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1 _■ ■Uždarys dirbtuves 5 dienoms
Rusija grasina kare Ru

munijai
Pasikėsinimas ant Rusijos pre

mjero Lenino gyvasties
True translation filed with the post- 
tnastcr at Chicago, January 17, 1918, 
lis rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

RUSUOS ULTIMATUM 
RUMUNIJAI

Reikalauja į 24 valandas pa- 
liuosuoti suimtuosius rusų 
kareivius.

PETROGRAD, s. 16. Kare 
su Rumunija, jei toji maža val
stybė nepaliuosuos bėgyje 24 va
landų rusu oficierių toks gra
sinimas yra išreikštas šiandie i- 
teiktame bolševikų valdžios ul
timatume. Tikrojo skaičiaus 
nesenai Rumunijos valdžios are
štuotųjų Rusijos armijos oficie
rių nežinoma. •

Ultimatum

Rusijos ultimatumas sako:
“Mums pranešama, kad ru

munai apsupę ir nuginklavo 
191-tą ir 49-tą rusų pulkus ir a- 
reštavo komitetą iš 195-to pul
ko, taipgi besilankiusius Austri
jos of įderins. ** ■

“Nepaliuosavus šių žmonių ir 
nenubaudus kaltininkų bėgyje 
21 valandų, mes skaitysime ry
šius pertrauktais ir griebsimės 
energiškiausių karinių priemo
nių." /

Santikiai tarp Rusijos ir Ru
munijos darėsi vis labipu įtenU 
ptais bėgyje pastarųjų kelių sa
vaičių. Matomai trūkimas pra
sidėjo kada visuotinos taikos i- 
deja apėmė visą šiaurinį fron
tą. Rumunai, išstumti iš devy
nių dešimtų dalių savo mažos 
šalus, norėjo kariauti su įsiver
žėliais iki kariaus galo, bet buvo 
tiesiog priversti pertraukti mū
šius, kadangi rusų kareiviai is 
abiejų pusių jų armijų atsisakė 
kariauti.

True translation filed with the post- 
itiaster at Chicago, January 17, 1918, 
as “reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

PASIKĖSINIMAS ANT 
LENINO GYVASTIES

Paleista j Leninų keturi šū
viai. Pašautas tik Švedi
jos socialistas.

PETROGRADAS, Sausio 16
Panedėlio naktį bolševikų pre
mjerui Nikolai Leninui važiuo
jant automobiliu į salę, kur jis 
turėjo kalbėti į 8.000 išvažiuo
jančių į frontą narių Raudono
sios gvardijos, jo automobilius 
buvo apšaudytas.

Lenino autobomiliui važiuo
jant per minią žmonių, iš tam
sos blygstelėjo keturi šūviai. 
Viena kulka nepataikė tik per 
kelis colius; kita kidka pataikė 
i ranka automobilyj buvusiam 
Švedijos socialistui.

Padaryta daugyliė areštų.
Reikalauja paliuosavimo amba

sadorių.♦ 

ku jie areštavo lieut. Kray iŠ Ru- 
{ muuijos karinės misijos. Suim- 

Diplomatų būrys, vedamas* tiemsiems buvo leista nešties sa- 
\ni< riLos ambasadoriaus David vo rublis ir galbūt jie buvo nu
li I r iiicis, panedėlyj, I \ d. povesli į šv. Petro ir Povilo tvir

piet, nuėjo į Smolny institutą ir 
įteikė premjerui Leninui protes
tą prieš areštavimą ir uždarymą 
kalėjimai! Rumunijos ambasa
doriaus Konstantino Diamandi 
ir štabo.

Buvo pasakyta, kad ambasa
dorius bus paliuosuotas. Užru- 
be žinių reikalų m misterio Tro
ckio pagelbininkas Zalkind pra- 

■ nešė Associaetd Press, kad apie 
tai nuspręsta liaudies komisarų 
tarybos po diplomatų įteikimui 
Leninui- protesto.

Diplomatus prie Smolny in- 
iStitlito durų pasitiko premiero 
ypatiška sargyba iš kareivių, 
darbininkų ir jurininkų. Jie bu
vo nuvesti į premiero privatišką 

[kambarį. Premieras Leninas 
kalbėjo su diplomatais francu- 
zų kalboje. Konferencija tęsė-

I v jįsi 10 miliutu ir buvo vedama 
prid uždarytų durų.

Diplomatai apleido Smolny 
institutą su įspūdžiu, kad nieko 
tikro neatsiekta.

Atgieža rumunams.

Premieras Leninas, sakoma, 
paaiškino diplomatams, kad jis 
supranta, jog uždarymas kalė- 
jimlm Diamandi yra peržengi
mu tarptautinių įstatymų, bei 
tas buvo padaryta protestui 
prieš panašų peržengimą iš ru
munų pusės, areštuojant ir nu
ginkluojant bolševikų kareivius. 
Leninas pasakė, kad jis pats ne
gali paliepti paliuosuoti Rumu
nijos1 ambasadorių, bet atiduos 
tą dž/lyka liaudies komisaru ta
rybai.

Protestas

Diplomatai įteikė sekamą pro
testų talkininkams:

“Žemiau pasirašiusios diplo
matiškos misijos visų šalių, at- 
slovaujamų Rusijoje, būtent, 
Suv. Valstijų, Japonijos, Franci- 
jos, Švedijos, Norvegijos, Švei
carijos, Danijos, Siamo, Cliini- 
jos, Serbijos, Portugalijos, Ar
gentinos, Graikijos, Brazilijos, 
Persijos, Ispanijos, Holandijos, 
Italijos ij Anglijos, labai pasi
piktino areštu Rumunijos amba
sadoriaus Diamandi ir patvirti
nimui bendrumo nuomones a- 
pie peržengimą diplomatiškos 
nepaliečiamyljės, užlaikytos per 
šimtmečius visų valdžių, reika
lauja tuojaus paliuosuot Dia
mandi ir kitus jo legacijos na
rius." ,

Ambasadoriaus areštas.
Ambasadorius Diamandi bu

vo areštuotas Rumunijos lega
cijos vakarienės laiku, nedėlioj. 
Būrys Raudonosios gvardijos, 
vedamas oficieriams, pareikala
vo ir liko įleistas į legaciją ir ta
da pranešė Diamandi, kad jis 
yra areštuotas. Tuo pačiu lai

tovę.
Vidurnaktyj Raudonoji gvar

dija sugrįžo ir areštavo pulk. 
Pailada, viršininką karinės misi
jos, kurio nebuvo laike pirmųjų 
areštų.

True translatlon filed with the post- 
nhyiter at Chicago, January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RUMUNIJOS DIPLOMA
TAI PALIUOSUOTI

Bolševikai paliuosavo amba
sadorių ir jo štabą.

LONDONAS, Sausio 16.—Re- 
uteris praneša iš Petrogrado, 
kad bolševikų valdžia vakar po 
piet paliuosavo Rumunijos am
basadorių Diamandi ir kitus jo 
štabo narius.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, January 17, 1918. 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

BOLŠEVIKŲ ATSIŠAU
KIMAS.

Kviečia pagelbėti niaitint l>a- 
dalijančią armiją.

LONDONAS, Sausio 16. Ru
sijos oficialiai bevieliniai prane
šimai paduoda tris utarniuke 
bolševikų valdžios išleistus atsi
šaukimus. Vienas, po kuriuo 
pasirašo kares liaudies komisa
rų Taryba ir čeųtralinįs armijos 
maitinimo komitetas, praside
da:

“Visiems: Ūmi pagi'lba re-i 
kalinga. Armija, kuri kantriai 
ir narsiai stovi ant šalies laisvės 
sargybos, miršta badu; jos ap
rūpinimas maistu sustojo. Keli 
pulkai yra visai be duonos ir ar
kliai be pašaro. Kiekvienas Ru
sijos pilietis šioj sprendžiamoj 
valandoj, tuojaus atlikite savo 
pareigą" .

Valdžios maitinimo komite
tams pranešta, kad jų pnreiga 
yra paimti atsakomybę už pir
kimą ir siuntimą maisto armi
joms “neaplenkiant jokių prie
monių ir tuojaus su visa jūsų 
revoliucine energija draugiška
me bendradarbiavime daryti ką 
jus manote reikalinga, net pa
liepiant „priverstiną darbą."

True translatlon filed with tne post- 
inaster at Chicago, January 17, 1918. 
as required by tne act of Oct. 6, 1917.

TARYBOS ATSINAU
JINO?

Esą tarybos atsinaujino 
panedėlyj

AMSTERDAM, s. 16. Sulig 
Berlino Volks Zeitung taikos ta
rybos Brest IJtovske atsinauji
no panedėlyj po piet.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, January 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLIJA PRIPAŽISIAN- 
TI BOI^E VIKUS.

Užmegsianti ryšius su bolše
vikų ambasadorium.

LONDONAS, s. 16. šian
die užrubežinių reikalų ministe- 
ris Balfour pranešė atstovų bu
tui, kad Anglija rengiasi “užme- 
gsli oficialius ryšius su ambasa
dorium Litvinov’u", bolševikų 
valdžios atstovu Londone.

Sudegė 6 vaikai.
CARIBON, Me. - Arli čia su

degė 6 Charles Rard vaikai gai
sre, sunaikinusiame jų namą. 
Jų molina irgi sunkiai apdegė.

U!l- ...^ J.!.-,- f i11. ■ True translatlon filed with the post-
• rnaster at Chicago, January 17, 1918,ma“t. r a? a.ieaa "^anu“ y H, ?918, “ reųuired by the act of Oct. 6, 1917. 
as reąuired by the act of (Jct 6, 1917.

VOKIETIJOS PARTIJOS 
SUSITAIKĖ

Laikysis Rusijos programo 
rytuose ir duos Hindenbu- 
rgui laisvę vakaruose.

LONDONAS, s. 16. — Ex- 
change Telegraph Co., pasekda
ma vokiečių laikraščius, prane
ša iš Amsterdamo, kad po kon
ferencijų įvyko susitarimas tarp 
Vokietijos politiškų ir karinių 
partijų, kad išvengus tolimesnio 
skilimo.

Berlino Lokal Anzeiger rašo, 
kad susitarimas yra padarytas 
tais pamatais, kad kanclerio von 
Hertlingo pažvalga (pasidavi
mas Rusijos programui taikos 
be aneksijų ir kontribucijų ir 
su apsisprendimo teise tautoms) 
pasiliks rylų (Rusijos) klausi
me, kuomet f ield-maršalas von 
Hindenburgas, atsitikime vokie
čių pergalės, turės pilniausią lai
svę clgties kaip tinkama aneksi
jų klausime vakaruose.

True transhition filed with the pnst- 
master ai Chicago, January 17, 1918, 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917.

Anglijos darbininkų 
atsišaukimas

J CENTRALINIV VALS
TYBIŲ ŽMONES.

Kviečia juos bendromis jiegomis 
• sumušti militarizmą.

LONDONAS, s. 15. — Angli
jos Darbo Partija savo šiandie 
viešai paskelbtame pranešime, 
paskelbia, kad Anglijos žmonės 
priėmė Rusijos tautų apsispren
dimo principą ir kad nebūtų jo
kių aneksijų dėl Anglijos, ypač 
viduryj Rytų, Afrikoj ir Indijoj.

Manifestas \ jis ištisai tilpo va
kar Naujienose) užsibaigia šiuo 
atsišaukimu į centralinių vals
tybių žmones:

“šeimyniški dinastijų reikalai 
ar Vokietijos, Austrijos ir Veng
rijos valdančiųjų klesų troški
mas valdyti kitas klesas ir tau
tas neturi būti mažiau leidžia
mais kliudyti centralinės Euro
pos apsisprendimui ir tuo staty
ti pavojun visą Europą, kaip rei
kalai Anglijos imperializmo ar 
Anglijos kapitalizmo neturi bū
ti leidžiamais kliudyti tai kitur.

“Centralinės Europos žmo
nės: — ši žmonijos katastrofa, 
ši fatalė civilizuoto pasaulio at
skala gali būti užbaigta tik su
mušimu militarizmo abiejose 
pusėse ir moralio ir intelektua- 
lio tiesaus veikimo pergale abe
jose pusėse. Jei norima išgel
bėti-pasaulį, jis turi būti išgelbė
tas visų nuoširdumu ir visapusi
škumu. Nesuvilkit mus. Neda- 
leiskite. jūsų valdžioms privers
ti Anglijos žmones, kaip jos da
bar verčia Rusijos žmones, prie 
baisaus pasirinkimo tarp tęsimo 
karės ar atsižadėjimo vienatinių 
principų, kurie gali išgelbėti pa
saulį".

“Jeigu mes busime priversti 
prie pasirinkimo, mes pasirink
sime taip, kaip Rusija pasirin
ko. Mes tęsime (karę), bet at
sakomybę bus jūsų.”

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

ister «t Chicago, January 17, 1918, 
1 as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

ANGLIAKASIAI PRITA
RIA VALDŽIOS NUOSA

VYBEI KASYKLŲ.

Priešinasi samdymui moterų 
priė pavojingų darbų.

INDIANAPOLIS, Ind., s. 16.— 
Rezoliucijų komitetas United 
Mine Workers of America uni
jos, kuri čia laiko dvimetinę ko
nvenciją, tikimasi pritars rezo
liucijai, užginančiai valdžios 
nuosavybę kasyklų, jei jos bus 
demokratiniai valdomos.

Kita rezoliucija, kuriai komi
tetas pritars, priešinasi saldy
mui moterų prie pavojingų da
rbų, ar tokiose vietose, kur jos 
turi dirbti sunkius darbus, v

True translatlon filed with the post- 
niaster at Chicago, January 17, 1918, 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917.

NELEIS SAMDYTI 
MOTERŲ.

Kol užtenka vyrų dar
bininkų

WASHINGTON, s. 16. - Na
ujai sutvertoji difrlio adminis
tracija šiandie paskelbė, kad ad
ministracijos rupesniu bus ne
leisti samdyti moterų tokiose 
vietose, kur yra užlėk tinai vy
rų. taipgi neleisti mažiuli algas 
iš priežasties samdymo moterų 
prie vyrų darbų.

True translatlon filed with the post- 
inaster at Chicago. January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917.

AREŠTAVO ATSTOVĄ

SąryŠyj su buvusio premiero 
byla.

PARYŽIUS, s. 16. - Louis 
Loustalon. Francios htstovų bu
to narys iš Landos, kurio nepa- 
liečiainybė buvo nesenai suspen
duota, šįryt liko areštuotas sa- 
ryšyj su Caillaux byla.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

RIAUŠĖS JUNKERIŲ 
SUSIRINKIME.

Neleido junkeriams-
kalbėti.

AMSTERDAM, s. 16. — Sulig 
šios dienos vokiečių pranešimų, 
Frankfort paseko pavyzdžiu Je
nos ir Mannlieimo ir atsisakė 
klausyti fatherlando partijos.

Kaip tik pirmininkas didelio 
Frankforte sušaukto mitingo 
paminėjo fatherlando partiją, 
kilo sumišimas, užsibaigęs riau
šėmis.

Policija pagalios išvaikė susi
rinkimą.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Carienė išėjo iš proto.
AMSTERDAM, s. 16. - Sulig 

vokiečių laikraščių, buvusi Ru
sijos eraienė išėjo iš proto ir yra 
uždaryta sanatoriume Tobolske, 
Siberijoj. Jos padėjimą^ esąs 
beviltis.

Gaisras Brooklyn’e.
NEW YORK, s. 16. Šiandie 

kilo gaisras valdžios maisto sa
ndėliuose, Brooklyne prie pajū
rio. Už valandos po suradimui 
ugnies, jau buvo sunaikinta už. 
$500,000 muisto.

Ryto užsidaro visos dirb
tuves 5 dienoms

Per dešimts savaičių panedčliai 
bus šventėmis

True translation filed with the post , 
master at Chicago, January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

VISOS DIRBTUVĖS UŽSI
DARYS TRIMS DIENOMS.

Taipgi bus uždarytos pane- 
dėliais. Net sankrovas ir 
tos paliestos. Dirbtuvės 

užsidarys pėtnyčioj.

WASHINGTON, I). C., sausio 
16. — Nuo Mississippi upėrf iki 
Atlantiko vandenyno nuo Kana
dos iki Mexikosjįlankos kiekvie-' 
na dirbtuvė ar kokia kita pramo 
nes įstaiga, įskaitant ir anium-į 
cijos, užsidarys pėtnyčioj ir pa-( 
siliks uždarytomis iki sekamos 
seredos. J vakarus nuo Missis- 
sippi į šį patvarkymą įeina Min
nesota ir Louisiana valstijos.

Vienatinis išėmimas padary
tas maistą gaminančioms dirb
tuvėms, anglių kasykloms ir ki
toms išdirbio įstaigoms, kurias 
pažymės karės ir laivyno sekre
toriai.

Užsidarys kas panedėlį.

Taipgi nuo šio laiko iki kovo 
25 d. kiekvienas panedėlis bus 
antru nedėldieniu ir tą dieną 
sankrovos neatsidarys, ofisų bu
dinkai neveiks, ir bankai, teat
rai ir krutamųjų paveikslų te
atrai, taipgi tos dirbtuvės, ku
rios bus uždarytos per z šias 5 
dienas, bus uždaryti.

Toks yra šiąnakt išleistas ku
ro administratoriaus Dr. Gar- 
field paliepimas. Tuo jis tikisi 
sutaupyti ,30,000,000 tonų anglių 
ir duoti geležinkeliams progą 
sumažinti susigrūdimą.

Bausmė už neuždarymą.

Paliestosios pramonės, — o 
jos yra beveik visos, apart viešo 
aptarnavimo įstaigą, — gaus 
pranešimą vien iš laikraščių. Jos 
neturi atsidaryti pėtnyčioj. Čia 
nėra liuosnoriu dalyku; paliepi
mas yra pagal federalius įstaty
mus ir už nepildymą jo gręsia 
bausmė $5,000 ar dviems me
tams kalėjimam ar abi. /

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

600,000 BEDARBIŲ ILLI
NOIS VALSTIJOJ.

Per penkias dienas.

CHICAGO. — Cbicagos biznis 
apsistos rytoj ir taip bus dar 
per sekamas 1 dienas.

Bėgyje 10 savaičių kiekvie
nas panedėlis bus šventė.

Tokis yra tai paliepimas kuro 
administratoriaus Wasliingtot- 
ne, kad pašalinus anglių krizį.

600,000 ar daugiau darbinin
kų Illinois valstijoj nedirbs to
mis dienomis.

Kiekviena pramonė ir kiek
vienas pirklybinis namas, netu
rintis nieko bendra su maisto 
gaminimu neišimanl nė ka
rės pramonių bus uždarytos.

Visos biznio įstaigos mieste— 
išimant grosernes ir bučeniea 
pažymėtomis dienomis — bus 
uždarytos. Tai reiškia, kad busi 
uždarytos ir didėsės State St. ir 
k. departamentines sankrovos-

Bankai pasiliks atdarais.
Laikraščiai eis.

Plieno liejyklos, vagonų dirb
tuves'ir kitos panašios įstaigos 
užsidarys paminėtomis dieno
mis.

Gatvekariai ir elevatoriai vai
kščios kaip nedėldienjais.

Laikraščiai išeis reguliariai la
ike 5 dienų periodo, bet laike tG 
panedėlių švenčių išeis tik po 
vieną laidą, rytmetinę ar va k Ur
vinę. , y

Ofisų budinkai visoj valstijoj 
ir mieste bus uždaryti.

Teatrai bus uždaryti panede- 
liais, bėt ne laike ryto praside
dančio 45 dienų periodo.

Pristatys anglis.

Minininkai galės gauti ang
lis, taip kaip juos gaus geležin
keliai, viešosios įstaigos, kazar- 
mės ir viešieji budinkai.

Gyvulių skerdyklos, kaipo ga
mintojos maisto, neužsidarys. 
Malūnai ir kitos maisto gamini
mo įstaigos irgi bus atdaros.

True translation filed with the post- 
rnaster at Chicago, January 17, 1918, 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

VENGRIJOS KABINETAS 
REZIGNAVO

LONDONAS, s. 16. — Copwi- 
bagene gauta žinia iš Budapeš
to, kad rezignavo Vengrijos ka
binetas, delei negavimo para
mos jo militarinei programai.

Manoma, kad karalius Karo
lius pakvies Vengrijos premje
rą Dr. Aleksandrą VVekerle pa
silikti vietoje ir sudaryti naują 
kabinetą.

11 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

MARION, III. - Vakar Coal 
Beit gatvekaryj sprogo krosnis, 
užmušdama angliakasį Lomi 
Wootcn ir 11 kitų sužeisdameu

REIKALINGAS jaunas vy- i 
ras prie abelno darbo ofise. 
Turi būti gerai pamokytas, 
gerai kalbantis angliškai ir 
lietuviškai, ir mokantis ra
šyti ant typewriter’io. Paty- | 
rimas nereikalingas.

Tiktai nesibijantis dirbti 
ir norintis pasidaryti atciij į 
teatsisaukia, nes darbas yra ’ 
pastovus. |

Atsišaukite laišku, pažy- 1 
mėkite kiek norite pradinės 
mokesties, ir rašykite liktai 
angliškai. j

NAUJIENOS* I

1840 S. Halsted St, 
Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL



i A o b. ’/hicčigu, 111. Ketvertas, Sausio 17, 1918,

NAUJIENOS
Kodėl Vokietijęs valdžia 

leido tai įstaigai skelbt Lie- 
į “nepriklausoma” To

dėl, kad ji tikisi tuo budu ga-
The Lithuanian Daily News tyys 

—— < _
ę!^ta»XWews,PubUCk>,.,i£ lėsianti atplėšt Lietuvą nuo 

-------  i Rusijos.
1840 SO. HALSTED ST. i Tiesiog užgrobt Lietuvą 
CHICAGO, ILLINOIS. Vokietijos junkeriai nedrįs

ta ,nes tam priešinasi Rusi- 
' jos, Vokietijos ir viso pasau- 
- lio demokratijos, kurios rei- 
‘ kalauja taikos be aneksijų ir 
įsu teise kiekvienai tautai 
spręst apie savo likimą.

Kaizerio valdžia buvo pri
versta nusilenkt’prieš tą de
mokratijos reikalavimą, to
dėl ji leido Lietuvos partiją 
atstovams šutvert Landra- 
th’ą (Šalies Tarybą) ir pa
skelbt Lietuvą “nepriklau
soma”.

Bet Lietuvos Landrath’o 
paskelbimas bus be vertės, 
jeigu Rusijos ir Vokietijos 
socialistai neprivers Vokie
tijos junkerius padaryt dar 
didesnių nusileidimų. Tik 
demokratijos kova prieš 
grobikiškas jiegas gali at
nešt Lietuvai, lygiai kaip ir 
kitoms pavergtoms tautoms,

Apžvalga
GINK DIEVE, 
NESMERK KUNIGO.

Telephonc Canal 1506
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove. 1840 S. Halsted St., Chicago, 
III.—Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

$6.00
3.50
1.85
1.45

. .75

.02

.12

.50

Metams ............................
Pusei melo ....................
Trims mėnesiams ........
Dviem mėnesiam ..........
Vienam mėnesiui ..

Chicagoje—per nešiotojus
Viena kopija ..................
Savaitei ...........................
Mėnesiui .........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojc, 
*u6tu:

Metams ...........   $;>.00
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams ...............  L65
Dviem mėnesiam ................ 1.25
Vienam mėnesiui ............  -65

Kanadoj, metams .................. 7.00
Visur kitur užsieniuose........ 8.00
Pinigus reikia siųsti PaČto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
Rašytojų ir korespondentų prašomo 
siunčiamus išspausdinimui laikraš
tyj rankraščius adresuoti tiesiai 
Naajienų Redakcijai, o ne Redakto
riaus vardu. Reikia būtinai rašyti 
aiškiai ir «n! vienos popieros pu
sta, be to paliekant platesnius tar
pus tarp eilučių. Redakcija pašilai* 
ko visas teises rankraščius taisyti ir 
trumpinti. Netinkami spaudai raš
tai naikinami, arba grąžinami atgal, 
jei bėgiu dviejų savaičių autorius 
pareikalauja jų ir atsiunčia krasos 
tcc kielių pakankapiai persiuntimo 
Mums apmokėti.

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

O kokią rolę tame dalyke 
lošia “diplomatiški” p. Šliu
po žygiai ? Jokios. Jisai su
riko “Vivat”, kada išgirdo a- 
pie demokratijos laimėjimą, 
tai ir viskas. Ir jisai nieku 
daugiau negalės pasigirt ir

i

n J 1 • • tada, kada demokratijos pa-KCŪCIKCIJOS stangomis Lietuva bus galu- 

Straipsniai gįT*“
tinai apginta nuo svetimo

KORESPONDENCIJOS
GARY, IND.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, January 17. 1918. 
m reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Demokratija ir 
tautų laisvė.

Anglijos Darbo Partija 
savo manifeste kreipiasi į 
ceniralių valstybių žmones 
ir ragina juos pasmerkt a- 
neksijas (svetinių žemių už
grobimus) Europoje ir pri
imt tautų apsisprendimo pri
ncipą. Sako:

“Mes raginam juos duo
ti tą patį apsisprendimą 
franeuzams, elzasiečiams, 
italams, lenkams ir da
nams, priklausantiems jų 
valstybėms, kokį Rusija 
davė Suomijai, Kuršo že
mei, Lietuvai • ir Rusijos 
Lenkijai.”
Taigi Lietuvos vardas vėl 

tapo paminėtas. Ir ne tiktai 
tapo paminėta jos vardas,) 
bet ir pripažinta jos teisė.

Pirmiausia už, Lietuvos 
teisę spręst apie savo likimą 
griežtai stojo Rusijos revo
liucionieriai, reikalaudami, 
kad kaizerio valdžia pasitra
uktų iš jos žemės ir duotų 
progos Lietuvos gyvento
jams laisvai nuspręst savo 
šalies ateitį. Į

Paskui taip-pat griežtai 
parėmė tą teisę Vokietijos 
socialistai ir pritarė Rusijos 
revoliucionierių reikalavi
mui, kad kaizerio valdžia pa- 
liuosuotų Lietuvą. !

Dabar tokioje-pat prasmė
je išsireiškė ir Anglijos dar
bininkų partija. i

O ką mes girdėjome iš tų 
diplomatų, kurių malonės!

Nes su ta demokratija ir 
jos veikimu jisai neturi nie
ko bendra. Ta demokrati
ja tai yra tarptautinė demo
kratija, kurios atstovus savo 
tautoje p. Šliupas keikdavo 
“išgamomis” ir “benkar- 
tais”.

“Diplomatiškos’’ 
išlaidos.

Į Augščiaus mes matėme, 
kaip p. Šliupas šaukiasi iš 
Europos, kad jam kuogrei- 
čiausia butų siučiama pini
gų “pragyvenimui ir publi
kacijoms”. Kaip tik dabar 
mes gavome Lietuvos Nepri- 
gulmybės Fondo atskaitas, 
kurios parodo, kiek tam “di- 

I ploitiatui” tapo jau sukišta 
) pinigų paskutinių metų bė
giu.

Balandžio 20 d. 1917 m. 
minėtasai fondas davė p. 
Šliupo kelionei į Europą 
$3,200 (tris tūkstančius du 
šimtu dolerių).

Spalių 4 d. 1917 m. pasiųs
ta p. Šliupui į Stockholmą 
$509.41 (penki šimtai devyni 
doleriai ir 41 c.).

Išviso, vadinasi, p. Šliupo 
žygiams išleista bėgiu kele
to mėnesių trjs tūkstančiai 
septyni šimtai dolerių su vir
šum.

Ar vėliaus dar jam siųsta 
kiek pinigų, atskaita nepa
rodo; bet matome, kad da
bar jisai jau vėl neturi kuo 
pragyvent.

Tautininkų fondo atskai
ta liudija, kad apskritai be
veik visos to fondo išlaidos 
padaryta p. Šliupo misijos 
rėmimui.

Mes nežinome, kaiptauti- 
jieškojo musų klerikalai ir įninku “diplomatas” suvarto- 
tautiški veikėjai? [ja tokias daugybes pinigų.tautiški veikėjai? Į ja tokias daugybes pinigų.

“Tėvynė” išspausdino se- Į Jisai, žinoma, turi gana įdo- 
kamą Dr. J. šliupo kablegra-|mU pasivėžinimą, bet kas na
mą, iš Stockholmo: j ūdos iš to visuomenei?

“Vivat' Sausio aštunta Rusij°je Pr- J- Šliupas pri- 
I^ndesrath’^ an^ukt Stojo prie YČO ir kuni^ Pu’
Tėvynės nepriklausomybę,
Ttegul Komitetas siunčia0*0, ?artl« ™ikl- 
pinigų mano pragyveni-K™*; Sto<Jkho|me jisai daro 
mui ir publikacijoms, būti-Į

H J Irųsies politikieriais. O tuo
karpu darbo žmonės kovoja 

Lietuvos Landrath’as, gi-|už Lietuvos laisvę.
musis su kaizerio valdžios Ar apsimoka leist tukstan- 
palaiminimu, išsireiškė (taip čius dolerių pinigų tam, kad

Kun. F. Kemėšis, dvasiš
kas vadovas šv. Juozapo są
jungos (tos pačios, kurios 
žymus veikėjas, J. Rama
nauskas, rašinėjo laiškus po
licijai, skųsdamas socialisti, 
kalbėtojus), ^Darbininke” 
aiškina, kaip “juozapiniai” 
privalo g.erbt klebonus.

Kad išvengus ateityje berei
kalingų nesusipratimų, kaipo 
L. D. S. dvasiškas vadovas, 
skaitau reikalinga nurodyti 
musų draugams veikėjams, 
kokio takto reikėtų la ik y ties 

* santikiuose su gerb. musų 
klebonais.

Beikia suprasti, kad ir ku
nigai negali būti visi nulieti, 
kaip vienas.. Visuomet buvo 
ir bus dideli skirtumai jų bu
čių, gabumų, širdžių ir tt. Ži
noma, labai butų pageidauja
ma, kad visi musų gerbiamie
ji kunigai butų dideli visuo
menininkai, pašvęstų daug lai 
ko įvairiems visuomeniš
kiems darbams. Bet ne kiek
vienas išgali. Vienam laiko 
stoka, kitam kit-kas sukliudo. 
Jeigu kuris iš kunigų ir nepa
rodo didelio atsidavimo vi
suomenes darbui, įneš nepri
valome už tai nei pykti, nei 
rugoti. Gink Dieve nepriva
lome smerkti tokio kunigo. 
Gal jisai yra užsiėmęs kitokiu 
naudingu darbu, pildymu sa
vo tiesioginių kunigiškų prie
dermių. Kunigas kaipo kuni
gas, visuomet turi būti pager
biamas, vis viena ar jis bus vi
suomeninki!, ar ne.

Jeigu kokioje kolonijoj ku
nigas, kviečiamas ir prašo
mas visuomeniškan darban, 
neparodys noro jame daly
vauti, tai nei neužmetinėki- 
me per daug, nevarginkime, 
juo labiau nesikabinėkime už 
tai. Tokiose aplinkybėse už
teks išgavus iš savo kun. kle
bono pritarimą geram veiki
mui,, taip sakant — jo tėviš-

šitokia dvasia skiepijama 
tos neva darbininkiškos or
ganizacijos nariams. Nenuo
stabu, kad jos veikėjai eina 
“kramolos malšintojų” ke
liais.

L.S. Sąjungoje
Auka Apsigynimo Fondui.
Melrose Park, III. — Sausio 6 

d. š. m. 43 kuopa turėjo susirin- 
kinuu Atlikus kuopos reikalus, 
lapo perskaitytas laiškas iš LSS. 
Centro, kuriuoini raginama 
(h’augus aukoti Apsigynimo Fo
ndai! iš priežasties areštavimo 
draugų centro įstaigoj. Laiš
kas tapo priimtas. Beikia pasa-

atsilieka nuo kitų kuopų. Visi 
supranta ir atjaučia reikalo sva
rbumą, ir 17 draugų, dalyvavu
sių tame susirinkime, pritarė 
tam darbui. Musų kuopa finan
siškai neturtinga, lodei nutaria,

kiek gali. Surinkta $13.25. Au
kojo T. Podziukas $2.00. Po 
$1.00: J. Peleckis, A. Staškus, J. 
Staškus, J. Staibelis, J. Ruzgą, 
K. Jurijonas, D. Rimka, F. Lek- 
šna, J. Budris; po 50c.: T. Ka- 
valiauckas, T. Gorbon, J. Grigas, 
S. Januška; po 25c.: M. Kartic- 
kis. Aukos tapo pasiųstos Apsi
gynimo Fondan.

Rašt. J. Ruzgą.

Redakcijos Atsakvm?'
F. J., Chgo. — Gavome tokią 

jau žinutę iš kito musų kores- 
popdento.

Rausvas, Melrose P’k. — ži-
-pat su tos valdžios palaimi-1 p. šliupas galėtų, nuvažiavęs nutė labai neaiškiai parašyta. Vi- 
nimu) už Lietuvos nepri-| Europon, pamosuot ranko- suomet reikia rašyti trumpai ir 
klausomybę. mis ir surikti “Vivat”? tik apie dalyką.mis ir surikti “Vivat”?

Naujoji šluota.—Pusniai.

uždarytos; gat-

Dalykai čia dabar toki: Šaita
nai nedeldieniais uždaryti; kul
iamieji paveikslai — uždaryti; 
aiskryminės
vėse balaganėliai, kur žmogus 
gaudavo cigaretų nusipirkti — 
uždaryta. Ne tik nedeldieniais, 
bet ir subatomis nuo 8 vai. va
karo šaitanai uždaryta.

Tą viską padarė naujoji mu
sų miesto šluota — naujasis mie
sto gasĮMidorius, W. Hoghes. Ar 
ilgai taip bus, nežinia, bet dabar 
visiems gera, ir kiekvienas sa
vaip garbina naują miesto gas- 
padorių. Kunigas garbina jį, kad 
jis airys ir geras rimskas katali
kas; moters šlovina jį, kad da
bar vyrai dažniau namie pasėdi 
ir su sveikoms galvoms; mer
ginos taipgi turi savo rėzonų 
tuptelt miesto gaspadoriui, dėl
to kad dabar vaikinai, šiur, netu
rėdami kur dėties, dažniau pas 
jas atsilankys paflirtuoti. O so
cialistai? Weli, jie irgi moka 
tart much obliged ponui Hoghui, 
kad jis ir republikonas, nes jie 
mano, kad blaivesniais protais 
žmonės sugebės sveikiau pro
tauti, judėti, ir nesibijos a rim
ties ir dėties prie socialistų ir 
veikti su jais išvien.

LSS. 209 kuopa tvirtai gyvuo
ja, nors narių turi nedaugiau- 
sia. Mht ligšiol Gary buvo tam
sybės apaštalų užkariauta. Ta 
pti jaunuomenė, kur visur esti 
progreso pryšakinėse eilėse, čia 
buvo atsilikus — tamsybės ur
vai ir karčiamos laikė jų savo 
naguose. Socialistij bijojos. Da
bar, kai nebus bent nedėldie- 
niais tos prakeiktos smalos, tų 
tų nuodų kunui ir protui, gal 
pradės labiau ir labiau susiprast 
ir pataps šauniais vyrais — ko
votojais socialistų eilėse už ge
resnę ateitį.

Sausio 12 ir 13 buvo čia di
deli pusniai. Vietomis prisnigo 
daugiau kaip keturias- pėdas. 
Kasta visur, bet nesuspėjus nu
kasti ir vėl privertė, taip kad nei 
gatvekariai nebegalėjo vaikščiot. 
Taipjau ii’ šalo gerokai, subatoj, 
apie 11 vai. ryto šalčio buvo 16 
laipsnių žemiau zero.

— S. V. Reporteris.

ROCKFORD, ILL.

Margumynai.

Palyginus dabartinį rockfor- 
diečių veikimą kultūros dirvoj 
su praeitų melų veikimu, pasi
rodo didelis skirtumas. Pirmiau, 
būdavo, draugijos bei kuopos 
varžydavos dėl subatos vakarų, 
nes judėjimas taip buvo Įsisiūba
vęs, kad nei vieno subatvakario 
nebūdavo kur lietuvių progre- 
syviškasis -sparnas neturėtų ko
kių parengimų. Dabar gi tik ret
karčiais pasirodo koks persta
tymas. Užtat vietos klerikalai 
gauna progos pasinaudoti. Pir- 
miaus vietiniai atžagareiviai be
veik jokios reikšmes neturėjo. 
Su parengtais vakarais neretai 
tekdavo skylėj pasilikti. Dabar 
atkunta.

tras nedėldienis lavinimosi va
karėlius, ir iš to, rodos, būdavo 
nemaža naudos, šituo sezonu 
vieni ra teliečia! nebeįstengia pa
sekti pereitą sezoną, todėl susi
dėjo ir bendrai veikia siTL. S. S. 
75 kuopa Tečiaus lavinimos va
karai geidžiamo pasisekimo ka
žin kodėl neturi

L. M. Prog. S 5-ta kuopa taip
gi buvo nutarus rengti lavini
mos susirinkimus, bet paskir
tu laiku be komisijos tik viena 
narė teatsilankė.. Tuom ir pa
sitenkinta. Vyrai, žinoma, gali 
išsikalbinėti, kad karei vija pul- 

i do energiją. Bet kažin kame mo
terių snūduriavimo priežastis?1

Vielinė. LSS. 75 kuopa stropiai 
sukruto rinkti aukas Sąjungos 
Apsigynimo Fondui. Viename 
nepaprastame susirinkime nu
tarta, kad kiekvienas narys au
kotų tam reikalui, o jei kuris Be
aukosiąs, tai turėsiąs pasiaiškin
ti, įlel ko ne. Aukoti reikia, bei 
man regis, kad pavartojimas 
kaip ir prievartos dargi ir šito
kiais atsitikimais nedera.

Vicnas vietos “uolus veikė
jas”, pagarsėjęs savo karštais 
pamokslais viešuose ir papras
tuose susirinkimuose, dažnai iš
metinėja merginoms, kam jos 
nesilanko į susirinkimus. Susi- 
mildanios merginos, bukit taip 
geros, atsilankykite į susirinki
mus ir neduokite jam malonios 
progos jūsų neenatos išdėli.’

— Reporteris.

MILWAUKEE, WIS.

Sausio 6 d. buvo sulošta ru
pesniu L.S.S. 119 kuopos dvi ko
medijos — “Pirmas Degtinda
ris” ir “Apsiriko”. Sulošta pu
sėtinai, kaip nuo darbininkų ge
naus ir negalima reikalauti. Lo
šė draugų raciniečių T. Batelis. 
Nors diena buvo labai audrota, 
siuto vėjai su sniegais, rodos nie
kas nosies iš namų neiškiš, bet 
draugai raciniečiai savo priža
dus šventai išpildė.

Paskirtu laiku dar nebuvo pri
sirinkę žmonių — nes ir savo 
priešui Bevelytum eiti tokiu oru 
— bet praslinkus valandai, ki
tai susirinko žmonių pusėtinas 
jurelis, už ką varde LSS. 119 kp. 
tariu širdingą ačiū kaip lošė
jams, taip ir atsilankiusiai pub
likai.

Turiu priminti, kad, kaip vi
sur, taip ir pas mus, dvasiškas 
tėvelis, matyt trokšta, kad kas 
jį pagerbtų. Taigi aš čia ir iš
reikšiu jam pagarbą. Tasai 
“dvasiškas tėvas ’ rengė vakarą 
savaite anksčiau, bet išgirdęs a- 
>ie rengiamą teatrą, perkėlė 
jrie< pat paskutinę dieną, ma
nydamas tuo pakenkti socialis
tams. Negana to, dar iš sakyk
los bandė Įkalbėti žmonėms, kad 
neitų į socialistų rengiamą leal-

mane, kad Mihvaukee socialistai 
ir šiaip žmonės tai zakristijos 
.žiurnes, kurias jis gali išbaidy
ti. Bet mes nesam tokie baigš- 
tųs, nesibijome ir niekam blė- 
dies nepadarėm. Belo, “tčvelis', 
gali būt ramus, dėl musų neteks 
jam nukentėt taip, kaip kitur 
kt’d jam teko. Bet ir veltui 
“dvasiškas tėvelis”, žiūrėdamas 
į sc c listų kuopą, lieja ašaras, — 
patsai mato, kad socialistai tu
ri pakankamai pritarėjų, jei to
kioj bjaurioj audrotoj dienoj su
sirinko puikus būrys žmonių, ir 
kuopai liko pelno kelintas dole
rių. Taigi ar negeriau butų, kad 
vietoj sujus neapykantą, skleis
tam meilę artimo, už ką ištiki
mi parapijonįs ir tie geriau guo- 
dotų. —P. A. Žilinskas.

WATERBURY, CONN.

Bijosi debatų.

Liepos 15 d. F. J. Bagočius 
kvietė Bačkų į debatus. Tą pačią 
dieną Bačkus, kalbėdamas prieš 
500 žmonių, atsisakė stoti į de
batus, bet paskyrė gruodžio 30 
d. 1917 (laike savo kalėdinių va- 
kacijų).

Taigi waterburiečiai ir ruošė
mės prie debatų. LSS. 31 kuo
pa išrinko savo komisiją iš 3 na
rių ir LDS. 5 kuopa išrinko ko
misiją vedimui debatų. Viskas 
buvo sutarta pagal abiejų komi
sijų nutarimus. Taipgi buvo su
tikta sudėti kaucija po $50.00 dėl 
to, kad jeigu vienas katras opo
nentų nepributų, tai už jį kauci
ja atsako. Bet, galų gale, kaip 
reikėjo sudėti kauciją, tai musų 
klerikalai pradėjo spardytis, ga
vę didelį kinkų drebėjimą. Mu-

sų puses oponentas, F. J. Bago
čius, pranešė, kad klerikalai ga
lį statyti iš savo puses ne vien tik 
Bačkų, bet kad ir kitift, kaip ve 
kun. KeinūŠĮ, kun. Maliauską, 
prof. kun. Bučį etc., išskiriant 
Bamanauckutį ir Mikalauckutį.

Pusė melų praslinko, o musų 
klerikalai nei vieno debatariaus 
negavo, kuris apgintų savo po
ziciją. Tema buvo paskirta: 
“Kas pagerins darbininkams bū
vį Krikščionybe ar Socializ
mas 7”

Taigi atsiliepkite ponai Bač
kai, Maliauskai, Kemūšiai, Bu
čiai ir kiti. F. J. Bagočius su
tiks su kiekvienu, ir lx*t kuriuo 
laiku, nurodyta tema debatuoti.

Iš augščiau minėtų faktų pa
sirodo, kad tie didvyriai smar
kus tik savo “konferencijose”, 
parapinėse mokyklose, pobažny- 
tinėse svetainėse, kur hieks jų 
negal prieiti. Bet kad prisieina 
stoti viešai prieš visuomenę su 
apšviestu žmogum, tai musų 
klerikalų didvyriai pabunga ir 
slapstosi. Taigi dar kartą kvie
čiame, ponas Bačkau, atsiliepk 
ir stok apgint savo pusę, nes kal
bėdamas prieš visuomenę suti
kai, ir statei $500 kaucijos. Kur 
šiandie esi? Atsišauk šiuo ad
resu: St. Kretavičia, 82 So. L<x>- 
nard st., Waterburv, Conn.

Komisija:
St. Kretavičia,
Th. Matis, 
P. Plečkaitis.

PEARL ŲUEEIS
KONCERTINOS

Dabot yra patvirtintos ir varto* 
jamos daugumos lietuvių, kurie gra- 
jija koncertina ir augitai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertina, 
padaryta Suvienytose Valstijose, A- 
merikoje. Mes galime jas parūpin
ti augito arba žemo tono.

Reikalaukite katalogo, kuri iislna- 
čiaine dykai.

Georgi & Vitak Music Co
U40 W. 47th St.. (Chicago, 111

Nariai Co«k County Rral Eatata Taljbaa 
A. PE’FRATIS A CO. 

Real Eatate Ofisas
Paskolina pinigus. Perka, parduoda Ir 

maino namas, lotus Ir farmas.
Apsaugoja turtą nuo ugnies.

Peržiūri apn traktui, padaro popieraa
NOTAKY PUBLIO - • 

751 W. 85ta gntv8 
kampas Hahsted Drover 2444

JOSEPH C. VVOLON < 
METirVia ADVOKATAI ,

Hotma* 902-404 Nation* Lifa I
29 So. Im Sali* 8t., Chica<a, IB. < 

Tcl Central 6390-4491. Atdara: g
Utarninko, ketverto Ir subatos rak*, f 
rabi nuo 0 iki S vakare, po numarfa: « 
1444 M1LWAUKKB AVK., CMaam, m g 

TeJ Humboldt 47 ’

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 19c 
Prie šių kainų prlskaitoma ir 

1c ir kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVf

Tclephone Humboldt 1273

M. SAHUD M. D. 
SenuM Rusas Gydytoja* ir Chirurgas 

Specialistas Motcr’Jky, Vyr’škų ir 
Vaikų, taipgi Chroaižkų Ligų 
OFISAS: 1579 M*lwaukee Avė., 

Kampas North Avė. Kambarys 206 
VALANDOS: F :30 iki 10 išryto 

1:30 iki 3 ir 7:30 ik’ 9 vakare

A ERB. Naujienų skai- ' 
” tytojos ir skaityto
jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbiasi ' 
Naujienose.

. .. .... -----"

MOKYKITĖS Barzdaskuty* 
stės amato dabar, reikalau
jama tiktai keletos savaičių; 
pigios mokestįs, lengvi išmo
kėjimai; klesos dienomis in 
vakarais; vietos laukia; atei
kite pasimatyti su mumiii 
tuojaus.

BURKEBARBERSCHOOU
612 W. Madison St, Chicago

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted at., 2336 W. Ma
dison, 1850 We!ls St.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrcnų Kirpimas, De- 
signing, dcl biznio ir namu. Vie- 

i tos duodamos dykai. Diplomai.
lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Sceley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Tel. Amu t ag e 6580

AKUŠERĖ
A. M. KAIT1ENĖ t

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

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS



Ketvergas, Sausio 17, 191& ,  NAUJIENOS, Chicago, W.

AR JUS MATOTE JUOZUPA?
Jis vėl yra pas mus — jis 

tarnavo mums ištikimai per še
šis metus iki apsirgo, ir buvo 
pasitraukęs nuo mus daugiau 
kaip metus ir pusę, bet dabar 
jis vėl sugrįžo ir pasirengęs 
patarnauti |>o senovei. Jis no
ri pasitikti savo senus drau
gus, ateikite ir paklauskite No. 
ii. Juozupas Snemiot. Jus rasite jį prie išpardavimo firankų. 
tegul Juozūpas išrenka jums firankas. — Atsilankykite.

F. A. Jančauskas.

Mintis — žmonių 
valdytoja.

S (Tąsa)
Daugelis žmonių mirė tik to

dėl kad jie manė esą baisiai snžei 
sti, kuomet jokios žaizdos nebū
davo. Studentas medicinos nu

Pasitiketinos Gyduoles
dėl šeimynos.

JM etinis Išpardavimas

Pagadintu Karbatkinių Firanku
šis yra uiusų įžymus Metinis Išpardavimas,—beveik kiekvie
nas žino, kas yra šie išpardavimai, — bet šiemet, iš priežas
ties karės sąlygų ir kitu priežasčių mes esame prisirengę pa
siūlyti jums didesnius pigumus negu kuomet nors pirmiau.

Daugiau negu 5000 porų paga
dintų Karbatkinių Firankų

Tiesiai iš vienos didžiausių išdirbysčių Amerikoj

Už mažiau negu pusę kainos!
‘ • r t

Tikrai kad šios firankos yra pagadintos, bet pagadinimai taip 
nežymus, kad jie negadina išveizdos firankų, nčgi kenkia jų 
dėvėjimui, — tikrai jums sunku butą surasti pagadintas vie
tas, jeigu mes jums jų neparodytume.

Laike šio Išpardavimo Jokie Užsakymai 
Laiškais ar Telefonu Nebus Priimama

mirė iš baimės, kuomet jo drau- 
gai-studentai nudavė buk jie te
kinų jo kraujų. Lietuvoje aš gir- 
djau tokį atsitikimų, žandarai 
darė kratų pas krautuvninką— 
žydelį. Jie jieškojo slaptai par
davinėjamos degtinės. Kuomet 
jiems nepasisekė atrasti ją, jie 
prispyrę žydelį “prie sienos“ 
reikalavo, kad jis pasakytų kur 
degtinė, yra paslėpta. Kadangi 
žydelis teisinos neužlaikąs deg
tiną, vienas iš žandarų nutver
dama žydą už barzdos suriko 
kitam:

Kosuliai ir nušalimai
dabar viešpatauja. Idant su
laikius jų buvimą ir išvengti 
keblumą, imkit Severą’# Bal
sam for Lungs (Scveros Bai
sumas plaučiams), kuris yra 
puiki gyduolė kosuliams ir 
užkimimui. Kaina 25 ir 50c.

Moterįs ir merginos
dažnai papuola į nesmagu
mus, keistus jų lyčiai. Kaip 
sykis tokiuose atsitikimuose 
Severas Kegulator yra reko
menduojamas kaino ištiki
mas draugas ir priduodantis 
stiprumą šiuose trukumuo
se. Kaina 81.25.

Puikus Linimentas
privalo turėti vietą kiekvie
noj šeimynoj pagelbėjimui 
reumatizmo, neuralgijos ir 
greitos pagelbos reikale. Se
verą’# Gothard Oil (Severos 
Gothardiškas Aliejus) yra 
puikus linimentas, žinomas 
kaipo atliekantis savo už
duotį. Kainos 30 ir 60 cent.

Galvos skaudėjimas
. reikalauja greitos pagelbos. 

Taipgi neuralgiški skaus
mai. Severą’# Wafer# For 
Headache and Neuralgija 
(Severos Plotkelčs nuo Gal
vos Skausmo ir Neuralgi
jos) yra žinomi jųjų grei
tam pagelbėjime šių truku
mų. 12 plotkclių dėžėj —25c.

ĮKYRIUS — 1 
^įgadintos fi
rankos, p 1 a- 
čios ir ilgos, 
didelis pasiri
nkimas petre
ny, ir tiktai 
nežymiai pa
gadintos, pora 

29c.

SKYRIUS — 2.
81.50 pagadintos 
Firankos, 3-ų ir 
34 y ardų ilgio, 
pilnas piešinys, 
puikus pasirinki
mas, vertos virš 
81.50, nežymiai 
pagadintos, pora

69c

SKYRIUS — 3.
82.50 pagadintos 
Ei rankos, puikus 
Nottingham tin
klas, pilnas ilgis 
ir plotis, puikus 
f pasirinkimas vė- 
i ausiu piešinių,

82.50 ryšis, pora

SKYRIUS — 4. 
84.00 pagadintos 
Firankos, pilnas 
ilgis ir platumas, 
puiki rųšis Not- 
tingbam tinklo, 
puikus piešiniai, 
verti iki 8-1. pora

SKYRIUS — 5. 
85.00 pagadintos 
Firankos. lanki
ausia ryšis Not
tingham tinklo, 
įvairus piešiniai, 
pilnas ilgumas'ir 
platumas, vertas 
iki $5, spec. pora

SKYRTUS — 6. 
87.00 pagadintos 
Firankos. Tikros 
Bruselio ir Airių 
krašto, Cluny, vi 
rvinių ir kitų 
puikių tinklų; 
parduodama re- 
guler po 87, pora

Kirk's White 
Flake, skalby
klai muilas— 
Šmotas 
tiktai * 
(5 šra. aprub)

Panedėlyje
Nebaltyta Musli
ną, 36 coliai plo
čio, storos koky
bės, švarus ir be 
dėmių 4 AHic 
tiktai ■ U 
(10 y ar. aprib.)

Mes Pasiūlome Specialius Bargenus ’’ * •
tndia Drobė, jar- ’ Moterims Skepe- 
das pločio, ext 

tra gražumo, 15c 
vertė, speci- fic 
aliai ardas “ --------
(10 ard. aprub.) | po....

Pinti divonai 9x 
12 ir 8.3x10.6 ge
ros kokybės, kuo 
met galima gau
ti, tiktai gje

švieži, kepta Sa
ntos kava, speci
aliai šiame išpa
rdavime 4 gc 
svaras

tos, 37x37, pla
čios, su kraštais 
ir kutais, specia
liai tiktai

Tai dar jis meluos! Duok 
peilį (kardą) mes jį papjausim.”

Antrasis žandaras paėmęs vie
ną silkę iš statinės, nuduodamas 
kad tai buvo kardas, palietė žy
do gerklę su ją. Žydelio išgąs
tis buvo taip didelė, kad jis pa
jutęs šaltą daiktą prie gerklės 
ir maydamas kad tai buvo kar
das suriko: “ui!“ — ir puolė ne
gyvas.

Tūlas žmogus išsivaizdinęs, 
kad jis nurijo vinutę, kentė bai
sias kančias, net jo gerklė suti
no. Bet kuomet jis Lipo perti
krintas jojo nuomones klaidin
gume —jis pasveiko, šimtai pa
našių atsitikimų dedasi kasdie
niniame gyvenime.

Iš antros pusės urnas susiju
dinimas, iš priežasties gerų ži
nių, didelis urnas nudžiugimas, 
išsikarščiavimas ir tam pana
šios mintis išgydo ligas. -

Dailininkas Benvenuto Celli- 
ni, kuomet jis rengėsi lieti pa
garsėjusią stovylą Perseuso, ku- 

' ri dabar randasi Loggiadei Langi 
įstaigoje, Florenrijoje, tapo kar-

Mostis, *
kuri yra žinoma dėlei grei
to gydymo žaizdų, nudyli- 
mo, nūsišutininųj, nusidegi- 
nlmų ir jsjpjovmių turėtų 
būti su kiekviena šeimyna. 
Severą’# Healing Ointment 
(Severos Gydanti Mostis) y- 
ra gerai Žmonių ir rekomen
duojama dėlei galėjimo ge
rai gydyti. Kaina 25c.

Burnos plovimui,
Kargaliavimui, vaistas dan
tims valyti, sukietlnimui gu
mų, pagelbėjimui užkimimo 
ir skauaanČtai gerklei arba 
nosies katarui, mes rakome - 
nduojame Severą’# Antl&ep- 
Mil. Tai yro puikus mišinys 
dantims ir hygleniškiejns ti
kslams Kaina 35 centai.

Įsisenėjęs užkietėjimas 
paprastai padaro apsvaigi
mą, geltligę, piktą ir kitus 
kepenų kėbiumus, kurie grei 
tai pasiduodu Severa’s Llver 
Pili# (Severos Pigulkos nuo 
Kepenų). Kaina 25 centai.

Strėnų skaudėjimas
dažnai paeiną nuo inkstų 
betvarkės. Del tos priežas
ties jo negalima apleisti. Im
kite Severa’s Kidney and Li* 
ver Re medy (Severos Gy
duolė nuo Inkstų ir Kepenų) 
išvengimui keblumų. Jus su
laikysite tynimą kojų, pik
tumą, rūgštūs vidurius ir 
skaudant; nusileidimą. Kai
nos 75c ir $1.25,

Geras apetitas
reiškia abelnai gera sveika
tą ir linksmumą. Laikykite 
savo apetitą, prašalinkite už
kietėjimą ir sustiprinkite 
Jųsų virškinimo organus. 
Imkite retkarčiais Severą’# 
Stomach Bitters (Severos 
Skilvinis Hitleris). Tai yra 
puikus dėl silpnų ir senų 
žmonių. Kainos 75c ir $1.00

Gydantis muilas
turėti būti kiekvienos šei
mynos kūdikio maudynėj, 
suaugusių maudynėj, tėvo 
muibnyčioj, motinos ir du
kters veidams ir įvairiems 
išsiveržimams arba išvaly
mui skaudulių. Severa’s Me- 
dicated Skin Soap (Severos 
Gydantis Muilas) yra atsa
kantis visiems tiems reika
lams. Kaina 25 centai.

Nešvarus kraujas
yra priežastim vočių, skau
dulių, spuogų, ir kitų truku
mų; kurie, turi būt praša
linti išvalant kraują, paė
mus Severą’# Blood Purtfier 
(Severos Valytojas Kraujo). 
Tai yra puiki gyduolė. Kai
na $1.25.

Silpnos nervos
atneša nerviškumą, bemiegę, 
hysteriją, nervų nupuolimą. 
Sustiprinimui nervų syste- 
mos imkite Severa’s Nervo- 
ton. Jis yra žinomai kaipo 
geras stiprintojas nervų ir 
nuilsusieins nervams. Jisai 
pagelbės Jutns labai. —$1.25.

Niežtanti išsiveržimai
žinomi kaipo niežai, išbėri
mai, druskinė glitė, nuodų 
slanka, krapai; aštrus karštis ir dedervinė, abelnai pa
siduoda greit Severą*# Skin 
Ointment (Severos Odinė 
Mostis). Ji privalo būti nau
dojama anksti ir pagal nu
rodymus. Ji atneša greitą 
pagclbą. Kaina 50 centų.

Nenoras valgyti
padaro ligonį silpną, pagim
do užkietėjimą ir skilvio ne- 
malimą. Severa’s Balsam of 
Life (Severos Gyvasties Bai
sūnas) pagelbsti pataisyme 
šių keblumų. Jis sustiprina 
systemą ir nureguliuoja ski
lvį ir jo darbą. Kaina 85c.

Rašykite pilno surašo Severus gyduolių. Ji yra dovanai duodama:. Pirkite Scveros 
gyduoles visose aptiekosc. Kur negalite gauti jų, užsakykite tiesiai iš musų, bet pir
miausiai klauskite, aptiekoriaus. Jisai gali gauti Jums. Reikalaukite gyduolių. Atsi
sakykite priimti pamėgdžiojimus.

Severos Almanakas 1918 metams dabar yra gatavas.
Klauskite jo savo aptiekoje, arba rašykite tiesiai mums. Jisai duodamas dovanai.

Cedar Rapids/IaW. F. SEVERĄ CO
4

e

' DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gorai lietuviams iinoma? per 16 rne- 
, tų kaipo patyrę* gydytoja*, chirurgu* 
i ; ir akušeris.

Gydo aitria* ir chroniška* ligas, vy- 
i' rų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
] mėtotas X-Ray ir kitokiu* elektros prie- 
' . tabu?.

OH?a* ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
f St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
i 6—? vakarui*. Telerhone Canal 8110. 

GYVENIMAS: M12 S. Hahted Street 
VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Dabar laikas
Pirkti

Susivienijimo Liet. Amerikoje

KALENDORIŲ 
*»- • 

šiems 1918 metams

Kaina 25 centai
Šis Kalendorius yra pilnas įvairių nau
dingų žinių-žinelių, su daug pasiskaity
mų ir paveikslų, knyga 224 puslapių.

Galima gauti

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišky, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

933 S. Ashland Avė., Chicago, III.
Telephone Hayinarket 2544

A ALANUOS: 10—H ryto; 2—3 paplotų ;
7 -3 vakar*. Nedėliomis 10—12 dieną.

3354 S. Hakited St-, Chicago
Telephone Drover 9693

“NAUJIENŲ" OFISE

1840 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

.Sr *1 ! 1 « M1

DR. G. M.fiLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3119 S. .Morgan St.. kertė 32 at. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
.Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VAT.ANDOS: 

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 6 iki 8:30 vuk. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yurds 687

ilUIIIUUIIIUIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIilIlIH

t arba įlEvanl, taokart Ral 
kuris turi 11 matu pa

imti sulig Jqsq aklg ir

REIKALAUJI AKINIŲ
Jeigu kenti galvos skauggjimą. 
Jeigu nuolatos Tau ašaros krinta II akiu. 
Jeigu Tau skauda akys, 
Jeigu skaitant raidės susibėga | kruvg. 
Jeigu spauda rodosi Tau dviguba, 
Jeigu turi uideghna akių, 
Jeigu tau skauda akys skaitau 

reikalingas akiniu.
plokite apfturėti savo akis specialistui akli 
iy'kno Vaitekaui parapijoje. Stiklai U______ __  _
•kiniai padaromi belaukiant, labai vidutinilka kaina.

JOHN J. SMETANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

TOMYKIT MANO UŽKASA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas lg-tos gatvės Ant PlatUs Aptlekos S-ras augštas. 
▼alandos: nuo • ryto iki • vak. Nedėilom nuo 9 ryto iki 12 mena 

Tat Ganai iUi

i:"!"";'/;'?""“' IGarsinkis ‘Naujienose’

ščio pagautas ir buvo privers
tas atgulti lovon. Jam lovoje be
sikankinant įbčgo vienas iš jo 
sądarbininkų ir tarė: “O, Ben
venuto! Jūsų stovyla tapo su
gadinta ir nėra vilties ją išgel
bėti.” Dailininkas šoko iš lovos 
ir, skubiai apsirėdęs leidosi savo 
dirbt u vėn, kur jis atrado meta
lą katile supuolusiu į šmotus. 
Paliepęs atnešti sausų aržuoli- 
nių malku jis užkure ugnį ii* 
stropiai dirbo po atviru dangu
mi smarkiam lietui lyjant. Jam 
pasisekė išmaišyti metalą ir to
kiu budu jis išgelbėjo savo sto
vylą. Užbaigęs savo darbą so
čiai pasivalgo kartu su savo są- 
darbininkais ir atgulęs lovon 
kietai užmigo, rodos, kad jis vi
siškai nebūtų sirgęs. Mintis ar
ba noras išgelbėti stovylą taip 
sujudino jo organizmą, kad jis 
pergalėjo ligą.

Muley Molue. mauru vadas 
sirgo neišgydoma liga. Jis gulė
jo savo šėtroje kuomet kilo mu
šis tarp jo kariuomenes ir por- 
tugaliečių. Pačiame mūšio kri- 
zije, jis apleidęs lovą šėtroje, sto
jo pirmosna eilėsna savo kariuo
menės ir tokiu budu laimėjo 
mūšį; tuomet jis netekęs spėkų 
sukrito ant žemės ir mirė.

Brazilijos karalius Don Pedro 
gulėjo lovoje tūlos ligos delei 
Europoje. Gavęs telegramą 
nuo savo dukters, tuolaikinės 
sosto valdytojos, kurioje ji sakė, 
kad ji pasirašiusi po įstatymu 
panaikinčiu vergiją Brazilijoje. 
Ta linksmi žinia taip sujudino 
karalių, kad jis tuoj pasveiko. 
Mintis gresiančio pavojaus su
teikia spėką silpnai moteriškei ir 
ji įstengė pakelti arba vilkti iš 
degančių namų daiktus už save 
sunkesnius, kuriuos kitoms ap
linkybėms esant ji nebūtų galė
jusi iš vietos pajudinti.

Užsitikėjimas daktaru turi 
daug didesnę svarbą ligos išgy
dyme, negu visokie vaistai. 

Tvirtas pasitikėjimas dievams, 
šventomis ir stebuklingomis Alė
tomis išgydo daugybes ligų, ku
rias nei jokis specialistas neįs
tengė išgydyti. Visokie stebuk-

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

CARR BROS. WRECK1NG CO.
3003-3039 S. Halsted St., Chicago, I1L

' f........................ 1

lingi apsireiškimai bei stebuk
lai nėra niekas daugiau kaip pa
sekmės žmogaus minčių ir tie 
stebuklai nurodo mums, kokią 
galingą įtekmę turi mintis į kū
ną bei žmogaus gyvenimą. Tą
ją minties paslapčia naudojasi 
visi draugijos parazitai kaip tai 
— .burtininkai, hipnotistai, me
lagiai ir visokie sukčiai, savo 
blogiems mieriams atsiekti, taip 
pat kaip ir daktarai atsiekimui 
praktiniu zinierių. Ta galinga 
minties bei proto įtekmė žmo
gaus gyvenimai! esti praktikuo
jama žmonijos gerovei ir blogo 
delei.

Nesenai atgal lordas James G. 
Limpsonas tarė: “Nekiekvicnas 
daktaras supranta ir nekiekvic
nas daktaras naudojasi ta ste
buklinga įtekme proto į kūną.“

IV.
Jeigu randasi kokie nuodai 

ant žemes paviešio, tai tie nuo
dai yra rūpestis ir jo sesute -bai 
me. Rūpestis užnuodina žmo
gaus kūną ir protą, užnuodina 
kiekvieną atomą žmogaus kūne, 
užnuodina žmonių gyvenimą’, de 
moralizuoja žmonių karakterį, 
pagimdo galybes ligų ir pasiun
čia tuksiančius žmonių į kapi
nes pirm laiko, atima linksmy
bę iš žmonių gyvenimo ir supa- 
raližuoja pasekmingą gyvenimą.

Dr. Wm. II. Holcomesako: - 
Pražūtingiausia protiška pasto
vu yra baimė. Ji apsireiškia dau
gelyje laipsnių — nuo pat kraš
tutinio susijudinimo — persi- 
gandiino iki mažiausiam, leng
viausiam susirūpinimui, bet tu
ri tas pačias pražūtingas pasek
mes: tie pražūtingi įspūdžiai su 
pagelba nervų sistemos pagim
do daugybes nesveikų, ligas gim 
danČių elementų kiekviename a- 
tome žmogaus kūno“.

(Bus daugiau)

y,~ ■ -............... ....
Tel. Yards 3651. jAKUŠEKKA

*■ ■■ j,

Dr. A. R. Blumentbal i

Akli Egzaminuoja Dykai
GrrsnimM m Mk 

IIm, kada praaykrta 
mrdjimaa.

Mrs.A.VIDIKAS
Baigusi Akušerijos Ko* 
egiją; ilgai praktika* 
us PennsylvanijoH ho-

spitalėse ir Philadel* 
phijoj. Pasekmingai 
patarnauju prie gim* 
dyino. Uždyką duodu 

dą visokiose ligose
moterim ir merginom. 
3113 So. Halsted Str., 

(Ant antrų lubų) 
Chicago.

rlnt# OphthateaaM#- 
«r. Tpatln<a dMB* 
atkreipiama | yaUtva 
Valandos: nuo 9 ryto 
fki 9 vakaro; nadCM 
nuo 19 iki 11 di«M

4441 So. Aahland Amu, 
Kampas 47 St.

Telephona Yards 4317

Dr. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Chicago, III. , 
Rezidencija:

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

Vai 9—u ryta; 1—2 popUt: 7—9 rak.
Ofisas:

1900 S. Halsted St.
Viriu) Bbchoff’a Aptiekoa.

Telephone Canal 114.
Valandos 3—6 po pieta 

liskiriant Nedildianiui ir Beredaa

Dr. Povilas Žilvitis
Lietuvy# Gydytojas, Chirurgas 

GYVENIMO VIETA: 
3203 So. Halsted St.,

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

dėklieniais 10—12 išryto.
Tel. Canal 4946. Chicago, III.

Vyrišky Drapany Darganai 
*Tauji neatimti, daryti ant užsa

kymą siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolenus.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
£35 siural it* overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertfs nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščinu. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.0C 
&i $7.50.

Atdara kasdim ą, nedaliomis tr va
karais.

• S. G O R D O N
1415 R. Halsted St.. Ch|c«s». HB,

»

TELEPHONE YARDS 2721

Medikas ir Chirurgas
3315 S. Halsted St, Chicagf

Egzaminuoju Akis ir priskiriu 
Akinius už nebrangias kainas.

Dr. Optikas
K. MICHALOWSKI 
3303 S. Morgan St

Dr. Ramser
AKIŲ SPECIALISTAS

Prirenka ▼isiema tinkamue akiniu*, agaaml* 
nuoja ir patarimu* duoda dykai.

739-88 Milwa«kre are., arti Chi**«a «▼. »rw 
tūbos. VALANDOS i Nuo 9 iftryto iki wk»* 
ruL Nedaliomis nuo 9 Uryto iki 2 po pM#.

Tel. Haymarket 2484.



NAUJIENŲ b. Utncagu, iii. Ketvertas, Sausio 17, 1918.

Linksma Naujiena Visuomenei
IJETUVIŲ HARMONIJOS DAINORIŲ RATELIS

Stato scenoje 5-ių veiksnių, 8 atideiigimuose Nagornskįo tragediją:

Nedėlioj, 20 d. Sausio, 1918
SCHOOL HALL SVETAINĖJE, 48-ta ir Honore gat.

Pradžia 5 valandą vakare.

(Janu yra priminti tik vardą “ŽIVILE”, tai jau visuomenei yra žino
ma, jog a trilaukę ant šio Teatro nebus apgautais, o labiausia reikia

priminti, jog bus lošiama buvusiojo “Jaunimo Ratelio” artistų, kaip 
p. J., J. Zolp ir kitų, kurie jau nekartą davė pažinti publikai savo ga
bumus scenoj ir nekartą išpildė >. ivo užduotį iki mažiausiai dalelei.

j t i

lodei nepraleiskite progos, atsilankykite visi kuoskaitlingiausia 
ir pamatykite šitą įdomų veikalą. 1 žlikrinam, kad busite nesuvilio
tais aisilr.nl* ę ši h vakaran. Po Teatrui bus smagus visokie šokiai.

Kvi<<ia visus KOMITETAS.

Chicago ir Apielinke
Jsakė uždą ryt dirbtuves 
kad sutnusius kurą.

Cliicagoj vis dar stoka anglių. 
l*rivačių kamlmrių apšildymui, 
tiesa, jau spėta pristatyti kuro 
kmiir neilgam laikui. Didžio
sios kompanijos, kur sunaudo
dama i>o keliolika vagonų ang
lių kasdie ir dabar ne turi jų už
tektinai. Apskaitoma, kad de
ramam pramonijos varymui vi
soje- Illinois valstijoj reikėtų 
tuoj apie 500 tūkstančių tonų 
anglies prie to ištekliaus, kuris 
jau dabar randasi ant rankų. Jos 
betgi tuo tarpu negalima gauti 

lai dėl siautusių pūgų, tai vėl 
drie i vagonų stokos.

Atsakomosios Įstaigos tode-1 
/sake" visoms pramonijos įstai
goms. kad pradedant sausio 18 
d., taigi nuo rytojaus iki sekamo 
utarninko butų uždaryta visos 
dirbtuves.

SllZe

apsiiĮM) visą namą, 
gelis baimės apimtų žmonių 

per langus. Pavojingai 
ų lietgi nesiranda. Gais- 

padarė nuostolių už 20 titk-
nčių dolerių.

Doleris už tuziną 
kiaušinių

Maisto spekuliatoriai dūksta. 
Jų apetitai plėšti pirkėjus 
stnčiog lu-be-patenkinami. Ana- 
v;ji. kai-kuriose' vietose' vakar 
jau reikalauta viso dolerio už 
tuziną kiaušinių. Pardavėjas, 
snmislijęs pakelti kainą, ima 
nutėplioja “sainą” ir įstato Įau
gau: “Tik 21 vai. seni kiauši
niai vienas doleris”. Ir atliktas 
kriukis. Ryto maloningasai par- 
djtvėjas galės <lnr labiau “pajau- 

savo prekę ir imti du do-
Kasgi jį nuo to

Palau-
kol saulutė pateke“s, ra-

nyt
biriu už. tuziną.
sulaikys! Tyrinėjimai
kitę

Paminėjimas Kruvinojo 
Nedėldienio

Nedėliojo, sausio 20 d. \Vest 
Side Auditoriume Rusijos išei
vių socialistinių organizacijų 
Konferencija rengia didelį ma
sinį susirinkimą paminėjimui 
Petrogrado skerdynių sausio 22 
(9) d. 1905 metais. Bus kalba
ma angliškai, rusiškai, lietuviš
kai. latviškai ir žydiškai. Beto. 
dainuos veik visu čia suminėtu

l ie. kur balsavo už demokra
tus ir republikonus, tegu neuž
miršta balsuoki už juos ir seka
ntais rinkimai. Tie ponai juk 
moka šeinivninkaut.

___________ CICERO.__________
Iš draugijų veikimo

Pastaruoju laiku “Naujieno
se” telpa apščiai žinučių apie vie 
tos lietuvių veikimą, jų draugi
jas ir tl. Tatai rodo, kad pas 
mus viešasai gyvenimas eina 
sparčiu tempu. Vis dėlto, kai 
ką draugai - korespondentai ap
leidžia. nepažymi. Taigi ban
dysiu užpildyt tą spragą.

Kiek laiko atgal viena vietos 
draugija, būtent Lietuvių Tvir
tybė. buvo nutarusi prisidėti 
prie Chicagos Lie tuvių Darbiniu 
ku Tarybos. Buvo išrinkta ir į- 
galiotiniai - viso trįs. Prieš- 
metiniame' draugijos'Susirinki
me. įgaliotiniai išdavė raportą a- 
pie pastarąją Tarylais konferen
ciją. Iš jų raporto, rodos, ir 
pats atkakliausis priešgina galė
jo įsitikint kas per viena toji 'Ta
ryba ir prie ko ji cKia. Vis dėl
to. radosi žmogiukų, kur pradė
jo pasakoti apie' ją negražiausių 
prasimanymų. Girdi, ta 'Tary
ba lai toks baisus padaras, kad 
negali nei apsakyt. .. Ji savo po
sėdžius laiko už septynių durų 
ir tt. 1 Baisu, baisu. .. Nesidėkit!! 
prie* jos, susimildami, nesidė-

da nieko negalėjau įžeisti, vis
tisfv. .. —J. Ac. Pranešimai

Kam ta veid
mainystė?

kini.
mas.
nes, kuomet jie

Vsavo priešą rimtais argumentais 
tai stveriasi visokių prasimany
mu.

Keisti betgi tie musų žmo- 
sumušl

pietų. Inžauga dykai.
Lietuviai yra kviečiami kuo

skaitiingiausiai dalys aut minė

chicagieėius, įėjo madou “bolše
vikai”. Nesistebėčiau jei tuo 
vardu vadinius socialistai: 'lai c

jų, taip sakant, savastis. Bet 
k.ul bolševikais ima vadinties 
dar«»i socialistu šmeižikai, tai

maine 
naujoji

kuopos susirinkime
Idyba, paimdama

visus narius kvietė prie 
darbo, prie vienybės.

MELROSE PARK, ILL.
Darbai.—Prakalbos.

Vietinės plieno kompanijos pa
liepimu “bosas” paliuosavo nuo 
darbo daug savo alginių vergų. 
Toliau žada paliuosuot ir dau
giau.

Sekamais miestelio viršinin
kų rinkimais piliečiai ši u r duos 
kiką kapitalo bernams, kuriuos 
jie per “klaidą” buvo išrinkę. 
Darbininkų liepusi tenkinimas 
dabartiniais miestelio gaspado- 
riais didelis. Reikia todėl tikė- 
ties, kad ,sekamam terminui 
miesto gaspadoriais bus išrink
ti visi socialistai. Taip ir reikė
tų.

Mus bažnytininkai subruzdo 
lenktyniuoties. Pulkais eina pas 
poną džiodžę jieškoti divorso. 
l ik šis nelabai nori išklausyt jų 
prašymų siunčia namo išsi-

iccrnili savininkams bėdos: koo- 
perą tyvė 
jiems džiovą j kišenius

bučerne tikrai

Sausio 12 d. čia buvo surong-

jo kalbos ir man darės aišku, 
kad bolše vikų užimtoji pozicija 
yra daug geresnė, negu menše
viku. c

Indiana Harbor, Ind. $iuo prane
šu Indiana Harbor ir apielinkės lie
tuviams ir XII rajono draugams, kad 
LSS 217 ir 201 kuopų vakaras, ren
giamus naudai XII rajono ir kuris 
turėjo įvykti sausio d., delei blo
go oro nc|vyko. Vakaras dabar į- 
vyks sausio 20 d., toj pačioj (Kos
ciuškoj svetainėje, 3809 Cedar Sto 
Indiana Harbor, Ind. Pradžia 5:30 
vai. vakare. —PASARGA: Kurie tu
rėjote nusipirkę tikietus ant vir.šml- 
nėto vakaro, bus geri tie patįs.

—Rengimo Komitetas.

St. Charles. III. LSS. 177-tos kuop. 
priešmetinis susirinkimas įvyks ne
dėlioj, sausio 20 d. 10 vai. ryto I. 
Valento bule.—Visi draugai malonė
kite susirinkti laiku, nes turime daug 
svarbių ir neatidėtinu reikalą.

—Sekretorius.

St. Louis Mo.—Pirmas naujai su
sitvėrusios SLA. 214» kuopos susi
rinkimas įvyks sausio 20 d., 1-iną 
vai. popietų, Harugary Hali, 10-ta ir 
Parr St. Geistina, kad draugai SLA. 
nariai iš artyniesnių kuopų atvyk
tų pasveikint naujus narius.

—Org. Klastaitis.

LDLD. 18 kp. susirinkimas įvyks 
pėtnyčioje, 18 d. sausio 1918 metais, 
J. Butkevičiaus svetainėje, 8132. S. 
Vineennes avė. Todėl visi nariai 
privalo atsilankyti nes. yra labai 
svarbių reikalų. —P. B. Masiunas.

Sausio 22 d. Mildos svetainėje L. 
S. S. 4-toji kuopa rengi? prakalbas 
paminėjimui Kruvinojo nedėldienio, 
kur 1905 m. Petrogrado gatvėse žu
vo daug darbininkų, ėjusių pas ca
rų maldaut duonos ir laisvės. Kalbės 
Naujienų Redaktorius d P. Grigaitis. 
Kviečiame visus atsilankyti skaitlin
gai. .LSS. 4 kuopa.

Liet. M. Dr-stės Apšvieta rengiamo 
teatro “Eglė Žalčių Karalienė'’ repe
ticija įvyks seredoj, 7:30 vai. vak.. 
Aušros svetainėje, S. Halsled ir 3uta 
gal. Visus lošėjus meldžiam būtinai 
atsilankyti. —Apšvieta.

svet., 831 W 33rd pi. Visos narės ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
»i«-s turimo Hv.trbiij reikalų m>-
svarstyniui, o ypatingai išrinkt rei
kia namą valdybą sekantiems me
tams todėl būtinai privalote "atvyki 
paskirtų laiku. B. B. Raštininkė.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau pusseserės Antaninos 

Kukanaujlienės, Andlijos Pocaitfe ir 
pusbrolių Juozapo, Antano, Ignaco ir 
Benedikto Pocių, visi Kauno gub., 
Šiaulių pavieto, Geržgprio kaimo. Jie 
patįs lai atsišaukia arbą kas juos ži
no malonės pranešti jų adresus. Aš 
atvažiavau iš Argentinos.

Veronika Stupuraitė, 
4317 SoJ Hermitage' Avė Chicago, 111.

l’ajieškau sesers sūnų: Juozapo 
Ramanausko ir Aleksandro Lubase 
Sznara; brolio dukters Alzbietos Mi- 
lašauskaitės. Visi Kauno gub., Šiau
lių pav. Kuršėnų parapijos, Pakur- 
šėnų sodžiaus.. .1. Malašausko jau an
tru kartu pajieškau per laikraščius. 
Tūrių svarbių reikalų. Jie palis al
kas juos žinote, malonėkite atsiliept.

J. Miller,
1446 S. 50 Avė'., Cicero, IR.

PąjieŠkau savo pusbrolių ir pusse
serių pirmiau gyvenusių Cliicagoje: 
Kazimiero, Elzbietos ir Katarinos 
Vaškelių. Paeina iš Suvalkų gub., 
Marijampolės pavieto, .levaravo gm. 
Kupstu kaimo. Tegul atsišaukia ant 
šito adreso: Motiejus Bulota, 
819 R. Rojvmen Avė.,

Edst St. Louis, III.

Pajieškau Antano Makauskio, ku
ris apleido savo moterį Sausio 9 die
ną šių metų. Motel is y ra vargin
game' iiadčjitne. Manome vesti į li- 
gonbutį. .lis pats teatsišaukia, arba 
žinantį jį malonėkite pranešti jo ad- 
icsą. A. Evanusky,
17(H) S. Jeffersoh st., Chicago, III.

RASTA—PAMESTA

PARDAVIMUI
PASINAUDOKITE GERA .PROGA 
Parsiduoda pigiai restoranas. Biz

nis perai išdirbtas, apgyventa lietu
vių ir svetimtaučių. Pardavimo prie
žastis'-—navininkas apleidžia Chica- 
gq. Atsišaukite: 1619 S. Halsted st 
Chicago, III.

PARSIDUODA 2 rsho\vcase’aiM ir 
3 “wallcase’ai”, kur galima vartoti 
aptickoje, laikrodininko arba gro- 
šerio krautuvėse. 1 “seifas” dvigu
bom durim, 1 “benčius” dėl laikro- 
elžiej taisymo. Kreipkitės: P. Miller. 
2128 W. 22 st t Stora s) Chicago.

PARDUODU pigiai barbernę ir 
kartu "poni Room“, priežastis par
davimo: savininkas išeina į kariuo
menę. 3102 \V. 10 St., Chicago.

PARDAVIMUI žuvų sankrova ir 
grosernė. Nuo 'seno laiko išdirbta 
viela, gerai eina prekyba per 23 me
tus. Parduosiu su namu arba ber na
mo. Vieta randasi prie 1806 S. Hal
sled gatv. Kiekvienas teisingas pa
siūlymas bus priimtas. Atsakykite 
anglu kalboj.

J. GOODMAN, 
1806 S. Halsted St., Chicago.

t ž PIGIAI SI \ kainų parsiduoda 
barzdaskulykla, patogioj vietoj, biz
nis išdirbtas per 15 melų. Naujausi 
intaisymai, ant trijų sėdynių. Savi
ninkas eina kariuomenėn. Norintis 
šį biznį pigiai nupirkt kreipkitės lai
šku į Naujienų Ofisą, pažymint 163.

RAKANDAI

žygrLs
Tris banditai rvakar bandė a- 

piplėšti saliunininką Leahy, 
2712 Went\vorth gt. Atlikę sa
vo darbą plėšikai ramiai aplei
do salimui, bet čia juos netikė
tai pasitiko polk'istas James Ca- 
rney. Banditai bandė pabėgti. 

. Nepavyko: policisto kulkos, pa
sirodė, besą greitesnės. Du pa
šautieji dabar guli Bridevvell ka
tėjime. Trečias dar tebesislap-

reikia. Ir iškur tie žmonės turi 
tiek drąsos? Per e ilę metų jie 
niekino ir purvais drabstė soci
alistų vardą; vadino juos poli
tikieriais, parsidavėliais ir kito
kiais.

, social-demokratai
Rengia prakalbas, susirinkimus 
ir šiaip sueigas • ir gale žodžio 
vis giriasi savo “bolševizmu”.

šiandien jie jau 
bolševįkai!

xto

Apleido senutę
Kotiną

I nion stedyj vakar naktį po
licija rado 88 me tų sene lę. Elizą 
Bonahue .kurią ten paliko jos 
duktė Murphy. Policija įieško 
dukters. Manoma, kad ji lur 
būt apleido Chicagą ir vyksta 
Hrooklynan, iš kur ji su motina 
atvažiavo keli mėnesiai atgal. 
Duota žinia Brooklyno policijai.

Išgelbėjo nuo m irtnes
44 šeimynas

1 ik dideliu vargu ugnage- 
siums vakar pavyko išgelbėt nuo

budinki 
nee gatvių.

mt kertės 12 ir Lawere 
Įbegiu ke lių mimi-

Klausite: kas jie tokie? O gi 
tie, kur iki šiol šūkaudavo apie 
“vieną didelę uniją”, tariant ai- 
doblistai. Tai žmonės, kuriu . c

kit) socialistų niekintojai.

Ar bereikia didesnes veidmai- 
nvstės?

Draugai lietuvių socialistai 
turėtų atkreipti doruos į tų po
nų žygius. Ginčytis su jais, ži
noma, neapsimoka. Jie, kol ne
liek ims, visuomet savo giedos. 
Reikėtų tik persergėl Chicagos 
lietuvių visuomenę, kad ji ne
prisileistų dumti save. Tegul ji 
pamato, kas per paukščiai yra 
tie naujie ji “perkrikštai”. Jeigu 
ponai aidoblistai prarado gėdą,

mene" kad jie' neužsitarnavo 
social-demokratų bolševikų var
do! —B. F.

Didelis Rožinis Balius
L., ir kurį rengiaKuris atsibus BE.NLI), 1L

LIETI VIU SOC. SAJVN'C OS 77-ta KUOPA

Sausio-J an
KAZIO ZIGMANTO

19, 1918
SVETAINĖJE,

; L.JirtUs pelnus skiriams vedimui bylos "Kovos“ reikale. laipgi bus 
» dovanos: kas gaus daugiausia rožių arba gėlių — vyras gaus kny- 
į i-ą "Kare ko dėlei,"; moteris arba mergina gaus knygą: "Meilės Lai- 
t p.unai ir išsivystymas". Taigi užprųšorn visus iš Benld’os ir apie- 

lihkčs miestelių susirinkti i minėtą vakarą kuoskaitiingiausiai.
Kviečia visus L. S. S. 77 Kuopos Komitetas.

nosies, 
bendro 
Mes, sakė ji. lik tuo būdu galė
sime nuveikti didelių ir naudin

gų darbų. Bet kuomet vienas 
kuopos narys vėliau įnešė, ka< 
kuopa prisidėtų prie Chicagos 
Lietuviu Darbininku 'l'arvbos, C *
tai ponas sekretorius teikėsi iš
vadinti gyvuliais visus tuos, kur 
pritaria l'arybai. Girdi, jie tu
rėtų sarmatyties kalbėt apie Lo
kius dalykus, taigi prisidėjimą 
prie Tarybos. Vadinas, iš vie
nybės apaštalo pasidarė didžiau
sias jo> ardytojas.

Po ilgų ginčų betgi nutarta a- 
tidėti klausimą sekamam susi
rinkimui. Reikia likėlies, kad 
nariai nesiduos dumti save ke
liems apsimetėliams, ir nutars 
prisidėti prie Tarybos. Darbo 
žmonės Jjuk ne gali būt priešingi 
darbininkiškai organizacijai.

Kas man galėtų pasakyti, kur 
randas Ciceros Liet. Šelpimo Fo
ndo Skyriaus valdyba? Jau an- 
Iri metai, o ji •— nei gu-gu Se
niau ji darbavos gana sparčiai. 
Ir pinigų buvo surinkus geroką

džiu šauksmą musų brolių ir se
sučių iš anapus vandenyno. Jie 
prašo paramos: “aukų, aukų -• 
mes mirštame badu!” Ar ji gir
di tą balsą? —Teisingas.

Klaidos-klaidelės.

“Naujie.nų” nr. 12, rašant a- 
pie Liet. V\tii ir Moterų dr-jos 
vakarą, netyčia apleidžiau dalį 
vakaro programo. Būtent, rei
kėjo pasakyti, kad pradedant 
programą buvo griežta naujasai 
Rusijos himnas, ir kad vėliau p- 
lė M. Babičiutė puikiai sulošė 
monologą “Bučkis”. Taipjau 
Onutė Kulikauskaitė padekla
mavo net tris deklamacijas.

Ten pat įsiskve rbė <h»r viena 
klaida, tai apie L.R.B.P. Kliubo 
vakarą. Tas kaukių balius įvy
ko ne nedėlioj, sausio 13 d. ir 
he Lauterabcho svetainėj, bet 
subatoj, sausio 12 d. ir M. Mel- 
dažio svetainėj. Nors ta klaj-

$12 su centais. —K. Yurijonas.

Roseland, III.—Del patarnavimo 
registrai! tams Aušros vakarinė mo
kykla buvo pertraukta. Nuo sausio 
14 d. ji ir vėl prasidės. Mokiniai 
ir norinlįs mokyties malonėkite at
silankyti. ' —A. Grebelis.

PAMEČIAU šernolę su pinigais— 
$11 su (centais — ii' raktukais; ant 
Canalp'Įirt avė., tarp Peoria ir Hal
sted st. Kas radote malonėkite su
grąžinti — busiu dėkinga ir gausite 
gęrą dovaną. Nastazija (iasiunnitė, 
2024 S. Peoria St., Chicago, 

Pirmas augsias— priekis.

Už $50 NUPIRKSI $200 dvigubai* 
springsais phonografą, 2 Jewel 
poinls, ir recordus, taipgi puikų pi
anų 10 metų gvarantuotą ir ir ke
letu rakandų už pirmų pasiūlymą, 
Divonus 9x12, $8, firankas, tapytu* 
paveikslus ir tt. Viskas vartota J 
mėnesiai. 1520 N. Western Avė., 
Chicago, III.

WEST SIDE
Laisves Kliubo prakalbos
Sausio 13 d. Laisvės Kliubas 

parengė prakalbas Pulaskio sve
tainėje. Ashland ir 18 gt.

Prieš ir po prakalbų choras 
(kieno? R.), sudainavo kedetą 
dainų, šokių mylėtojai, berods, 
iki sočiai pasišoko. .

Apgailėtina, kad publikos bu
vo labai maža, regis, iš prieža
sties šalčio ir pusnių.

Kalbėjo Dr. J. Jonikaitis ir ad
vokatas K. Gugis. Abu kalbė
tojai ragino stoti į kovą už Lie-

East Chicago, Ind.—L. D. Tarybos 
susirinkimas įv\ks sausio 17 <1. 7:30 
vai. vakare K. Grikšo svetainėj, 160 
Str. ir Northcote avė., E. Chicago, 
Ind. Draugijų delegatai malonėki
te atsilankyti ant susirinkimo.

Kviečia Komitetas.

Chicagos Lietuvių Socialistų Vyrų 
Choras Įniko savo repeticijų kas pėt- 
nvčia Pulaski Park svet., — Choro 
nariai malonės tai įsidėmėti. Cho
ro valdyba: Pirm. J. C. Mitchcl, 1523 
VVieker Park.; Rast.— X. Shaikus, 
1639 Girard st.; Iždininkas—P. Jan
kauskas.

LSS. 81 kuopos metinis susirinki
mas įvyks sausio 1 7d. 7:30 vai. vak., 
Liuosybės svet., M’abansia avė ir 
Kampas Girard gutv.—Visi kuopos 
nariai malonėkite būti susirinkime, 
nes yra metinis susirinkimas.

Valdyba.

REIKIA DARB1N1N K V
PATftMYKITE! Reikalingi moters 

patarnauti namuose laike ligos, taip
gi baliuose arba veselijo.se, kreip
kitės į Huine. A. DOBKIEWICZ, .3113 S. Halsted St., Chicago, III.

Teleonas Yards 3111.

REIKALAUJAME prityrusių mo
terų prie tvarkymo skudurų: šviesi, 
šilta vieta, gera mokestis. Atsišau
kite į 1452 Blue Island Avė. Chicago

EXTRA
Jauna pora priversta paankaut sa

vo puikius, beveik naujus, rakandus 
už retai pigią kainą, $125.00 sekly
čios setas, tikros skuros, už $20. Vė
liausios mados valgoiųojo kambario 
rakandus, 2 jjuikiu elfvonu, daven- port, taipgi $o25 pianą su 25 m. gva- rancija už $115 ir $225 Victrola su 
brangiais rekordais už $60.00. Sis 
yra retas pigumas ir jums apsimo
kės patirti nežiūrint kur jus gyve
nat. Viskas vartota vos 9 savaite*. 
Parsiduos taipgi po vieną. Atsišau
kite tuojau*. Gyvenimo vieta. 1922 
So. Kedzie avė., arti 22-ros gatvės, 
Chicago, 111.

613

REIKALINGA 500 LIETUVIU 
PJAUSTYT LEDO 

$2.75 dienoje. Arli miesto 
Dykai kelionė 

SAM CUMMINGS
\V. Mudison St., Chicago

su frontu, - jeigu ne šmituvais, 
tai bent ce ntais ir doleriais. Lai
svė. anot kalbėtojų, yra taip jau 
reikalinga sielai, kaip oras bei 
vanduo yra reikalingi kunui.

Kalbėtojai darė puikų įspūdį 
į klausytojus. Nė vienas jų žo
džių ,tur būt, nebuvo bergždžių 
šuviu į svetainės sienas. Tą ga
lima buvo pastebėti jau ir iš to, 
kad taip mažas klausytojų būre
lis pajiegė sumesti Lietuvos Ne- 
prigulmybės Fondui net $21.15.

/Kukavo šios ypatos:
Dr. J‘ Jonikaitis, K. Gedutis, 

S. Mnkusas J. Ivaška, Masiliaus- 
kas, Plask tinas, R. Kazlauskas, 
M. Poviliūnas, P. Nausiedas ir A. 
Zalatorius po -1.00; V. Budris,
J. Chekeris, J. Kakta, J. šarkai- 
tis, J. Endrulis, V. Račkauskas, 
A. Pctrokas, ir V. Vaiciechaus- 
kas po 5()c; A. Kvedaras 30c;
K. Jokstts, A. Kazlauskas, M. Ge-
rvis, J. j Miseneius, K. Petraitis, 
Gulbinas, Sabutis, Mickus, Iva
nauskas. Kondratas, S. Januko- 
vas. M. čiužas, J. Mileris, ir D. 
Briedelis po 25c; Keimsargis 2(1 
c.; J. Maskaliunas ir Z; Kaktai- 
tė po 15c.; K. Kulis ir F. Mažo- 
las po 10c. Smulkių aukų $3.25. 
Viso labo $21.15. —Buvęs.

LSS. 217 kp. 
įvyks pane- 

A. Mikalovi- 
2112 — 137 St. Pradžia 

Visi draugai malone-
—Vi n rasi. P. Matonis.

Indiana Harbor, Ind. 
lavinimus susirinkimas 
dėty j, Sausio 21 š. m. 
čiaus svet., L 
7:30 vai. vak. 
si t e dalyvauti, nes bus svarbios dis
kusijos. —Fin rasi. P. Matonis.

L.S.J. Lygos 2-ros kuopos lavini
mosi susirinkimas įvyks šiandie, 17 
d. sausio, Tanuiliuno ir Gudgalio sve 
tainėje, 1447 S. 49 avė., Cicero, III. 
8 vai. vakare. Bus muzikė ir lavi
nimosi šokiai. Visi jaunuoliai yra 
nuoširdžiai kviečiami atsilankyti.

—- Seki’. S. A. Vasiliauskas.

Pėdnyčioj, sausio 18 d. Liet. Mo
terų Progresyviško Susivienijimo 25 
kuopa rengia pirmas šįmet prakal
bas su įvairiausiu programų. Kalbės 
P. Dubickas. Vieta: J. Stančiko svet. 
205-207 1-:. 1151h Str., Kemsingiem, 
Roseland, 111. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Draugės ir draugai, malonė
kite kuoskaitiingiausiai atsilankyt.

Nuoširdžiai kviečia Rengėjos.

Melrose Park, 111.—L. S. I). Ratelio 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioj, sausio 10 v. išryto Frank ir Ja
mes svet., 23 avė ir Lake str. Drau- 
f[ai, malonėsite atsilankyti paskirtu 
alku. Žinote, kad pastaraisiais dviem 

mėnesiais susirinkimų nelaikėm, tai-
—()rg. S. A. Januška.

mes svet., 23 avė ir Lake str. 
f [a i, malonėsite :
aiku. žinote, kad pastaraisiai

gi turime' daug svarbių reikalų.

RoekfordiečiŲ domai.—-LSS. 75 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sausio 
20 d., 1:30 v. po piet; K. of P. svet., 
218 S. Main str.,—Draugai ir drau
gės, meldžiu atvykti paskirtu laiku, 
nes yra svarbių reikalų. Ateikite ir 
tie kur norite prisirašyti prie kuo
pos. Rast. A. Mildažis.

LSS. 4-tos kp., LMPSA. 9-tos ir 
L S J L. 1 ki>. bendras lavinimosi su
sirinkimas įvyks nedėlioję, sausio 20 
, 9:30 vai. išryto, Fellovcship House 
svet., 831 W. 33 pi. — Draugas A. 
Dvylis skaitys lekciją: Socializmas 
ir Evoliucija. Visi atsilankykite.

Rast. K. Virbickas.

Skaitykite ir Platinkite 
NAUJIENAS

su-

REIKALAUJAME merginų prie 
tvarkymo naujų ir senų vilnonių 
skudnrių. Mokama gera mokestis. 
Pastovus darbas.

B. COHEN and SON 
1244 So. Union Avė., Chicago.

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

- RANDAI

REIKALINGA prityrusių langų 
va h tojų.

CHICAGO CLEANING CO.
62 W. \Vashington St., Chicago.

ATIDUODAMA RANDON 4 kam
bariu fintas su Šiluma ir sufornišiu 
dėl jaunos arba senos poros tik be 
vaikų, ir lik geriem žmonėm. Randa 
labai‘pigi ir geroj vieloj. Kreipkitės 
tik. vakarais ims: M. (L MARKUS, 
650 N. TreimbuH avė. Chicago.

Tel. Garfield 3146

NAMAI-ŽEMi
REIKALINGA mergina prie na

mų darbo, nęjaunesnė 20 melų, mo: 
kestis ir geras užlaikymas. Pastovi 
vieta norinčiai turėti nuolatinį dar
bą. Kreipkitės laišku į Naujienų 
ofisą nužymėdami No. 162.

REIKALAUJU geros moters arba 
| merginos, apie 30 ar 40 melų_ am
žiaus, padorios, į gerus namus už. 
pilnų namą prižiūrėtoją ir gaspadi- 
nę. Gera vietai teisingai moterei ar 
merginai. Darbas—apžiūrėt namus 
ir pagamini valgį. Gera mokestis. 
Rašykite laiškų adresu: L. Box 53. 
M’eštville, III. Arba pasimatykįt y- 
patiškai: 132 West StreeĮ, Westville.

Per Savininkų 
$1,100.00 nupirksi kampinį biznišką 
lųtų, 45 st. E. Troy St. N. W. kam
pas,

$800.00 nupirksi rezidencijos lo
tų, Albany avė, arti 41 place.

$2,200.00 nupirksi kampinį mūri
nį namelį. $1,200 įmokėjus, $11 į 
mėnesį. Ateikite ir pamatykite, šis 
namelis prie 3409 So. Fisk st., 1 blo
kas West Morgan st., 1 blokas North 
35 st., Savininkas—3407 S. Fisk st., 
Phone Drover 9158. B. PETKAS.

REI KALA UJAMA guzikų įsiuvėjų, 
siūlėj traukytųjų ir sijonų nudirbė
tų prie' moterų drabužių ir siutų.

PERCIVAL B. PALMER and CO 
367 AV. Adams Str. Chie'ago.

REIKALAUJAMA 10 moterų prie' 
išskirstymo skudurų dienomis arba 
naktimis'. Gera mokestis. Atsišau
kite į J. KARNOVVSKY
16 E. 23rd St., Chicago.

REIKALINGAS barberis. Gera 
mokestis*. Darbas ant visados. Atsi
šaukite kad ir ne visai prityrę, bik' 
tik ėjote barb. mokyklą. Atsišaukite 
luojaus į gyvenimo vietą: F. Jureis, 
1351 S. Union avė., Chicago, III.

(Antros lubos iš užpakalio)

LMPSA. 9-to* kuopos metinis 
sirinkimas įvyks Nedėlioj 20-ti. 
sausio. 2 Vai. po pietų, EoJlowship -

GARSINKITES 
“NAUJIENOSE”

___

NAl JAS I ir t kambarių mūrinis 
namas prie 39-tos gatvės arti (’rano 
dirbtuvių, dviem lovom miegamieji 
kambariui, maudynės, karštam van
deniui kubilai, kieto medžio grindįs, 
china klozetai, gatvė ištaisyta ir iš
mokėta. $3650.00 grynais pinigais. 
Suteiksime didelę paskolą pirkėjui.

MCDONNELL.
2(530 XV. 38 St., f!hie'ago, III.

TELEPH.ONE YARDS 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
332^o^Hahte^LChkijJJį

veselijo.se

