 puikiu divonu, daven 
port, taipgi $o25 pianą su 25 m. gva- 
rancija už $115 ir $225 Vietrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Še 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyvo 
nat. Viskas vartota vos 9 savaites 
Parsiduos taipgi po vieną. AtsiAau 
kitę tuojaus. Gyvenimo vieta. 1822 
So. Kedzie ave., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, III.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubais 
springsais phonografą, 2 Jevrel 
points. ir recordus, taipgi puikų pi
aną 10 metų gvarantuotą ir far te- 

REIKALINGAS darbaus porteris 'sVSkaTlSfe
I rakandų sankrovą. _ ___ • - * -

Golderiberg Furniturc Co.
1307 S. Halsted St., Chicago.

v o.**-, <po, .iiaiiMS, lapyius 
paveikslus ir tt. Viskas vartota 1 
mėnesiai. 1520 N. ėst era Are, 
Chicago, III.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI gera bučernė, turi 
būti parduota šių savaitę. Savinin
kas turi gerų priežastį pardavimui. 
Atsišaukite į ,
1640 So. Jefferson st., Chicago

PARDUODU pigiai barbernę ir 
kartu “pool Room”, priežastis par
davimo: savininkas išeina į kariuo
mene. 3102 W. 40 St., Chicago.

JAUNA PORA turi parduoti pui
kų seklyčios setą, tikros skaros, di 
vonus, $9.00; misinginės lovos, *22; 
komodas, $12.00; valgomojo kambo 
rio setas, $250.00 vietrola, d ei menti 
nė adata ir rekordai $55, $85ft.W’ 
player piano už $210.00. Vartota 
vos 90 dienų.: 3019 Jackson Blvd., 
arti Kedzie Ave., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

PASINAUDOKITE GERA PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis gerai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavlmoprie- 
žastis — savininkas apleidžia Chica- 
ga. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st. 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 ShoNvcase’ai” ir 
3 “wallcase’«i”, kur galima vartoti 
aptiekoje, laikrodininko arba gro- 
serio krautuvėse. 1 “seifus” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro
džių taisymo. Kreipkitės: P. Miller, 
2128 W. 22 st (štora^P Chicago.

PARSIDUODA labai pigiai 40 ak 
rų žemės tik už $600.00, Missouri vai 
sujojo, IVi mylios nuo miestuko, |t» 
ležinkelis pratiestus apie 50 p*dv 
nuo mano žemės. Puikus ąionhu 
materljolui, medžio nereikės pirkti 
žemė nė perdaug lygi nė jierdang 
kalnuota, gruntas molis, viršus 
džemis. Gera proga pasinau<h>ti. A< 
ne agentas, bet savininkas šios i* 
mės. Atsišaukite. J. M. RIBOKI\ 
3357 So. Halsted St., Chicagix

MOKYKLOS
RANDAI

PUIKI PROGA LIETUVIUI arba 
lenkui gydytojui apsigyventi seniai 
įsteigtame dentisto ofise, dykai te
lefono patarnavimas ir mergina pa
gelbėjimui.

Nebrangi randa, ateikite ir apžiū
rėkite patįs.

E. ZIPPERMAN,
14-ta gatve ir Halsted st., 2-ras augšt.

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuvi! 

kos kalbų, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typewriting. pirk 
lybos teisių, Suv. Valst. istorijos, »- 
belnos istorijos, geografijos, nolitf- 
klnės ekonomijos, pihetystfts, daiMi 
rašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki t:l 
3106 So. Halsted St., Cbit ago. Bti

ATIDUODAMA randon kambarys, 
—švarus, elektros šviesa, maudynė, 
garu šildomas — dėl vaikinų arba

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

Raima* *02-904 Natlon* Llf* 
t* So. La Hali- Bl.. Chl..<a. IR.

Tel Oentral fiBOO fiJDl. Atdara: 
(Jtarninko, ketverto Ir rubato* vak*- 
rai* nuo H im M vakaro, po noaaart*: 
1t«« M11,W AUK KR AVI.. CM«a«a. U.

Tai Humboldt *7


